
Abstrakt (CZ) 

Proteiny jsou důležité biologicky aktivní látky organismu, jejich kvalitativní i 

kvantitativní složení rozhoduje o funkcích živého organismu. Analýzy proteinů v biologickém 

materiálu jsou významnou součástí biologického a lékařského výzkumu.  

Tato dizertace je věnována optimalizaci přípravy vzorků - biologického materiálu, a to 

zpracování vzorků v preanalytické fázi a jejich přípravě pro vlastní analýzy a zavádění 

nových postupů v jejich přípravě pro příslušné analýzy. U jednotlivých biologických 

materiálů byly vždy optimalizovány podmínky použitých analytických metod jednorozměrné 

a dvourozměrné gelové elektroforézy a hmotnostní spektrometrie. Získané výsledky byly 

statisticky zpracovány a navrženy další možné přístupy k výzkumu zmíněných problematik. 

Hlavním studovaným biologickým materiálem byla lidská slina a to s ohledem na 

orální zdraví. Byla provedena srovnávací studie vzorků lidské sliny, která byla získána od lidí 

se sanovanou (ošetřenou) denticí a lidí se zdravou denticí. Bylo studováno složení sedimentu 

(část vzorku celkové sliny získán centrifugací) ve vztahu k zubnímu kazu. Byly nalezeny 

odlišné exprese identifikovaných proteinů ve sledovaných skupinách lidí se sanovanou a 

zdravou denticí. Pomocí přístupu label-free kvantifikace byly prokázány rozdíly 

v proteinovém zastoupení ve vzorcích lidské sliny s ohledem na pohlaví a na orální zdraví. V 

supernatantu bylo vyhodnoceno 14 proteinů se signifikantně vyšší expresí ve skupině lidí se 

zdravou denticí v porovnání se sanovanou denticí, z toho polovina proteinů patřila do 

kategorie proteinů imunitního systému a antibakteriální proteiny (např. lysozym c, protein 

S100-A8, polymerní immunoglobulinový receptor, konstantní řetězec immunoglobulinu 

kappa). Nalezené proteiny mohou hrát důležitou roli v prevenci orálního zdraví. V 

sedimentové části vzorku lidských slin byly nalezeny 3 signifikantně rozdílné exprese 

proteinů (cornulin, protein 14-3-3, annexin A1) s vyšší expresí ve skupině lidí s ošetřenou 

denticí ve srovnání se skupinou se zdravou denticí. Jedná se o vápník vázající proteiny, které 

mohou přispívat k dekalcifikaci zubu, k jeho oslabení, a může tak docházet k vzniku zubního 

kazu.  

Dalším zkoumaným biologickým materiálem byla tkáň – části srdce potkana, kde byly 

popsány rozdíly v proteinovém profilu levé a pravé komory srdeční a bazo-apikální rozdíly na 

základě analýz pomocí dvourozměrné gelové elektroforézy. Popsané rozdíly v proteinovém 

profilu byly výraznější v levé komoře srdeční potkana, které je vystaveno vyššímu 

pracovnímu zatížení. Byly identifikovány mitochondriální proteiny, patřící do metabolických 



a energetických drah (laktátdehydrogenasa B, kreatinkinasa M) a kontraktilní protein 

(myosinový lehký řetězec 3). 

Dalším studovaným materiálem byla kontrahovaná tkáň z části talonaviculárního 

skloubení – část tkáně postižené onemocněním idiopatická pes equinovarus (clubfoot). 

Výsledky analýz label-free kvantifikace s hmotnostním spektrometrem přispěly k novému 

poznání o patogenezi této deformity. Většina z 11 nalezených proteinů s rozdílnou expresí je 

součástí extracelulární hmoty. Právě tyto proteiny mohou hrát specifickou roli v patogenezi 

clubfoot. 

Metody jednorozměrné a dvourozměrné elektroforézy byly rovněž aplikovány při 

analýze extracelulárních proteinů z bakterie Butyrivibrio fibrisolvens Bf3071 kultivované na 

čtyřech substrátech s následným porovnáním účinku změny substrátu (glukóza, xylan, směs 

xylanu a glukózy a xylóza). Rozdílné exprese proteinů byly pozorovány u extracelulárních 

proteinů účastnících se glykolýzy. Výsledky tohoto srovnání poskytují informace o 

substrátové preferenci. 

 


