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1 Seznam použitých zkratek 

2-DE Dvourozměrná elektroforéza 

DIGE Diferenční gelová elektroforéza 

CE Kapilární elektroforéza 

MS Hmotnostní spektrometrie 

PAGE Elektroforéza na polyakrylamidovém gelu 

RP-HPLC Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s reverzními fázemi 

SDS Dodecylsíran sodný 

IEF Isoelektrická fokusace 

MALDI Ionizace laserem za účasti matrice 

ESI Ionizace elektrosprejem 

IPG Nepohyblivý pH gradient 

TOF Analyzátor doby letu 

EOF Elektroosmotický tok 

CZE Kapilární zónová elektroforéza 

CGE Kapilární gelová elektroforéza 

MEKC Micelární elektrokinetická chromatografie 

CIEF Kapilární isoelektrická fokusace 

CEC Kapilární elektrochromatografie 
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2 Úvod a cíl práce 

V posledních letech se zvýšila aktivita v hledání biomarkerů onemocnění analýzou 

různých typů biologických tekutin. Významnou úlohu v tomto snažení hrají 

elektroforetické separace, které jsou používány s velkým úspěchem pro objevy 

biomarkerů onemocnění. Tyto metody zahrnují dvourozměrnou elektroforézu (2-DE), 

diferenční gelovou elektroforézu (DIGE) a kapilární elektroforézu (CE). 

Multifaktoriální povahy různých chorob a jejich odlišné odpovědi na léčbu si vynucují 

používání biomarkerů k určení biologického chování poškozené tkáně a k předpovědi 

klinického výsledku. Například změny v množství proteinů nebo jejich struktur působí 

jako užitečné ukazatele patologických abnormalit u pacientů dříve než se projeví 

klinické příznaky, a proto by mohly být užitečnými diagnostickými a prognostickými 

ukazateli raných stadií onemocnění. Vzorky odebrané od pacienta často zobrazí rozdíly 

v množství biomarkeru ve srovnání se vzorky získanými od zdravých jedinců. 

V současnosti dochází k nárůstu použití separačních metod v kombinaci s hmotnostní 

spektrometrií pro analýzu proteinů a jiných metabolitů pro diagnostické účely.  

Tyto přístupy mohou poskytnout účinný prostředek k diagnóze nemocí, jako je rakovina 

bez identifikace všech složek proteomu. Nadějí je, že objev nových biomarkerů umožní 

zjištění nemoci v rané fázi jejího průběhu. Diagnóza onemocnění v raném stádiu 

výrazně zvyšuje účinnost zvolené terapie a tím zlepšuje i celkovou prognózu 

onemocnění. 

  

Z výsledku vyhledávání vědecké literatury jasně vyplývá, že rozdíly mezi úrovní 

exprese proteinů zdravé a nemocné osoby mohou tvořit základ pro objasnění faktorů 

onemocnění a identifikace biomarkerů pro chorobné stavy. Separační metody 

elektroforéza a chromatografie v kombinaci s MS, budou i nadále hrát důležitou roli při 

objevech biomarkerů onemocnění. 

 

Zadáním klíčových slov „electrophoresis“ a „biomarker“ v ISI Web of Knowledge bylo 

nalezeno 2107 článků od roku 2000. Z přiloženého grafu je jasně patrný nárůst počtu 

publikací v posledních několika letech (obr. 1).  
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Obrázek 1: Počet výzkumných studií zabývajících se elektroforézou a objevem biomarkerů 

zveřejněných od roku 2000 (dle ISI Web of Knowledge, 14. 1. 2010) 

 

Cílem této práce je definovat vlastnosti potenciálních biomarkerů, popsat aplikace, 

výhody a omezení 2-DE, DIGE a CE, jejichž cíl je společný: objevovat nové 

biomarkery charakteru proteinů, například pro diagnózu rakoviny a neurologických 

onemocnění.  
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3 Biomarker 

Biomarker je látka obsažená v biologických vzorcích, například v krvi, moči, 

mozkomíšním moku, tkáních, slinách nebo slzách. Je nalézána ve vyšších nebo nižších 

koncentracích než u zdravých pacientů. Rozdílné množství biomarkeru u zdravého a 

nemocného člověka mohou poukazovat na propuknutí nemoci. Velmi často je 

biomarker reprezentován proteinem, který je syntetizován v rozdílném množství oproti 

fyziologickému stavu, anebo je strukturně modifikován. Kromě toho může biomarker 

představovat i jednonukleotidové polymorfismy, metylace DNA, počet kopií DNA, 

změny v mRNA nebo množství metabolitů, za předpokladu, že tyto struktury mohu být 

zobrazeny ke korelaci  s určitými charakteristikami onemocnění (1).  

Výzkum v oblasti elektroforetických technik je zaměřen zejména na identifikaci 

proteinů přítomných v biologických vzorcích, které nebyly dříve rozpoznané, a 

prokázat, že mohou být specifické pro nemoc.  

Kvantitativní proteomická analýza tělních tekutin, tkání nebo jiných biologických 

vzorků k určení rozdílně exprimovaných bílkovin představuje velmi slibný přístup pro 

identifikaci biomarkerů, které mohou být použity v diagnostice přítomnosti choroby ve 

velmi raném stadiu.  

Nakonec, proteomika by mohla poskytovat proteinové profily, které poskytují mnohem 

větší diagnostické možnosti, než každý jednotlivý analyt sám (1). 

  

Existují dva způsoby objevování nových biomarkerů. První strategií je cílený výzkum, 

který je založený na hypotetickém vytipování vhodných kandidátů na základě jejich 

biologických předpokladů studováním příslušné literatury nebo genomu. Druhou 

možností je objevování úplně nových markerů ze všech proteinů přítomných v lidském 

těle. Oba přístupy se vzájemně doplňují (2). 
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3.1 Biomarkery v krvi 

V roce 2005 se v projektu Human Proteome Organization (HUPO) (3) Plasma Proteome 

Project (4) spojilo 35 laboratoří, které zkoumaly, zda je výhodnější použití plazmy nebo 

séra pro objev biomarkerů. Na konci projektu se shodly, že je výhodnější analyzování 

plazmy, s přídavkem protisrážlivých činidel kyseliny ethylendiamintetraoctové (EDTA) 

nebo citrátu. Sérum nebylo doporučeno, protože při aktivaci koagulačních faktorů 

vznikají degradační produkty.  

Plazma je dobře dostupným analytem, který je snadno získáván neinvazivní cestou. 

Koncentrace proteinů v plazmě je přísně regulována k udržení rovnováhy svých 

fyziologických funkcí v oblastech, jako je obranyschopnost, srážení krve, transport 

malých molekul, zánět a lipidový metabolismus. Ztráta funkce a nerovnováha 

koncentrací plasmatických proteinů může být zapříčiněna rozvojem nemoci (5). 

3.2 Biomarkery v moči 

Analýzou moči můžeme identifikovat biomarkery rozličných ledvinových poruch a 

nemocí močopohlavního ústrojí. Moč by měla zobrazit zdravotní stav omezeného počtu 

orgánů, hlavně ledvin a močového měchýře, čímž se sníží složitost interpretace. Potíž 

s analýzou moči je ta, že skladba polypeptidů se významně mění během dne, 

nejpravděpodobněji následkem fyzické aktivity, stravou, kouřením atd. Tato vysoká 

biologická proměnlivost polypeptidů se jeví jako rozhodující v posuzování klinických 

podmínek, ale ne na základě jednotlivých polypeptidových biomarkerů, ale na základě 

polypeptidových profilů. Moč zdravých osob obsahuje jen velmi nízké koncentrace 

proteinů, kvůli omezenému průchodu plasmatických proteinů o velké molekulové 

hmotnosti ledvinovými glomeruly a tubuly, resorpci a degradaci proteinů 

z glomerulárního filtrátu. Nicméně mnoho studií ukazuje, že významné množství 

polypeptidů můžeme zjistit v moči zdravých jedinců, což poskytuje ustavení 

normálního proteinového profilu (6). 
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4 Dvourozměrná elektroforéza v plošném uspořádání (2-DE) 

Dvourozměrná elektroforéza je jednou z nejpoužívanějších technik často používaných 

k objevu biomarkerů. Asi před půl stoletím bylo dokázáno, že není možné oddělit 

složité směsi proteinů výhradně pomocí jednorozměrné planární elektroforézy. Jako 

řešení této nevýhody se uplatňuje kombinace dvou ortogonálních elektroforetických 

separací. To přináší mnohem vyšší rozlišení, než je možné samostatně dosáhnout 

jednotlivými technikami (1). 

2-DE byla vůbec první metodou používanou v proteomice. Při standartní 2-DE jsou 

proteiny separovány nejdříve isoelektrickou fokusací (IEF), pomocí které se jednotlivé 

proteiny rozdělí podle svého izoelektrického bodu (pI) v  prostředí s gradientem pH. 

Druhým rozměrem 2-DE je separace proteinů podle jejich molekulové hmotnosti. Ta se 

provádí na polyakrylamidovém gelu v prostředí denaturačního činidla dodecylsíranu 

sodného (SDS-PAGE). Proteiny jsou pak detekovány různými metodami. Mezi 

nejběžnější patří stříbření, barvení Coomasie blue a fluorescenčními barvivy, 

radioznačení, imunodetekce nebo blotting. 

Pomocí 2-DE můžeme při jedné separaci rozlišit více než dva tisíce proteinů ze séra 

nebo tkáňového extraktu.  

Přestože je 2-DE důležitá a oblíbená technika v separaci proteinů, její využití je 

limitováno rozpustností a množstvím separovaných proteinů (2). 
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4.1 Historický vývoj 

Vše začalo v minulém století, roku 1937, kdy Tiselius představil elektroforézu jako 

metodu určenou k analýze komplexu směsi plazmatických proteinů. Jen o 20 let 

později, v roce 1959, byla provedena elektroforéza na gelu vytvořeném zesíťovaným 

polymerovaným Cyanogumem 41, což je obchodní název pro dva organické monomery 

– akrylamid a síťovací činidlo N,N 1-methylenbisakrylamid. Raymond a Weintraub 

prokázali, že tento gel je výhodný a byl pojmenován PAGE z anglického Polyacrylamid 

gel electrophoresis (7). 

Aplikace polyakrylamidového gelu pro isoelektrickou fokusaci proteinů ve stabilním 

pH gradientu bylo vypracováno Svenssonem (8) v roce 1962. Asi v této době byla 

poprvé představena 2-DE, která je kombinací dvou nezávislých technik: isoelektrické 

fokusace a SDS-PAGE. V průběhu první dimenze -  IEF – dochází k rozdělení 

nedenaturovaných proteinů podle jejich pI a SDS-PAGE, u které je migrace 

jednotlivých proteinů závislá na jejich molekulové hmotnosti. Příkladem účinnosti  

O´Farrellovy metody (9) bylo představení tisíců proteinů Escherichia coli rozlišených 

pomocí dvourozměrné elektroforézy. Pro příštích dvacet let byla O´Farrellova metoda 

(9) metodou volby pro separaci směsí proteinů. Můžeme tedy říci, že analýza exprese 

proteinů započala v polovině sedmdesátých let. Byly popsány 2-DE mapy bílkovin z 

buněk, tkání nebo celých organismů.  

Protože interpretace 2D-proteinových map byla složitá, zavedení prvních počítačových 

skenovacích programů pro kvalitativní a kvantitativní porovnání 2-D gelů bylo 

nezbytnou nutností. Jenže tyto systémy vyžadovaly přítomnost alespoň stovky-

pikomolů proteinu/skvrnu a daleko čistší analyt, než mohla tehdejší separační technika 

poskytnout. Proto byla idetinfikována jen úzká škála proteinů (10). Přestože byla 

O'Farrellova metoda (9) považována za efektivní, byla pracná a náročná pro většinu 

výzkumníků. Navíc měla nízkou reprodukovatelnost. Dalším omezením byla nízká 

kapacita nosných amfolytů v IEF. 

Když se stala středem zájmu analýza DNA a RNA, rychle poklesl zájem o 2-DE. Se 

zavedením nových metod, jako bylo sekvenování DNA a polymerázová řetězová reakce 

(PCR), nadšení pro analýzu proteinů pomocí časově náročných technik, jako je 2-DE 
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opadl. V roce 1980, 1-D SDS-PAGE v kombinaci s mRNA analýzou pomocí techniky 

Northern blotting nebo PCR byly metodami volby pro studium genové exprese.  

Studium proteinů pomocí 2-DE se opět stalo středem zájmu v polovině devadesátých let 

díky zavedení nepohyblivého pH gradientu (IPG) (11) v gelu naneseném na plastové 

podložce, který byl objeven v osmdesátých letech. Zavedení IPG přineslo 2-DE 

vynikající rozlišení proteinů, reprodukovatelnost i větší kapacitu. Dostupnost 

komerčních prefabrikovaných IPG gelů v různých kombinacích, od úzkých po široké 

IPG, dohromady s potřebným vybavením a počítačovými programy umožnila rychlé 

zavedení do praxe a analýzu vysoce reprodukovatelných 2-D map. Nicméně, největších 

výsledků 2-DE-dosáhla až s možností získávat informace o oddělených proteinových 

skvrnách. Natrávení proteinů specifickými endoproteázami, jako je např. trypsin, 

umožnilo hlubší studium peptidů pomocí MALDI-MS/MS nebo ESI-MS/MS. Dalším 

pomocníkem jsou databáze, které vyhledávají proteiny a peptidy na základě 

hmotnostních spekter. Po odhalení kompletní sekvence lidského genomu, následuje 

další výzva v podobě projektu Human Proteome (3), který si dává za cíl objevit všechny 

proteiny nacházející se v lidském těle, ať už fyziologicky, nebo za patologických stavů. 

V minulých dvou dekádách došlo k dramatickému zlepšení jak 2-DE, tak i MS 

instrumentaci, spolu s novými postupy přípravy vzorku k analýze. Vedle toho byl také 

učiněn výrazný pokrok ve vyhodnocení 2D proteinových map novými biostatistickými 

a bioinformačními nástroji, které zvyšují schopnost 2-DE s off-line MS/MS analýzou 

vybraných proteinů k objevování nových biomarkerů onemocnění. Ačkoliv použití 

negelových technologií stále roste, 2-DE v kombinaci s MS stále zůstává 

nejoblíbenějším a univerzálním postupem analýzy proteinů (10). 
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4.2 Metodologický princip 

4.2.1 Příprava vzorku 

Adekvátní příprava vzorku je naprosto nezbytná pro správné výsledky 2-DE. Kvůli 

velké rozmanitosti proteinů ve vzorku je nutné empiricky určit optimální podmínky 

procedury v závislosti na tom, zda požadujeme zobrazení co nejvíce proteinů, nebo jen 

podmnožiny proteinů, která nás zajímá. K plné analýze všech intracelulárních proteinů 

musíme buňky narušit. Nejčastěji se to provádí osmotickou, mrazovou nebo 

enzymatickou lýzou. Použít můžeme také detergenty, ultrazvukové vibrace nebo 

mechanickou homogenizaci. Při lýze buněk se často aktivují proteolytické enzymy, 

které můžeme eliminovat denaturačními činidly či inhibitory proteáz.  

Frakcionací proteinů, které se vyskytují ve velkém množství, umožníme méně často 

vyskytujícím se proteinům, aby se v gelu staly převažujícími. Nejčastěji se ze vzorku 

odstraňuje albumin a imunoglobuliny třídy G a to pomocí speciálních kitů, které 

selektivně vyvazují tyto bílkoviny. K frakcionaci je také možné použít RP-HPLC. 

Frakcionace je velmi slibnou technikou, protože zvyšuje počet proteinů, které mohou 

být zobrazeny.  

Precipitací můžeme ze vzorku odstranit znečišťující látky, například soli, detergenty, 

nukleové kyseliny, lipidy aj. Vzorek se tím zároveň i zakoncentruje (12). 

4.2.2 První rozměr - isoelektrická fokusace 

Isoelektrická fokusace separuje proteiny podle jejich isoelektrických bodů (pI). Proteiny 

jsou amfoterní látky, mohou mít tedy kladný, záporný či neutrální náboj, který je 

závislý na pH prostředí. Celkový náboj proteinu je určen součtem záporných i kladných 

nábojů jednotlivých postranních řetězců aminokyselin a jejich amino- a karboxylovými 

konci. Isoelektrický bod je spefické pH, při kterém je kladný a záporný náboj 

v rovnováze a tudíž se při tomto pH protein v elektrickém poli nepohybuje.   

Přítomnost pH gradientu a elektrického pole vyvolá pohyb proteinu až do místa, kde je 

jeho celkový náboj roven nule. Protein s kladným nábojem putuje ke katodě a naopak 
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protein se záporným nábojem putuje k anodě. V IEF je pH gradient rozhodující, protože 

umožňuje odlišení proteinů, které mají jen velmi malé rozdíly v náboji.  

K dobrému rozlišení je potřeba napětí vysoké až 1000V a použití nepohyblivých pH 

gradientů (IPG z anglického Immobilized pH gradient) (13), kterých je dosaženo 

kovalentním navázáním slabých kyselin a bází na polyakrylamid. IPG jsou dnes 

komerčně dodávané v podobě proužků od 7 do 24 cm. Užší proužky zajistí rychlý 

průběh IEF, ale mají menší rozlišovací schopnost. Pozornost musí být věnována také 

pH rozsahu proužku. Malý rozsah by nezobrazil některé proteiny např. s nižším pH 

(12). 

 

Obrázek 2: Schéma 2-DE (převzato z (14)) Horní část obrázku představuje IEF, která proteiny dělí 

podle jejich pI od kyselého (červená barva) po bazické pH (modrá barva), spodní část obrázku 

představuje SDS-PAGE, která dělí proteiny podle jejich velikosti. Menší proteiny se gelem 

pohybují rychleji než proteiny o vyšší molekulové hmotnosti díky síťujícímu efektu gelu. 

4.2.3 Druhý rozměr - SDS-PAGE  

Po IEF následuje polyakrylamidová gelová elektroforéza v prostředí denaturačního 

činidla dodecylsíranu sodného (SDS-PAGE). SDS vytváří ve vodném prostředí kulovité 
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micely složené ze 70-80 molekul, které mají hydrofobní alkylovou část uvnitř micely a 

hydrofilní sulfátovou hlavičkou na povrchu. SDS a proteiny tvoří komplexy, které 

vypadají jako náhrdelník. Micely jsou pospojovány krátkými ohebnými 

polypeptidovými segmenty. Výsledkem této struktury je velké množství SDS 

včleněného do SDS-proteinového komplexu v poměru asi 1.4 g SDS/g proteinu.  SDS 

maskuje náboj proteinů a vytváří negativně nabité komplexy, které mají zhruba stejný 

záporný náboj na jednotku hmotnosti. Vedle SDS je také přidáváno redukční činidlo 

k přerušení disulfidických můstků přítomných v proteinech. Když jsou proteiny 

upraveny SDS i redukčním činidlem, pak migrace denaturovaných proteinů 

v polyakrylamidovém gelu závisí pouze na molekulové hmotnosti proteinu (12).  

 Polyakrylamidový gel zároveň vytváří molekulové síto, takže k anodě se dostávají 

dříve menší proteiny. Větší proteiny mají migraci ztíženou a prochází gelem jen velmi 

pomalu. Před provedením SDS-PAGE se musí proužky z IEF ekvilibrovat ve vhodném 

pufru. Cílem je přenést maximum proteinů a připravit je pro SDS separaci (15).  

4.3 Detekce bílkovin a zpracování výsledků 

 Při volbě vhodné detekce se musí přihlížet k její citlivosti, toxicitě vůči okolnímu 

prostředí, kompatibilitě s hmotnostní spektrometrií, širokému rozsahu kvantifikace a 

v neposlední řadě také k její ceně.  V současné době už je standardem také softwarové 

vyhodnocení výsledku 2-DE. 
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Tabulka 1: Metody detekce bílkovin a jejich výhody a nevýhody (čerpáno z (10) (12) (15) (16)) 

 

Po vytipování vhodných proteinů dochází k jejich vyříznutí, což se může udělat 

manuálně nebo robotickým automatem. Před vlastním určením struktury jednotlivých 

proteinů je třeba jejich rozštěpení na peptidy pomocí enzymů (např. trypsinu). Vzniklé 

peptidy jsou podrobeny strukturní analýze pomocí ESI-MS/MS či MALDI-MS/MS, aby 

byla zjištěna jejich sekvence aminokyselin. 

Western blotting patří mezi specifické metody detekce proteinů. Při Western blottingu 

se proteiny nejdříve separují elektroforézou a pak jsou přeneseny z gelu na membránu 

pomocí elektrického proudu. Membrána vyrobená z nylonu nebo nitrocelulózy je 

mechanicky i chemicky odolnější než gel. Membrána se podrobí inkubaci se dvěma 

sériemi protilátek, z nichž primární se specificky váže na daný protein. Před aplikací 

protilátek musí však být vazebná místa na membráně blokována inertním proteinem, 

Technika Výhody Nevýhody 

Coomassie Briliant Blue 

(CBB) 

Kompatibilní s MS Nižší citlivost (10-30 

ng/skvrnu) 

Stříbření Vysoká citlivost 

(0,5 ng/skvrnu) 

Problémy s kompatibilitou 

s MS 

Fluorescenční barviva Vysoká citlivost 

(1-2 ng/skvrnu) 

Vyšší cena 

Western blotting Vysoká citlivost a 

specifičnost 

(1 ng/mm
2
 membrány) 

Pracnost 
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například bovinním sérovým albuminem (BSA), želatinou nebo odtučněným mlékem 

(16). Sekundární protilátka se váže na primární protilátku a bývá značena např. 

alkalickou fosfatázou, peroxidázou, fluorescenčně nebo izotopem. Po přidání např. 

chromogenního substrátu reaguje enzym navázaný na sekundární protilátku, se 

substrátem a v místě, kde je na membráně navázaný protein se objeví barevná skvrna – 

produkt enzymové reakce (17).  

 

Obrázek 3: Ukázka fotografie gelu z 2-DE (převzato z (18)) Šipkami označené skvrny jsou odlišně 

exprimované proteiny z moči pacienta s diabetickou nefropatií 

4.4 Dvourozměrná diferenční gelová elektroforéza (2D-

DIGE) 

Diferenční gelová elektroforéza vychází z principů klasické 2-DE (19). Odlišuje se tím, 

že na jednom gelu lze separovat až tři rozdílné vzorky. To je umožněno 

preelektroforetickým barvením vzorků odlišnými fluorescenčními barvivy Cy2, Cy3 a 

Cy5. Jednotlivé vzorky, například zdravá versus nemocná tkáň, jsou označeny 

fluorescenčními barvivy lišícími se vlnovou délkou emitovaného a excitovaného světla. 

Následně se všechny vzorky smísí a podstoupí klasickou 2D-GE (20). Fluorescenční 

detekcí se zobrazí proteiny jednotlivých vzorků a ihned se mohou mezi sebou porovnat 
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pomocí vhodného softwaru. 2-DIGE má lepší reprodukovatelnost než 2-DE díky 

simultánnímu průběhu na stejném gelu. Přestože jsou používaná fluorescenční barviva 

velmi drahá, výhody 2-DIGE jsou nepřehlédnutelné a tato metoda je doporučována jako 

hlavní pro objev biomarkerů v proteomice. (10) 

 

Obrázek 4: Princip 2 -DIGE (převzato z (21)) Prvním krokem je obarvení vzorků barvivy Cy3 a 

Cy5 a vnitřního standardu barvivem Cy2 (ten se získá smícháním stejných podílů všech vzorků, 

které jsou podrobeny elektroforéze). Vnitřní standard zabezpečí lepší reprodukovatelnost mezi gely 

a také lepší kvantifikaci a vyhodnocení, protože obsahuje proteiny ze všech vzorků. Tudíž nabízí i 

přesnější a srovnání výsledků mezi gely. Po smísení necháme vzorky rozseparovat 2-D 

elektroforézou. Fluorescenční detekcí lze od sebe odlišit jednotlivé vzorky a následně porovnat i 

zastoupení proteinů. 
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4.4.1 Fluorescenční barviva 

2-DIGE je založena na použití specifických fluorescenčních barviv ze skupiny cyaninů, 

která se liší v délce spojovacího můstku. Cy3 má můstek tvořený třemi molekulami 

uhlíku a Cy5 pěti molekulami uhlíku.  

  

 

Obrázek 5: Vzorec fluorescenčního barviva Cy2 (převzato z (22)) 

 Cy2 je dodáván jako bifunkční ester obsahující volné aminoskupiny. Excitační vlnová 

délka je 489 nm, emisní pak 506 nm. Poskytuje intenzivní zelený signál (22). 

 

Obrázek 6: Vzorec fluorescenčního barviva Cy3 (převzato z (23) 

Barvivo Cy3 je červené, jeho excitační vlnová délka je 550nm a emisní 570nm, při 

které je zelené. Barvivo Cy5 je také červené, ale absorbuje v oranžové oblasti. Jeho 

excitační vlnová délka je 650nm, emisní pak 670 nm (24).  
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Obrázek 7: Vzorec fluorescenčního barviva Cy5 (převzato z (24) 

Existují dvě sady barviv: minimální značení Cy2, Cy3 a Cy5, a saturační značení Cy3 a 

Cy5. Minimální barviva se používají, pokud máme vzorku dostatek, saturační naopak 

pokud máme vzorku málo (12).  

Barviva mají srovnatelnou velikost i náboj, proto identické proteiny označené 

jednotlivými barvivy migrují do stejného místa na 2-D gelu. Tato vlastnost barviv 

umožňuje analýzu až dvou vzorků a vnitřního standartu v každém gelu. Vnitřní standard 

(značen dle konvence barvivem Cy2) je připraven smísením stejného množství všech 

vzorků a přidáním této směsi na gel. Dalšími nezbytnými vlastnostmi barviv je 

jejich pH stabilita, různé spektrální vlastnosti, vysoká citlivost a chemická stabilita (12).   
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4.5 Příklady aplikací planární elektroforézy v analýze biomarkerů 

Tabulka 2: Příklady aplikací planární elektroforézy 

Onemocnění Typ 

vzorku 

Technika IEF SDS-PAGE Detekce Typ biomarkeru Reference 

Diabetes typu 2 

a diabetická 

nefropatie 

Moč 2-DE IPG proužky 

17 cm, pH 

3-10, 75000 

V/hod 

pH 8,8; rychlost 

nejdříve 20mA, 

40mA a nakonec 

80mA, každý 

proud 2 hodiny 

Dusičnan stříbrný,  

ESI-Q-TOF MS/MS 

118 proteinů pojmenováno (např. 

glykovaný hemoglobin), 8 zvýšeno 

(např. κ řetězce imunoglobulinů), 

3sníženo 

 

(18) 

Rakovina 

vaječníků 

Sérum 2D-DIGE pH 3-10 8-16% Tris-HCl 

SDS-PAGE 

Stříbření, fluores-

cence, MS/MS 

Ficolin 3 (25) 

Rakovina 

tlustého střeva 

Nádorová 

tkáň 

2-DE - 12% SDS-PAGE Coomasie Brilliant 

Blue 

Transgelin-2 (26) 

Rakovina plic Sérum 2D-DIGE IPG proužky 

24 cm, pH 

4-7 

18x20 cm 12,5% 

SDS-PAGE 

Fluorescenční,  

MALDI-TOF MS 

Zvýšené: prekurzor apolipoproteinu 

A-IV, řetězec F; složka komplementu 

C3c, haptoglobin,prekurzor sérového 

amyloidu a protein Rab-7b, snížené 

alfa-2-HS glykoprotein, prekurzor 

hemopexinu, proapolipoprotein, 

antitrombin III a SP40 

 

(27) 
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Tabulka 2 pokračování 

Onemocnění Typ vzorku Technika IEF SDS-PAGE Detekce Typ biomarkeru Reference 

Rakovina prsu Sérum 2D-DIGE IPG 

proužky 18 

cm, pH 3-

10 

9–16% SDS PAGE 

(182mm x 190 mm x 

1.0 mm) 

Fluorescenční, 

MALDI-

TOF/TOF MS 

Zvýšené: proapolipoprotein A-I, 

transferrin, hemoglobin 

Snížené: apolipoprotein A-I, 

apolipoprotein C-III a haptoglobin a2  

(28) 

Rakovina štítné 

žlázy 

Nádorová 

tkáň 

2D-DIGE IPG 

proužky 24 

cm, pH 3-

10  

12,5% SDS-PAGE Fluorescenční,  

MALDI-TOF 

MS 

cathepsin B, cytokeratin 19, galectin-3. 

S100A6, moesin, HSP70 (BiP), 

peroxiredoxin 2 

 

(29) 

AIDS Mozko-

míšní mok 

2D-DIGE IPG 

proužky 24 

cm, pH 3-

10 

12 % SDS-PAGE   

(+ 0,5 % agarózy) 

Fluorescenční, 

LC-ESI-MS/MS 

Protein vyvazujíci vitamin D, 

clusterin, gelsolin, složka 

komplementu C3, 

cystatin C 

 

(30) 

Alkoholismus Sérum 2D-DIGE - 12% SDS-PAGE Fluorescenční, 

SELDI-TOF-

MS 

Po abstinenci se zvýšily 4proteiny, 

zatímco 11 se jich snížilo 

 

(31) 
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Tabulka 2 pokračování 

Onemocnění Typ vzorku Technika IEF SDS-

PAGE 

Detekce Typ biomarkeru Reference 

Osteosarkom Sarkomové 

buněčné linie 

2-DE IPG proužky 

24 cm, pH 3-

10 

- MALDI-TOF-MS, 

Western Blotting 

Zvýšený homolog ATPázy 1(AHA1) a 

proteinu podobného stomatinu 2 

(stomatin-like protein 2 (SLP-2)) 

(32) 
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5 Kapilární elektroforéza (CE) 

Zavedení této rychlé, citlivé a robustní techniky analýzy proteinů do klinické praxe 

znamenalo obrovský posun k novému diagnostickému zkoumání tělních tekutin (33).  

CE nabízí velké množství separačních mechanismů, které jsou kompatibilní 

s hmotnostní spektrometrií (34). Mezi nejvýznamnější CE metody, které mají klíčový 

význam v analýze proteinů (a tudíž i biomarkerů) patří kapilární zónová elektroforéza, 

kapilární gelová elektroforéza a kapilární isoelektrická fokusace. Proto budou tyto 

techniky stručně představeny v dalším textu. 

5.1 Princip kapilární elektroforézy 

Kapilární elektroforéza je založená na pohybu elektricky nabitých částic nebo molekul 

ve vodivém kapalném médiu účinkem elektrického proudu v křemenné kapiláře. 

Principem této metody je unášení nabitých molekul elektroosmotickým tokem 

separačního pufru uvnitř kapiláry až k detektoru. K separaci dochází na základě 

rozdílných elektroforetických pohyblivostí dělených látek. Během jediného 

experimentu lze dělit a detekovat jak kladně, tak záporně nabité molekuly a v některých 

případech také neutrální částice (35). 

Molekuly v elektrickém poli migrují různou rychlostí a různým směrem, což je závislé 

na poměru jejich náboje k velikosti. Kladně nabité ionty putují k záporně nabité katodě 

a záporně nabité ionty putují ke kladně nabité anodě. Menší ionty migrují rychleji než 

větší ionty stejného náboje. Iont s vyšším nábojem migruje rychleji než iont s nižším 

nábojem, ikdyž mají oba stejnou velikost. Například dvojmocný iont putuje rychleji než 

jednomocný iont stejné velikosti (35). 
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Obrázek 8: Separace molekul podle jejich náboje a velikosti (převzato z (35)) 

Pod vlivem elektrického pole se v křemenné kapiláře pohybuje pufr, který unáší 

neutrální molekuly směrem k detektoru díky elektroosmotickému toku (EOF 

z anglického Electroosmotic Flow). Elektroosmotický tok je tedy pohyb pufru kapilárou 

z výchozí vialky do koncové vialky pod vlivem elektrického pole. Kationty se pohybují 

rychleji než EOF, neutrální molekuly mají stejnou rychlost a anionty se pohybují 

pomaleji. Přestože anionty mají tendenci se pohybovat ke kladně nabité elektrodě a tím 

i proti směru EOF, tak jsou právě díky vyšší pohyblivosti elektrosmotického toku 

unášeny ke katodě, v jejíž blízkosti je umístěna detekční cela.  Kdyby nebyl používán 

EOF, anionty by se vrátily zpátky do výchozí vialky bez jakékoliv detekce (35). 

5.2 Elektroosmotický tok (EOF) 

EOF vzniká díky silanolovým skupinám na stěnách křemenných kapilár, které se 

vlivem průchodu pufru alespoň o pH 3 ionizují a získají tím záporný náboj. K ionizaci 

může také dojít navázáním iontů z pufru na stěnu kapiláry. Před prvním použitím 

kapiláry se většinou aplikuje roztok hydroxidu draselného nebo sodného, které také 

zvýší ionizaci na stěnách kapiláry (35). 
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Obrázek 9: Ionizace silanolové skupiny (36) 

Záporně nabité silanolové skupiny přitahují kladně nabité kationty z pufru, které vytvoří 

vnitřní vrstvu kationtů na kapilární stěně. Tato vrstva však není dostatečná, proto se 

utvoří ještě vnější vrstva kationtů. Vnitřní vrstva, která nasedá na silanolové skupiny, se 

nazývá fixní vrstva. Vnější vrstva je pak vrstvou mobilní. Tyto dvě vrstvy vytváří 

difúzní dvojitou vrstvu kationtů. Po aplikaci elektrického pole mobilní vrstva kationtů 

směřuje ke katodě. Solvatované kationty rozhýbou celý pufr a tím vznikne EOF. 

Výhodou EOF je možnost společné separace aniontů i kationtů při jedné analýze. 

Provedení bez EOF by vyžadovalo dvě separace, pokaždé s obrácenou polaritou. Další 

výhodou je poměrně plochý profil EOF. Kvůli vznikajícímu tření je sice EOF u stěn 

mírně pomalejší, ale tato plocha je zanedbatelná. Díky EOF mají molekuly stejnou 

rychlost bez ohledu na jejich polohu v průřezu kapiláry, proto se detekují v úzkých 

zónách a poskytují úzké píky, což se projeví vysokou separační účinností (35). 

 

 

Obrázek 10: Princip vzniku EOF a plochého profilu píku (37)  
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5.3 Přehled technik kapilární elektroforézy podle 

separačního mechanismu 

5.3.1 Kapilární zónová elektroforéza (CZE) 

Kapilární zónová elektroforéza (CZE) je široce používaný typ kapilární elektroforézy 

díky své jednoduchosti a schopnosti separovat anionty i kationty při jedné analýze. 

Kapilára je naplněna pufrem o stejném složení, na rozdíl od kapilární izoelektrické 

fokusace, kdy je kapilára naplněna roztokem, který tvoří pH gradient.  

Po aplikaci elektrického napětí se vzorek rozseparuje do zón díky pohybu EOF a 

rozdílné elektroforetické pohyblivosti částic.  

CZE separujeme ionizované sloučeniny rozpustné v pufru (35). 

 

Obrázek 11: Princip separace CZE, kdy se separované složky „x“, „y“ a „z“ liší poměrem m/z a 

proto se v prostoru a čase oddělí (35) 

5.3.2 Kapilární gelová elektroforéza (CGE) 

Kapilární gelová elektroforéza (CGE) kombinuje principy klasické planární 

elektroforézy s instrumentací kapilární elektroforézy. Separace je závislá na velikosti 

částic, protože kapiláry jsou naplněny polyakrylamidovým gelem. V gelu jsou přítomny 

póry, proto se malé molekuly pohybují rychleji než velké, které jsou v gelu 

zpomalovány (35).  
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Kapilární gelová elektroforéza je ze své podstaty vhodná pro separaci molekul 

s podobným poměrem m/z, ale rozdílnou velikostí molekuly. Typickým příkladem jsou 

proteiny, peptidy či fragmenty nukleových kyselin.  

.

 

Obrázek 12: Migrace v CGE (35) Malé molekuly putují gelem rychleji, zatímco velké jsou 

zadržovány v gelu  

5.3.3 Kapilární isoelektrická fokusace (CIEF) 

Kapilární isoelektrická fokusace (CIEF) separuje analyty podle jejich rozdílných 

isoelektrických bodů (pI). Kapilára je naplněna roztokem amfolytů a proteinů. Po 

aplikaci elektrického pole se vytvoří pH gradient. Proteiny se zakoncentrují v úzkých 

zónách podle svých pI. Potom je roztok dopraven k detektoru.  

Gradient pH vytváří v kapiláře amfolyty, což jsou amfoterní sloučeniny, které mohou 

existovat jako anionty i jako kationty, v závislosti na pH prostředí. Pokud je amfolyt 

neutrální, tak se nachází v pH svého isoelektrického bodu. Pokud je však pH nižší, 

vyskytuje se jako kationt, pokud je vyšší, tak se vyskytuje jako aniont. Při CIEF se 

používá směs amfolytů s různou hodnotou pI, které vytvářejí v kapiláře pH gradient. 

V současné době již jsou komerčně dodávané. Většinou se vyrábí ze sloučenin 

obsahujících amino- a karboxylové skupiny. Gradient pH se pohybuje v rozmezí pH 3-

10. Vialka, do které je ponořena katoda obsahuje katolyt, který je bazický (např. 

NaOH). Naopak vialka na anodickém konci je naplněna anolytem, který je kyselý (např. 

kyselina fosforečná) (35). 

Tato technika je velmi výhodná pro separaci proteinů.  Každý protein má různé pI a 

vhodnou volbou amfolytu tedy můžeme dosáhnout dobrého rozlišení i mezi proteiny 
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s blízkou hodnotou pI.

Obrázek 13: Princip CIEF (35) 

5.4 Instrumentace 

5.4.1 Vysokonapěťový zdroj 

Použitým napětím můžeme snadno upravovat EOF. Zvýšením napětí zvětšíme EOF a 

zkrátíme migrační časy, čím se sníží i doba trvání analýzy. Vyšší napětí také zlepší 

separační účinnost. Na druhé straně se zvýší i elektrický proud procházející kapilárou, 

což vede i ke zvýšení Jouleova tepla. Pokud se nadbytečného tepla rychle nezbavíme, 

teplota uvnitř kapiláry bude stoupat a tím se sníží viskozita pufru. Následkem toho 

mohou být široké píky, nereprodukovatelné migrační časy či denaturace vzorku. 

K eliminaci růstu teploty se používá chlazení vzduchem nebo vodou (35). 

5.4.2 Vlastnosti pufru 

Mezi důležité vlastnosti pufru patří jeho pH a koncentrace. Čím vyšší pH použijeme, 

tím bude vyšší i EOF díky vyššímu počtu disociovaných silanolových skupin na 

kapilární stěně.  

Typická koncentrace pufru je 10-100 mM. Vyšší koncentrace snižuje EOF, protože 

snižuje i zeta potenciál, což je potenciál mezi fixní a mobilní vrstvou v kapiláře. 

Zárověň hrozí také vznik Jouleova tepla.  Nižší koncentrace zase zpomalují analýzu a 

mohou způsobit širší asymetrické píky (35).  
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5.4.3 Kapiláry 

Pro kapilární elektroforézu se používají křemenné kapiláry o průměru 25-100 µm, 

dlouhé 50-100 cm. Dříve se používaly kapiláry o průměru 200 µm, ale bylo nutné další 

zmenšování průměru, protože vznikalo nadměrné množství tepla (35).   

5.4.4 Detekce 

Nejčastěji se používá detekce spektrofotometrická, která probíhá on-line na kapiláře, 

kde je vypáleno detekční okno. Jako alternativu lze samozřejmě použít i 

flouorimetrickou detekci, která je citlivější a selektivnější, ale zároveň dražší 

v porovnání s UV-VIS detekcí. 

V proteomice je důležité využití detekce hmotnostní spektrometrií (MS). Hmotnostní 

spektrometrie je detekční metoda, která se skládá ze tří kroků. Prvním krokem je 

ionizace analytu, druhým hmotnostní analýza vzniklých iontů a fragmentů dle jejich 

poměru m/z a třetím detekce těchto částic. Výběr správného typu ionizace je velmi 

důležitý pro další identifikaci biomarkeru. V analýze proteinů se nejčastěji používají 

ionizace elektrosprejem a ionizace laserem za účasti matrice.Propojení obou metod (CE 

a MS) bylo zpočátku velkým problémem kvůli přítomnosti elektrického obvodu. 

CE/MS není tak rutinní a etablovaná metoda jako LC/MS, přesto existuje i komerční 

dodavatel tohoto spojení (38). 

V bioanalýze se nejvíce používá online ionizace elektrosprejem (ESI z ang. 

Electrospray Ionization), která je založena na přívodu analytu kovovou kapilárou, na 

kterou se vloží vysoké napětí. Výsledkem je rozprášená směs molekul s povrchovými 

náboji (39). 

Lze také použít offline ionizaci vzorku lokalizovaného na pevné fázi účinkem laseru 

(MALDI z ang. Matrix assisted laser desorption ionization). MALDI ionizuje analyt 

pomocí laseru, aniž by došlo k poškození vazeb mezi atomy (39).  
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5.5 Příklady aplikací 

Tabulka 3: Příklady aplikací kapilární elektroforézy v analýze biomarkerů charakteru proteinů 

Onemocnění Typ vzorku Technika Pufr MS Typ biomarkeru Reference 

Alkoholismus Hemoglobin CZE 60mM kys. mravenčí, pH 3, 

5% 2-propanol 

ESI Stabilní 

hemoglobinové 

acetaldehydové 

adukty 

(40) 

Porovnávání vaskulárního 

endoteliálního růstového 

faktoru exprimovaného 

buňkami hmyzu a E.Coli 

Rekombintní lidský 

VEGF165 exprimovaný 

buňkami hmyzu, 

neglykosylovaný 

rekombinatní VEGF165 

odvozený od DNA, 

exprimovaný buňkami E.Coli 

 

CZE 60 mM kys. mravenčí, pH 3 ESI-TOF 19 izoforem 

VEGF165 

(41) 

Porovnávání vaskulárního 

endoteliálního růstového 

faktoru exprimovaného 

buňkami hmyzu a E.Coli 

Rekombintní lidský 

VEGF165 exprimovaný 

buňkami hmyzu, 

neglykosylovaný 

rekombinatní VEGF165 

odvozený od DNA, 

exprimovaný buňkami E.Coli 

 

CIEF NaOH, H3PO4, NaCL, 

močovina, pH 3-10 

MALDI-

TOF 

11 izoforem 

VEGF165 

(42) 
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Tabulka 3 pokračování 

Onemocnění Typ vzorku Technika Pufr MS Typ biomarkeru Reference 

Biomarkery oxidativního 

stresu 

Lyzát červených krvinek CZE 1.0 M kys. mravenčí, pH 1.8 

 

ESI Oxidativní 

artefakty 

(43) 

Traumatické poškození 

mozku 

Likvor CZE 10mM kys. octová  MALDI-

TOF/TOF 

43 proteinů se 

lišilo od zdravého 

pacienta 

(44) 

Rakovina prostaty Moč CZE  0.5% C16E8 (Hexadecyl 

oktaethylen glycol ether) v 

0.25 mM trifosfátu, pH 3,5 

 

MS/MS Adukty 4-

hydroxyestronu 

 

(45) 
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6 Závěr 

Práce se zaměřuje na představení elektromigračních metod používaných při objevu 

nových biomarkerů. Elektromigrační metody se využívají s výhodou pro objevování 

proteinových biomarkerů díky své schopnosti separovat nabité molekuly. Nejdříve byla 

vyvinuta planární gelová elektroforéza a i v současnosti je nejpoužívanější 

elektroforetickou technikou. Její výhodou je vysoká rozlišovací schopnost. Mezi 

nevýhody patří dlouhý čas analýzy, obtížná reprodukovatelnost (tato nevýhoda ale byla 

eliminována zavedením 2D-DIGE) a složitá detekce.  Dříve bylo další nevýhodou 

dlouhá příprava gelů, které jsou již dnes komerčně dodávány. I přes svou pracnost je 2-

D elektroforéza právem nejdominantnější v oblasti zkoumání biomarkerů.  

Další často používanou technikou je kapilární elektroforéza. Je to metoda o poznání 

jednodušší a rychlejší pro případnou laboratorní automatizaci. Stačí nasát malé 

množství vzorku do kapiláry a za pár chvil už můžeme sledovat online-detekci píků na 

obrazovce monitoru. Kapilární elektroforéza získala významného spojence ve formě 

hmotnostní spektrometrie, díky které se výrazně zvýšily možnosti detekce a identifikace 

biomarkerů. Nejnovějším trendem je miniaturizace a vytvoření konceptu chipové 

elektroforézy, která se rychle dostává i do rutinní praxe zejména v analýze nukleových 

kyselin. 

Při volbě metody ale musíme brát v potaz velikost molekul. Kapilární elektroforéza se 

lépe poradí s menšími molekulami (<20 kDa), gelová je lepší pro větší molekuly 

(>20kDa).  
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