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Proteomika. Součas-
ný stav a perspektivy

B. Friedecký

Cíl sdělení 
Informovat o současném stavu, metodách a perspek-
tivách proteomiky. Poskytnout stručný výklad základ-
ních pojmů proteomiky. Inspirovat k dalšímu studiu. 

Co je proteomika?
Ideální metoda identifikace a charakterizace protei-
nových biomarkerů
Nástroj studia proteomu. Proteom je soubor asi  
1 000 000 proteinů. Jen část z nich je exprimována cca 
20 000 geny, ale většinu proteomu tvoři posttrans-
lačně modifikované proteiny. Proteomika umožňuje 
efektivní diferenciaci isoforem proteinů. 
Nástroj analýz femtomolových koncentrací proteinů 
(15-20 buněk). Pouze cca 150 proteinů se vyskytuje 
v krevním séru v koncentracích nad 0,06 μmol/l, 
ostatní se vyskytují v nižších koncentracích („low 
abundant“) a představují hlavní předměty měření 
v proteomice. 
Proteomika umožňuje multiplexní přístup, například 
je schopna získat velmi rychle celé „fingerprinty“ při 
proteinovém profilování. Jedno měření při metodě 
MALDI-TOF-MS může velmi rychle stanovit cca 
1000 různých analytických entit. 
Rychlost a výkonnost metod proteomiky by mohla 
významně urychlit vývoj nových biomarkerů. 
Hlavním strategickým cílem současné proteomiky je 
program zmapování lidského proteomu- HUPO. 
Existují významné náznaky, že proteomika může 
být v blízké budoucnosti přelomovou záležitostí 
v laboratorní medicíně, zejména pak jako součást 
a nástroj koncepce personalizované medicíny. 

Hodnocení výsledků
Srovnávání hmotnostních spekter zdravých jedinců 
se spektry jedinců s přítomností choroby.
Srovnávání získaných hmotnostních spekter s jejich 
atlasy prostřednictvím počítačových programů. 
Srovnávání hodnot m/z, získaných při analýze 
s hodnotami teoretickými, pomocí speciálních počí-
tačových programů (například programů MASCOT, 
SEQUEST, PHENYX)
Identifikace proteinů pomocí typických malých 
peptidů o 6-10 aminokyselinách metodou tag MS. 
Hodnoty m/z lze získat opakovaně s přesností pod 
0,1 %, diference mezi naměřenými a teoretickými 

hodnotami jsou rovněž pod 0,1 %. 
Hodnoty m/z umožňují perfektní definici proteinu, 
tedy to, co laboratorní medicína, například u metod 
iminochemie, doposud často postrádá. 

Metody-základní principy
2D PAGE
Dvourozměrná elektroforéza v polyakrylamido-
vém gelu. Dovoluje identifikaci až 2000 proteinů. 
Genericky nejstarší metoda. Získané frakce lze dále 
analyzovat například metodami LC-MS/MS nebo 
MALDI-TOF MS. Omezená možnost automatiza-
ce a nízká kapacita určují metodu k výzkumným 
účelům. 
LC-MS/MS
Metoda LC-MS/MS (tandemová hmotnostní spekt-
rometrie) se již běžně uplatňuje při stanovení nízko-
molekulárních látek, zejména při monitorování léků 
a v toxikologii a významně také při detekcích vroze-
ných vad u novorozenců. Pro aplikaci v proteomice 
je nutné předřadit enzymatické štěpení proteinů 
vzorku na peptidy tryptickou digescí. Nejobvyklejší 
metodou separace a měření hmotnostních spekter 
je postup využívající po ionizaci vzorku k separaci 
analytů tří tandemově seřazených kvadrupolů, ozna-
čovaný jako MRM(Multiple Reaction Monitoring). 
Častou metodou ionizace je zde ESI (electrospray 
ionization). 
Ke kvantifikaci separovaných složek a minimalizaci 
nežádoucích vlivů matrice se využívá vnitřních 
standardů, značených stabilními isotopy (SID-Stable 
Isotope Dilution). 
Metody LC-MS/MS požadují principiálně stejnou 
potřebu standardizace (zejména řešení kalibračních 
problémů), programů externích hodnocení kvality 
a validace postupů. 
MALDI-TOF-MS, SELDI-TOF-MS
MALDI (matrix assisted laser desorption ionization) 
je ionizace analyzovaného vzorku, lokalizovaného 
na pevné fázi účinkem pulsního laseru. Pevná fáze 
je aktivována přídavkem vhodné matrice, ionizace 
probíhá bez významných porušení kovalentních 
vazeb. Před aplikací na pevnou fázi je vzorek ob-
vykle předem upraven chromatografií na vhodném 
mikročipu. Metoda byla oceněna Nobelovou cenou 
a představuje hlavní nástroj projektu zkoumání 
liského proteomu-programu HUPO. 
SELDI (surface enhanced laser desorption ioniza-
tion) se liší přímým nanesením vzorku na vhodný 
mikročip, který je po navázání a následném pro-
mytí přímo podroben laserové ionizaci a následné 
separaci na hmotnostním spektrometru. Postačí 
1μl vzorku. Z hlediska praktického použití zdá se 
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být tato metoda pro rutinní analýzu proteinových 
profilů a biomarkerů nejsnáze aplikovatelná v ru-
tinní laboratoři. 
MALDI a SELDI metody jsou vhodné zejména pro 
hodnoty m/z nad 2000.
TOF MS (time of flight) je metoda, která separuje 
ionty (vzniklé například pomocí MALDI nebo 
SELDI)na principu doby jejich průletu z místa 
ionizace k detektoru hmotnostního spektrometru 
(vakuovou trubicí). 
Zaznamenané proteinové profily se hodnotí srovná-
ním zjištěných hodnot m/z s teoretickými pomocí 
počítačových databází. 
Obvyklý postup identifikace a získání profilu pro-
teinů může být následující:
l předseparační úpravy vzorku na proteinových 

čipech s použitím chromatografických technik 
(typicky IMAC –immobilized metal affinity 
chromoatography a jiné)

l tryptická digesce vzorku a vznik odpovídajících 
peptidů

l ionizace peptidů (MALDI, SELDI, ESI)
l separace peptidových profilů (TOF)
l identifikace peptidových profilů srovnáním 

s databází spekter

Mikročipové proteomické techniky 
Jsou komerčně dostupné v planárním (array) nebo 
jamkovém (bead) uspořádání. Jsou založené na 
interakci stanovovaných analytů s protilátkami, va-
zebnými proteiny, antigeny. Typický je multiplexní 
přístup, dovolující rychlou a simultánní analýzu 
velkého počtu vzorků u většího počtu analytů 
(cytokiny, kardiální markery, thyroidní hormony, 
růstové faktory, koagulační faktory a řada dalších). 
Kapacita tohoto přístupu je obrovská. Systémy 
s možností více než 700 měření v jednom expe-
rimentu a nově připravované systémy s kapacitou 
až 5000 měření v jednom experimentu umožňují 
rozsáhlé teoretické studie. Použitím rekombinant-
ních peptidů jsou získávány atlasy několika tisíc 
protilátek (více než 6000 v červnové přednášce na 
Euromedlabu v Innsbrucku) z několika desítek dru-
hů tělesných tkání jak normálních, tak maligních 
a zaznamenávány do příslušných atlasů (například 
www.proteinatlas.org). Technika proteinových 
mikroarrayí dovolila například charakterizovat 
soubor cca 150 autoantigenů, typických pro Par-
kinsonovu chorobu. 

Peptidomika
Analýza peptidových profilů, například z moči. Me-
todou volby je zde multiplexní LC-MS/MS (MRM) 
postup s vzorky peptidů předem podrobených 

tryptické digesci. K ionizaci je často použito meto-
dy ESI. Rýsuje se její možný význam pro studium 
biomarkerů zejména maligních chorob. 

Preanalytika
Preanalytická fáze je hlavním zdrojem variabilit 
a chyb proteomických analýz. Kromě klasických 
preanalytických faktorů (odběr, transport, teplota, 
čas, stabilita, odběrové nádobky, srážení, skladování, 
příprava pacientů, biologické variace) se uplatňují 
velmi silně chyby pocházející z nestandardní pří-
pravy a skladování materiálů z biologických bank, 
potřebných pro validaci. Často chybí informace 
o původu vzorků a plnohodnotné protokoly o jejich 
skladování, nebývají vždy k dispozici údaje o vlivu 
proteolýzy a antiproteolytických efektů. To se pro-
jevuje mnoha nezdařenými pokusy o potvrzení již 
publikovaných výsledků jinými autorskými kolek-
tivy nebo i problémy stejných autorských kolektivů, 
vznikajícími při dalších stupních validace. Značně to 
zpomaluje aplikaci proteomiky v rutinních diagnos-
tických a terapeutických procesech i v případech, 
které vypadaly velmi nadějně. Standardizace a kon- 
trola kvality preanalytických procesů se v současnos-
ti jeví jako rozhodný aspekt proniknutí proteomiky 
do rutinního použití. 

Proteomika v onkologii - stav ke 
konci března 2009
94 publikovaných studií. 
4 hlavní studované tumory 4 (ovariální karcinom, 
karcinom pankreatu, karcinom prostaty, karcinom 
ledvin) a sporadicky další.
64 biomarkerů, identifikovaných v proteinových/
peptidových profilech v séru a moči při uvedených 
nádorových chorobách.

Doporučení v klinické chemii 
a laboratorní medicíně
Approaching clinical proteomics:current state and 
future fields of application in fluid proteomics. 
Clin Chem Lab Med 2009, 47:724-744 
Doporučení (společný konsensus) Německé spojené 
společnosti klinické chemie a laboratorní medicíny 
(DGKL), Německé společnosti pro výzkum pro-
teinů (DGPF), Německé společnosti pro cytome-
trii (DKfZ), Švýcarské společnosti klinické chemie 
(SSCC), Rakouské společnosti pro laboratorní 
medicínu a klinickou chemii (ŐGLMKC) 

Preanalytika, základy analytiky, biologické materiály, 
aplikace, perspektivy. 167 literárních citací. Dobrý 
základ pro další orientaci a studium. 

NACB Laboratory Methods Practice Guidelines. 
Follow up testing for metabolic disease identified 
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by expanded newborn screening using by tandem 
mass spectromertry. Executive summary (www.
aacc.org)
Popis preanalytických, analytických a postanalytic-
kých zásad při celostátním screeningu vrozených 
novorozeneckých vad, vytvořený a publikovaný 
Národní akademií klinické biochemie v USA. 

Medline
K ilustraci intenzity výzkumu proteomických metod 
je uveden stav publikací v databázi Pubmed ke dni 
11. 11. 2009 pro několik zadaných hesel: 
Zadané heslo Počet ditací
MALDI 20344
MALDI TOF MS 4388
SELD TOF MS 18172
MALDI protein 15674
SELDI protein 573
SELDI biomarker 564
LC-MS/MS 3676
MRM protein 255 

Shrnutí
Proteomika je považována za budoucí klíčový 
příspěvek klinických laboratoří k personalizova-
né medicíně díky její předpokládané schopnosti 
vyhledávat a efektivně validovat vysoký počet 
biomarkerů. 
Analytici si od ní slibují přesné definice proteinů, 
které jim tolik v současnosti chybí a také vytvoření 
referenčních systémů pro měření proteinů, tvorbou 
perfektně definovaných peptidů, potřebných k do-
sažení návaznosti výsledků. Největším problémem 
a limitem jejího vývoje je v současnosti nedostatečná 
standardizace preanalytických faktorů. Experti se 
sklonem k optimismu počítají s nastartováním kli-
nicky použitelné proteomiky v průběhu 2-3 let. 

Podpořeno projektem MZO 00179906.


