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1 Cíl práce 

Díky pokroku v technologiích pro analýzu proteinů, jehož jsme byli svědky 

v poslední dekádě, obzvlášť pak v oblasti shotgun proteomiky, je dnes možné během 

jedné analýzy identifikovat i několik tisíc jedinečných proteinů [1]. Těžiště shotgun 

proteomiky leží ve využití tandemové hmotnostní spektrometrie ve spojení 

s kapalinovou chromatografií (LC-MS/MS). Molekuly jsou v těchto experimentech 

nejprve separovány na vhodné stacionární fázi a po té podrobeny fragmentační analýze 

v hmotnostním spektrometru. Z fragmentačních spekter je možné pomocí knihovny 

spekter nebo na základě znalostí pravidel fragmentace látek zjistit jejich identitu. 

Identifikace neznámých proteinů tímto přístupem však stále vyžaduje, aby byly před 

analýzou nejprve neštěpeny na kratší úseky, které jsou vhodné pro účinnou separaci a 

zejména pro fragmentaci na tandemovém hmotnostním spektrometru. Z fragmentačních 

spekter je možné zjistit sekvenci aminokyselin těchto úseků a přiřadit je k mateřským 

proteinům. Pro získání co nejúplnějších a co nejpřesnějších kvalitativních a 

kvantitativních informací je klíčové, aby štěpení proteinů probíhalo specificky a 

kompletně.  

I přes širokou paletu metod pro více či méně specifické a kompletní štěpení 

proteinů, zůstává v shotgun proteomických experimentech nejčastěji používanou 

metodou štěpení pomocí trypsinu. Cílem této práce je proto poskytnout přehled faktorů, 

které mohou ovlivňovat účinnost, rychlost a reprodukovatelnost štěpení touto proteázou. 
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2 Úvod 

2.1 Proteom a proteomika 

Termín proteom byl poprvé použit v roce 1994 pro vyjádření proteinového 

ekvivalentu genomu [2]. Proteom je velice dynamický systém, jelikož odráží aktuální 

metabolický stav buňky či organismu. Jeho aktuální definice jej proto charakterizuje 

jako časem a místem vymezený soubor proteinů. Takový soubor může být místně 

vymezen buněčnou strukturou nebo organelou, buňkou, tkání nebo tělní tekutinou, 

orgánem či celým organizmem [3, 4]. Proteomika je pak definována jako vědecká 

disciplína, které se zabývá detailní analýzou proteinů. Úlohou proteomiky je 

identifikace a kvantifikace proteinů, studium jejich posttranslačních modifikací, 

interakcí a detailní popis jejich funkcí v organismech. Nezpochybnitelné zásluhy na 

vzniku a rozvoji proteomiky mají předchozí úspěchy v molekulární biologii a genomice. 

Bez nich by dnes proteomika nebyla v takovém rozkvětu a jen těžko by se dalo 

uvažovat nad objasněním lidského proteomu [3, 5, 6]. 

V proteomice existuje několik základních metodických přístupů. Proteomika 

založená na gelových metodách spoléhá především na elektroforetické separace 

intaktních proteinů v gelové matrici. U dvourozměrné polyakrylamidové gelové 

elektroforézy (2D-PAGE) jsou proteiny elektroforeticky děleny ve dvou směrech, 

nejprve podle jejich izoelektrického bodu a následně podle molekulové hmotnosti. 

Proteiny zájmu jsou identifikovány pomocí metod hmotností spektrometrie. 

Protilátkový proteomický  přístup využívá k detekci ale i kvantifikaci proteinů 

specifických protilátek namířených proti určitému proteinu. Používají se i multiplexové 

metody, které pokryjí analýzu stovek a více proteinů [7]. Měření MS profilů je přímá 

analýza proteinů ve vzorku pomocí hmotnostních spektrometrů s MALDI ionizací. 

Informace o proteinech jsou získány velmi rychle bez nutnosti předchozího štěpení a to 

z velmi malého množství materiálu [6]. V současné době se měření MS profilů etabluje 

v klinické mikrobiologii k rutinní identifikaci patogenů. V současnosti je však 

nejproduktivnějším přístupem shotgun proteomika. 

  



 

 

2.2 Shotgun proteomika

Klasický shotgun experiment

experiment), se od ostatníc
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Obr. 1: Schéma shotgun proteomického experimentu
analyzovány, musí být ve vhodném pufru. Po p
štěpeny na peptidy, které jsou vhodné pro další analýzu. Pomocí separace kapalinovou 
chromatografií a následné tandemové hmotnostní spektrometrie jsou získá
spektra, která jsou porovnána

 

 

Pro separaci peptid

chromatografie na reverzních fázích, kdy se jako stacionární fáze používá kolona pln

silikagelem modifikovaným oktadecylem 

směsi s acetonitrilem. Jednorozm

důvodů nemůže dostateč ě

peptidů, proto byla vyvinuta metoda MudPIT (Mu

Technology), kdy je před separací na reverzní fázi p

výměnné koloně (SCX) 

techniky založené na ka

[konzultace se školitelem].

 

proteomika 

Klasický shotgun experiment (někdy bývá označován jako „bottom

se od ostatních přístupů liší tím, že se směs proteinů před 

pí na peptidy. Peptidy jsou jak pro kvalitativní tak kvantitativní studie 

analyzovány pomocí LC-MS/MS [6]. Z výsledných fragmentačních spekter peptid

probíhá identifikace proteinů pomocí vyhodnocovacího softwaru 

Obecné schéma shotgun experimentu je uvedeno na Obr. 1. 

Schéma shotgun proteomického experimentu. Připravené proteiny, které mají být 
analyzovány, musí být ve vhodném pufru. Po přidání proteázy jsou proteiny hydrolyticky 

peny na peptidy, které jsou vhodné pro další analýzu. Pomocí separace kapalinovou 
chromatografií a následné tandemové hmotnostní spektrometrie jsou získá

jsou porovnána pomocí software s databází. 

Pro separaci peptidů se v proteomice používá nejč

chromatografie na reverzních fázích, kdy se jako stacionární fáze používá kolona pln

silikagelem modifikovaným oktadecylem (C18). Jako mobilní fáze se používá voda ve 

acetonitrilem. Jednorozměrná kapalinová chromatografie však z kapacitních 

že dostatečně účinně separovat směsi obsahující až desítky tisíc r

, proto byla vyvinuta metoda MudPIT (Multidimensional Protein Identification 

Technology), kdy je před separací na reverzní fázi předřazena frakcionace na kation

ě (SCX) [4]. Postupem času se pro frakcionaci zač

techniky založené na kapalinové chromatografii tak i elektroforetických metodách 

[konzultace se školitelem]. 
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V hmotnostním spektrometru dochází k tvorbě iontů z analyzované látky, které 

jsou analyzovány podle jejich poměru m/z (poměr relativní molekulové hmotnosti iontu 

k jeho náboji). Hmotnostní spektrometr se skládá z iontového zdroje, analyzátoru a 

detektoru. V proteomice se jako iontový zdroj používají elektrosprej (ESI – 

Electrospray Ionization) a MALDI (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionozation). 

Vhodné analyzátory pro proteomické aplikace jsou kvadrupól (Q), iontová past, 

analyzátor doby letu (TOF – Time of Flight) nebo orbitální past Orbitrap [4]. 

Tandemový hmotnostní spektrometr umožňuje měřit spektra intaktních iontů 

(MS), vybrané intaktní ionty jednotlivě izolovat od ostatních a tyto podrobit 

fragmentaci. Přístroj pak zaznamenává fragmentační neboli produktová spektra 

(MS/MS) mateřských iontů, tzv. prekurzorů [4]. K izolaci prekurzorů a jejich 

fragmentaci dochází podle konstrukce přístroje buď v čase (např. iontová past), nebo 

v místě (např. Q-TOF). 

U shotgun experimentu bývá naměřeno i 100 000 MS/MS spekter peptidů, ke 

kterým je nutné přiřadit správnou sekvenci aminokyselin. K těmto účelům se využívají 

programy (např. Sequest, Mascot), které porovnávají m/z fragmentů z MS/MS spekter 

se sadou teoreticky vypočítaných fragmentů pro peptidy proteinů v databázi. Poté jsou 

sekvence identifikovaných peptidů pocházejících z jednoho proteinu sdruženy a určuje 

se pravděpodobnost správné identifikace proteinu. Čím více je peptidů se správně 

určenou sekvencí, tím je vyšší pravděpodobnost správné identifikace proteinu [4]. 

 

  



 

 

2.3 Příprava vzorku pro 

Příprava vzorku musí zajistit 
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[konzultace se školitelem, p

UK]. Struktury výše uvedených látek 

proteomickou analýzu jsou uvedeny na Obr. 2.

Obr. 2: Struktury reagencií používanýc
A. dodecylsíran sodný, B
dithiothreitol, F. amid kyseliny 2

íprava vzorku pro shotgun proteomiku 

musí zajistit především rozpuštění proteinů. Pokud je 

vzorkem orgán nebo tkáň, musí nejdříve dojít k jeho homogenizaci. Po homogenizaci je 

ky a buněčné struktury dále dezintegrovat. K rozpuště

používají detergenty jako např. dodecylsíran sodný (SDS), který je siln

(dále jen deoxycholát), který je naopak nedenaturující. Dále se 

činidla, která rozrušují vodíkové můstky mezi 

řetězce proteinů. Jako typické příklady lze uvést mo

(dále jen guanidin). K rozrušení disulfidických m

podílí na udržování prostorové struktury proteinů, se používají reduk

a pro zabránění jejich zpětné tvorby se používá např. reakce s amidem 

jodoctové. Pokud jsou proteiny v příslušném pufru, lze je pak již št

[konzultace se školitelem, přednášky z Aplikované proteomiky, Farmaceutická fakulta, 

]. Struktury výše uvedených látek často používaných při příprav

proteomickou analýzu jsou uvedeny na Obr. 2. 

Struktury reagencií používaných při přípravě vzorku pro proteom
B. deoxycholát sodný, C. močovina, D. guanidin

. amid kyseliny 2-jodooctové. 
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2.3.1 Štěpení proteinů v shotgun proteomickém experimentu 

Zdaleka nejpoužívanější metoda přípravy peptidů v proteomice je enzymatické 

štěpení sekvenčně specifickou proteázou trypsinem. Trypsin štěpí proteiny za 

bazickými aminokyselinami lysinem a argininem, které zanechává na C-konci 

vzniklých peptidů. Specifita štěpení trypsinu je mimořádně vysoká a nedochází k němu 

pouze v případě, že tyto aminokyseliny sousedí s prolinem. V proteinech běžných 

organismů je arginin a lysin zastoupen s takovou frekvencí, že trypsin vytváří peptidy 

v průměru okolo 14 aminokyselin dlouhé, které jsou velikostně ideální pro analýzu na 

hmotnostním spektrometru. Peptidy, které nesou na svém C-konci bazický arginin nebo 

lysin, v iontovém zdroji hmotnostního spektrometru velice dobře přijímají nejméně dva 

kladné náboje. Jeden kladný náboj se nachází na N-koncové aminoskupině peptidu a 

druhý na bazickém zbytku C-koncové bazické aminokyseliny, což usnadňuje 

fragmentaci i interpretaci spekter [8].  

I přes výše zmíněné přednosti trypsinu, je někdy vhodnější použít jinou proteázu. 

V tabulce 1 je výčet proteáz spolu s informacemi o jejich sekvenční specifičnosti, které 

je možné použít pro štěpení proteinů. 

 

 

Tab. 1: Používané proteázy pro štěpení proteinů (zpracováno dle dostupných zdrojů [9, 10]) 

proteáza  specifičnost výjimka pH rozmezí 

Arg-C R-X (C-konec) (X=P) 7,2 – 8,0 

Asp-N X-D (N-konec)  7,0 – 8,0 

Glu-C E-X (C-konec) X=P 4,0 – 7,8 

Lys-C K-X  (C-konec) (X=P) 8,5 – 8,8 

Lys-N X-K (N-konec)  8,0 

Trypsin K-X, R-X  (C-konec) X=P 7,0 – 8,0 

Chymotrypsin F-, Y-, W-, L-, I-, V-, M-X (C-konec) X=P 7,0 – 9,0 

Elastáza  A, V, L, I, G, S (C-konec)  8,5 

Pepsin A, V, L, I, F, W, Y   2,0 

Thermolysin A, F, I, L, M, V  (převážně N-konec)  8,0 

Papain R, K, D, H, G, Y  6,0 – 7,0 

Pronáza A, E, F, I, L, T, V, W, Y  6,0 – 7,5 
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Kromě proteáz lze pro štěpení proteinů využít také neenzymatické metody. Mezi 

ověřené chemické metody patří hydrolýza proteinů zředěnými roztoky kyseliny 

chlorovodíkové (HCl) [11], kyseliny mravenčí (HCOOH) [12], kyseliny octové 

(CH3COOH) [13], použití kyanobromidu (CNBr) [14], 2-nitro-5-thiokyanobenzoátu 

[15] a hydroxylaminu [16]. V tabulce  2 je uveden přehled chemických metod štěpení 

proteinů a jejich specifičnost. Kromě vyloženě chemických metod bylo prokázáno 

specifické štěpení za použití elektrochemické oxidace. Řetězec aminokyselin je 

přerušen v místě tyrozinu a tryptofanu působením elektrického potenciálu, při kterém 

dochází k oxidaci těchto aminokyselin. Tyto oxidované intermediáty reagují s C-

terminálním karbonylem sousedící aminokyseliny a dochází ke štěpení [17, 18]. 

 

Tab. 2: Používané neenzymatické prostředky pro štěpení proteinů (zpracováno dle 
dostupného zdroje [9]) 
činidlo specifičnost pH rozmezí 

HCl D (C-konec) 2,0 

HCOOH D (C-konec) kyselé 

CH3COOH D kyselé 

CNBr M  (C-konec) kyselé 

2-nitro-5thikaynobenzoát C (N-konec) 9,0 – 10,0 

Hydroxylamin N-G 9,0 
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2.4 Trypsin 

Trypsin je serinová proteáza obsažena v trávicím traktu obratlovců. Byl objeven 

v roce 1876 Wilhelmem Kühnem v pankreatické šťávě jako první proteolytický enzym 

vůbec [19]. Spadá do třídy hydroláz, konkrétně do podskupiny serinových proteáz (EC 

3.4.21.4.). Štěpí polypeptidový řetězec specificky za argininem a lysinem na C-konci. 

Ke své aktivitě potřebuje jako kofaktor vápenaté ionty a jeho optimální aktivita je 

zachována při pH 7-8 [10]. 

Do duodena se trypsin dostává v pankreatické šťávě ve formě inaktivního 

tryspinogenu. Enterokinázou je z N-konce odštěpen hexapeptid a tím vzniká vlastní 

aktivní molekula β-trypsin, který má jeden polypeptidový řetězec o 223 

aminokyselinách. Ten může dále podléhat autolýze za vzniku  α-trypsinu (2 řetězce) a 

pseudotrypsinu (3 řetězce). Pseudotrypsin se specifitou štěpení blíží chymotrypsinu, 

která je velice široká (viz tab. 1) [10]. To bývá příčinou, proč trypsin za určitých 

okolností vykazuje nízkou specifitu. Tento jev bude vysvětlen níže. 

Aktivní centrum serinových proteáz, do kterých se trypsin řadí, má tvar 

povrchové prohlubně, v němž je klíčovou katalytickou skupinou hydroxylová skupina 

serinu společně s bočními řetězci histidinu a aspartátu. Přesto, že jsou tyto tři zbytky 

aminokyselin umístěny na vzdálených místech polypeptidového řetězce trypsinu (Ser195, 

His57, Asp102), vzájemně spolu místně kooperují. Vodíkovým můstkem je spojen 

karboxyl zbytku Asp102 s jedním z dusíkových atomů imidazolového kruhu His57. Jeho 

druhý atom dusíku tvoří vodíkovou vazbu s hydroxylem reaktivního serinu na povrchu 

molekuly. Podél těchto vodíkových vazeb se posouvá náboj zevnitř molekuly od Asp102 

k Ser195 a naopak [20]. Obrázek 3 ilustruje mechanismus hydrolytického štěpení 

serinových proteáz. 

Polypeptidový substrát je vázán na povrch serinové proteázy vložením štěpitelné 

vazby do aktivního místa enzymu, karbonylový uhlík této vazby je umístěn v blízkosti 

nukleofilního Ser195. Hydroxyl Ser195 napadá karbonylový uhlík štěpeného peptidu a 

dusík His57 přijímá proton z hydroxylu. Vzniká tetrahedrální intermediát [20, 21]. 

Přenosem protonu z bližšího dusíkového atomu imidazolového kruhu, který je 

součástí nábojové štafety, na atom dusíku substrátu se přeruší peptidová vazba N–C a 

vytvoří se první reakční produkt R1–NH2. Zbývající část substrátu se pak kovalentně 

váže acylovou skupinou na Ser195. Vzniklý meziprodukt se nazývá acylenzym [20, 21]. 
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Do reakce vstupuje voda. Nukleofilním atakem nahradí N-konce z rozštěpeného 

peptidu a napadá karbonyl uhlíku. Její proton vytvoří vodíkovou vazbu mezi dusíkovým 

atomem imidazolového kruhu a hydroxylovou skupinou zbytku serinu a zbylý ion OH- 

se váže na acyl štěpeného substrátu. Tvoří se opět tetrahedrální intermediát. Uvolněním 

druhého produktu R2–COOH se aktivní místo enzymu uvede do původního stavu [20, 

21]. 

 

 

 

 

Obr. 3 Schéma mechanismu hydrolýzy serinovou proteázou (zpracováno dle dostupných 
zdrojů [10, 22]. 
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Za specifitu štěpení je odpovědný aspartát v pozici 189, který leží v kapse naproti 

Ser195, His57, Asp102. Se zbytkem Asp189 interagují pozitivně nabité zbytky bazických 

aminokyselin lyzinu a argininu. 

Při autolytickém štěpení za Lys188 dochází ke ztrátě Asp189 a vzniká tak již dříve 

zmíněný pseudotrypsin. Pro zabezpečení specifity trypsinu a zamezení vzniku 

pseudotrypsinové aktivity se trypsin používaný v proteomice upravuje dimethylací, 

která jej chrání před autolytickým štěpením. Již vzniklá pseudotrypsinová aktivita je 

výrobci potlačována pomocí specifického inhibitoru chymotrypsinu TPCK (L-1-

tosylamido-2-fenylethylchloro-methylketon) [konzultace se školitelem], [23]. 

 

 

 

Obr. 4: Znázornění substrátové specifity trypsinu. Asp189 váže vodíkovými vazbami 
kladně nabitý N-konec argininového zbytku molekuly substrátu. S karbonylem argininu 
takto interagují i Ser195 a Gly193. Symbolem nůžek je vyznačeno místo autolytického štěpení 
trypsinu vedoucí ke snížení specifity štěpení (zpracováno dle dostupného zdroje [24].  
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3 Faktory ovlivňující štěpení trypsinem 

Pro identifikaci proteinů je klíčové reprodukovatelné, efektivní a specifické 

štěpení. Metoda štěpení by měla poskytovat maximální počet zcela štěpených peptidů a 

co nejmenší počet peptidů štěpených nesprávně. Za účelem navýšit sekvenční pokrytí 

proteinů byly zkoumány protokoly, které využívají štěpení vzorku dvěma enzymy 

během jedné analýzy, většinou trypsinem v kombinaci s endoproteinázou jako je Lys-N 

nebo Lys-C [25, 26]. 

Tradiční štěpení trypsinem je časově náročné. Provádí se obvykle přes noc (12 h a 

více). Během této doby může dojít k tvorbě nežádoucích modifikací peptidů, jako je 

oxidace methioninu a tvorba cyklického pyroglutamátu z kyseliny glutamové, nebo 

může dojít k autolýze enzymu, vzniku pseudotrypsinu a tím ke snížení specifity a 

účinnosti štěpení. Proteomická analýza tak může být značně ovlivněna. Ovšem byly 

aplikovány metody, které urychlují proces štěpení na několik minut nebo dokonce 

sekund, což by mohlo zabránit tvorbě některých peptidových modifikací. 

Faktory, které ovlivňují štěpení proteinů trypsinem v shotgun proteomických 

experimentech, lze rozdělit na enzymatické, chemické a fyzikální. Posledním faktorem, 

který výrazně ovlivňuje průběh štěpení, jsou fyzikálně-chemické vlastnosti proteinů.  
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3.1 Typ a forma použitého enzymu 

Na analýzu proteinů může mít dopad výběr trypsinu použitého ke štěpení a také 

jeho forma. Používané trypsiny od různých firem mohou poskytnout velmi rozdílné 

výsledky. Současně i různé aplikace trypsinu, jako je tandemové štěpení v kombinaci 

s endoproteinázou během jedné analýzy nebo imobilizace trypsinu na nanočástice, 

mohu mít výrazný vliv např. na sekvenční pokrytí proteinů nebo na rychlost a účinnost 

štěpení. 

3.1.1 Vliv použitého trypsinu 

Studie Burkhartové et al. (2011) prokázala, že na štěpení proteinů a tedy na 

výsledky proteomické studie má zásadní vliv nejdůležitější položka v přípravě vzorku, 

tedy trypsin. Kvalitativní a kvantitativní porovnání specifity a účinnosti štěpení bylo 

provedeno mezi několika komerčně dostupnými trypsiny. Zároveň byla porovnána 

reprodukovatelnost a případný dopad na kvantifikaci a pokrytí proteomu [8]. 

Trypsiny použité ve studii byly získány od firem Promega a Sigma Aldrich. Od 

firmy Promega byl použit trypsin 1 (prasečí trypsin, „sequencing grade modified 

trypsin“, V5111). Od firmy Sigma Aldrich byl pořízen trypsin 2 (hovězí trypsin, 

„suitable for protein sequencing“, T8658), trypsin 3 (hovězí trypsin, „TPCK Treated“, 

T1426), trypsin 4 (prasečí trypsin, „type IX-S“, T0303) a trypsin 6 (prasečí trypsin, 

93614). Trypsin 5, který byl přes sedm let uložen při -30 °C a v dnešní době již není 

dostupný, byl zakoupen od firmy Fluka (studie neuváděla bližší specifikace). 

Charakteristika těchto typů trypsinů je shrnuta v tabulce 3. Testovacím vzorkem byly 

proteiny lidských trombocytů [8]. 

Podle počtu identifikovaných peptidů se jako nejlepší ukázal trypsin 1. Naopak 

nejnižší počet identifikovaných peptidů byl odhalen u trypsinu 6 (více jak pětkrát nižší 

než u trypsinu 1). Poměr mezi identifikovanými peptidy a identifikovanými 

semitryptickými peptidy byl nejnižší u trypsinu 1 a nejvyšší u trypsinu 6 (4% vs. 60%). 

Semitryptické peptidy jsou chápany jako ty, které jsou specificky štěpeny na C-konci, 

ale na N-konci je štěpena libovolná aminokyselina. Byl vyhodnocen i počet 

identifikovaných nespecifických peptidů (produkty pseudotrypsinové aktivity). Jejich 

poměr k celkovému počtu identifikovaných proteinů byl opět nejnižší u trypsinu 1 a 

nejvyšší u trypsinu 6 [8]. 



 

17 
 

Tab. 3: Bližší charakteristika porovnávaných trypsinů. 

 

 

Studie prokázala, že mezi různými trypsiny jsou značné rozdíly v proteolytickém 

výkonu. Tyto výsledky však plně nekorelují s cenou – nejdražší trypsin vykázal pouze 

druhé nejlepší výsledky. Ve všech srovnávacích experimentech vykazoval nejlepší 

výkon trypsin Promega V5111. Poskytl nejvyšší počet identifikovaných peptidů a 

současně nejnižší počet semitryptických a nespecifických peptidů. Proto lze tento 

trypsin pro proteomickou analýzu doporučit. Naopak trypsin Sigma 93614 by vzhledem 

k výsledkům, které vykazoval, neměl být používán v proteomických experimentech [8]. 

  

                                                 

 
1 Aktivita udávaná výrobcem 
2 Otazník značí, že nebyla v návodu výrobce aktivita nalezena 

trypsin charakteristika 
cena 

(sestupně) 

aktivita 1  

[U/mg proteinu] 

1. Promega V5111 žádná boční aktivita; 
přidán TPCK 

2. ?2 

2. Sigma T8658 žádná boční aktivita 1. ? 

3. Sigma T1426 
chymotrypsinová boční aktivita ≤ 0,1 
jednotek/mg proteinu; přidán TPCK 

3. > 10 000 

4. Sigma T0303 
chymotrypsinová boční aktivita 
≤ 1,0 jednotek/mg proteinu 

5. 13 000 – 20 000 

5. Fluka nedostupné --- --- 

6. Sigma 93614 chymotrypsinová boční aktivita ≤ 
0,2%; používaný pro oddělování buněk 

4. > 10 000 
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3.1.2 Tandemová proteolýza Lys-C/trypsin 

Trypsinová aktivita je obvykle zachována v roztoku močoviny do 2 mol/l. Lys-C 

je oproti tomu aktivní při vyšší koncentraci močoviny (6 – 8 mol/l), kdy je umožněna 

maximální denaturace proteinů. Proto byla prozkoumána metoda kombinující Lys-C a 

trypsin [26].  

Ve studii Glattter et al. (2012) porovnali na lyzátu kvasinek Saccharomyces 

cereviseae protokol tandemového štěpení s Lys-C a trypsinem s tradičním protokolem 

štěpení.  Nejdříve bylo provedeno štěpení Lys-C v přítomnosti 6 mol/l močoviny. Po 

naředění roztoku na 1,6 mol/l močoviny následovalo štěpením trypsinem. Tradiční 

protokol byl proveden v roztoku močoviny o stejné koncentraci [26]. 

Zhodnocení efektivity ve velkém měřítku bylo uděláno srovnáním intenzit součtu 

všech zcela štěpených a nesprávně štěpených peptidů. Při použití tandemové metody 

Lys-C/trypsin byl zaznamenán nárůst počtu detekovaných správně štěpených produktů. 

Současně byl zaregistrován pokles identifikovaných peptidů s nesprávným vzorcem 

štěpení [26]. 

Jako nejčastější příčina nesprávně štěpených peptidů trypsinem byla zjištěna 

přítomnost prolinu v +1 pozici od štěpitelného místa (K/R-P). Jako další, méně 

frekventovaná příčina, byla určena přítomnost bazických nebo kyselých 

aminokyselinových zbytků v blízkosti štěpitelného místa. Kombinace Lys-C 

s trypsinem je schopna štěpit motivy lysin-prolin (K-P) i místa, kdy je arginin nebo 

lysin přítomen v +1 i -1 pozici vedle lyzinu (K-K, K-R, R-K). To je dáno vysokou 

specifitou Lys-C k lysinu. Srovnání souborů dat získaných štěpením Lys-C/trypsinem 

v tandemu a samotným trypsinem odhalilo také štěpení v úsecích peptidů obsahujících 

v okolí lysinu nebo argininu aspartát nebo glutamin. To přispívá k lepšímu sekvenčnímu 

pokrytí při analýze [26]. 
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3.1.3 Nanomateriály v proteomice 

 Nanobiokatalytické postupy používají různých nanostrukturovaných materiálů 

(např. nanočástic, či polymerovaných nanovláken), které jsou schopné sloužit 

k imobilizaci a stabilizaci biologicky aktivních látek. Nanočástice jsou většinou složeny 

z fero- nebo ferimagnetické složky, díky které je umožněna separace z analyzovaného 

vzorku, a složky nemagnetické, která interaguje ve vzorku s požadovanou složkou [27]. 

Jako vhodná nemagnetická složka může být použit oxid křemičitý, který umožňuje díky 

velkému počtu funkčních skupin širokou škálu chemických modifikací [28]. Velký 

povrch nanočástic umožňuje vázat velké množství ligandů a lze na ně snadno a účinně 

imobilizovat biologicky aktivní látky [29]. Imobilizován může být i trypsin.  

Díky imobilizaci na magnetické nanočástice může být trypsin použit ve vyšší 

koncentraci, což vede ke zkrácení doby nutné ke štěpení, a magnetickou separací lze 

nanočástice snadno odstranit před další analýzou [30].  

Další výhodou nanočástic je mimořádná robustnost. Po dobu více než osm měsíců 

byly používány dvě šarže nanočástic s imobilizovaným trypsinem ke štěpení hovězího 

albuminu. Po použití byly řádně promyty a uchovány v pufru (NH4HCO3) při pokojové 

teplotě. I takto dlouhodobě používanými nanočásticemi byl hovězí albumin úspěšně a 

snadno identifikován a jeho štěpení bylo kompletní.   

Ve srovnání s tradičním protokolem při štěpení  ekvimolárních směsí pěti proteinů 

(hovězí albumin, ovalbumin, myoglobin, laktoglobulin a karbonátanhydráza) tato 

metoda vykazovala stejné nebo vyšší procento zcela štěpených peptidů. Nespornou 

výhodou nanočástic oproti tradičnímu protokolu je hlavně možnost opakovaného 

použití [28]. 

Byla zkoumána i kombinace technologie trypsinem potažených nanočástic 

s technologií využívající střídání vysokého a atmosférického tlaku. Při štěpení 

ekvimolárních směsí pěti proteinů byl aplikován tlak po dobu 20 s při 25 kpsi a 10 

s atmosférický tlak celkem v pěti cyklech. Porovnáním výše zmíněné metody 

s tradičním protokolem byla metoda s nanočásticemi v kombinaci se změnami tlaku o 

něco méně účinná. Kvůli nekompletnímu průběhu štěpení vykazovala o něco vyšší 

počet nesprávně štěpených peptidů. Nicméně prodloužení doby působení změn tlaku 

působícího na 1 min poskytlo shodné výsledky štěpení s tradičním protokolem [28].  
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Využití nanočástic s imobilizovaným trypsinem v kombinaci s technologií se 

střídáním tlaků bylo rovněž aplikováno na analýzu proteomu (konkrétně proteomu 

myšího mozku) ve srovnání s použitím samotných nanočástic (inkubace přes noc) a 

s použitím tradičního protokolu. I v tomto případě bylo prokázáno zlepšení proteinové 

identifikace u obou postupů s použitím nanočástic. Počet identifikovaných proteinů byl 

o několik procent vyšší u metody a nanočásticemi v kombinaci s použitím změn tlaku 

[28].  

To tedy poukazuje na to, že metoda štěpení proteinů s použitím nanočátic 

potažených trypsinem v kombinaci s technologií střídání vysokého a atmosférického 

tlaku může vést k příznivým výsledkům analýzy v krátkém časovém horizontu. Rovněž 

bylo zjištěno, že je metoda robustní a reprodukovatelná a může být automatizována. 

Využití je prozatím jen pro proteomický výzkum [28]. 

Imobilizovaný trypsin na nanočástice můžou sloužit ke zkonstruování 

nanoreaktorů. Ty se většinou používají jako předkolona u kapalinové chromatografie. 

Štěpení proteinů na nanoreaktoru probíhá velice rychle a je vysoce reprodukovatelné. 

Dalšími výhodami jsou odolnost trypsinu autolýze, jednoduchost automatizace a použití 

i malých množství vzorku. Nanoreaktory mohou být opakovanéně používány, což vede 

ke snížení nákladů [31]. 
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3.2 Chemické vlivy 

Denaturace je neodmyslitelnou součástí analýzy proteinů. Množství protokolů pro 

enzymatické štěpení proteinů zahrnuje denaturaci přidáním chemických činidel, jako 

jsou látky s chaotropními vlastnostmi (močovina, guanidin), denaturující detergenty 

(SDS) nebo organická rozpouštědla (methanol, acetonitril, trifluorethanol). Tato činidla 

mají na proteiny ve vzorku silný denaturační účinek, ale v určité koncentraci 

zachovávají aktivitu trypsinu. Na druhou stranu může být příprava vzorku pro analýzu 

proteinů ovlivněna i nedenaturujícími detergenty jako je např. deoxycholát . 

V ideálním případě by při použití „dokonalého“ činidla došlo ke kompletnímu 

štěpení proteinů v krátkém časovém intervalu a zároveň by poskytovalo maximální 

počet identifikovaných peptidů. Optimální by též bylo, aby byla metoda robustní a 

reprodukovatelná [32]. 

3.2.1 Chaotropní činidla a detergenty 

Močovina je široce používaným denaturačním činidlem. Protože se na stacionární 

fázi C18 nezachytí, lze ji snadno odstranit přímo při nástřiku vzorku pro LC-MS/MS 

analýzu nebo před analýzou extrakcí na pevné fázi (SPE). Při vyšší koncentraci než 2 

mol/l však močovina snižuje aktivitu trypsinu [26]. Zároveň v porovnání s detergenty, 

jako je SDS a deoxycholát, močovina vykazovala nižší účinnost štěpení [32]. 

Další činidla, jako jsou guanidin a SDS, mohou být také použity, ale jejich použití 

je doprovázeno některými komplikacemi. U guanidinu koncentrace potřebná 

k denaturaci může výrazně snížit enzymatickou aktivitu trypsinu. SDS lze zase obtížně 

odstranit ze vzorku před MS analýzou a dokonce i velmi nízké hladiny interferují 

s reverzními fázemi při separaci peptidů a potlačují ionizaci u MALDI i u 

elektrosprejové techniky. Off-line odstranění SDS (např. pomocí SCX) by bylo dalším 

přidaným krokem metody, což je spojeno s rizikem ztrát vzorku [32]. 

Deoxycholát je aniontový detergent se steroidní strukturou. Je snadno 

odstranitelný, protože je nerozpustný v kyselinách a precipituje při nízkých hodnotách 

pH, nebo ho lze odstranit pomocí extrakce na pevné fázi. Navíc zachovává plnou 

aktivitu trypsinu (1% w/v deoxycholát) a je levný. Je proto ideální pro jednoduchou 

přípravu vzorku pro MS analýzu proteinů [32]. 
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Z těchto činidel se jako nejméně výhodné ukazuje použití guanidinu, který snižuje 

aktivitu trypsinu. I při snížení jeho koncentrace na 0,9 mol/l bylo zjištěno, že 

kvantifikace pomocí guanidinu soustavně vykazovala nižší efektivitu. U SDS byla 

produkce prototypických peptidů zvýšena, dokonce i u proteinů obtížně štěpitelných. 

Ale protože je SDS spojen s kontaminací chromatografické kolony, není ideálním 

činidlem.  

Jelikož SDS a deoxycholát vykazovaly nejvyšší výnos  tryptických peptidů téměř 

u všech zkoumaných plazmatických proteinů, dá se jako alternativa k SDS použít 

deoxycholát, který lze snadno ze vzorku odstranit [32]. 

Výše zmíněné detergenty jsou pro analýzu proteinů velmi přínosné, ale používají 

se i tzv. odbouratelné detergenty. Ty mají vlastnosti jako klasické detergenty, ale jsou 

rozdílné v tom, že mohou být snadno štěpeny při kyselém pH nebo jsou termolabilní. 

Jejich degradací vznikají hydrofilní a hydrofobní produkty. Tyto degradační produkty 

neinterferují při následné LC-MS/MS analýze. 

Detergent ProteaseMAX™ od firmy Promega umožňuje štěpení složitejších 

proteinů, jako jsou proteiny membránové. Zajišťuje rychlé a účinné štěpení proteázou 

jako je trypsin, Lys-C nebo chymotrypsin. Štěpení pomocí ProteaseMAX™ rovněž 

zkracuje dobu štěpení trypsinem na 3 h. Produkty degradace tohoto detergetu jsou 

snadno odstranitelné extrakcí na pevné fázi s C18 [33].  Odbouratelný detergent 

RapiGest™ od firmy Waters lze použít společně s enzymy trypsinem, Lys-C, Asn-N aj. 

RapiGest™ také nepotlačuje aktivitu proteázy a nemodifikuje při analýze peptidy [34]. 

3.2.2 Vliv organických rozpouštědel 

Organická rozpouštědla částečné rozvíjí prostorovou strukturu proteinů a navíc 

jsou snadno odstranitelná ze vzorku před LC-MS/MS analýzou [35, 36].  

Ve studii Procové et al. byl studován vliv methanolu, acetonitrilu a 

trifluorethanolu na štěpení plazmatických proteinů. Rozpouštědla byla přidána 

bezprostředně před přidáním trypsinu kvůli zabránění precipitaci proteinů. Při zkoumání 

vlivu těchto činidel bylo použito jako kontrola štěpení pomocí deoxycholátu [32].  

Trifluoroethanol (5% v/v) a methanol (20% v/v) ve srovnání s deoxycholátem 

produkovaly podobné proteotypické peptidy. Naopak v přítomnosti 40% v/v acetonitrilu 

bylo zaregistrováno snížení účinnosti u všech analyzovaných proteinů. To tedy 
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prokazuje, že pomocí organických rozpouštědel lze získat stejnou efektivitu štěpení jako 

metodou za použití deoxycholátu – tedy v případě trifluoroethanolu a methanolu [32]. 

Jelikož výše uvedené údaje poukazují na to, že lze získat rovnocennou účinnost 

pomocí deoxycholátu a pomocí trifluorethanolu nebo methanolu, byly zkoumány i 

kombinace těchto metod a to: deoxycholát/trifluorethanol, deoxycholát/methanol a 

trifluorethanol/methanol s domněnkou, že by to mohlo zvýšit účinnost již tak účinných 

metod. To se však nepotvrdilo. Použití kombinace dvou činidel nijak výrazně účinnost 

oproti metodě se samotným deoxycholátem nezlepšila. Naopak u některých proteinů byl 

při použití kombinovaných metod signál snížen. Pokud by měly být tyto kombinované 

metody porovnány, jako nejúčinnější z nich byla vyhodnocena metoda s deoxycholátem 

a methanolem, kde bylo dosaženo maximálních signálů u 29 proteinů (ze 45), ale z toho 

22 proteinů dosáhlo maxima i při použití samotného deoxycholátu [32].  

Methanol samotný byl zkoumán do větší hloubky již dříve (Li et al., 2009). 

Koncentracím methanolu od 20% do 80% byl vystaven myoglobin. Koncentrace pod 

35% se ukázaly jako neefektivní, což by se dalo vysvětlit nedostatečnou denaturací 

proteinů. Jako optimální se ukázalo rozmezí koncentrací 35 – 50%, ale i o něco vyšší 

koncentrace naznačují, že dochází k dalšímu rozvinutí struktury proteinu. Při 

koncentraci nad 65% už ale odpověď signálu klesá, což nejspíše způsobuje pokles 

aktivity trypsinu [37].  
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3.3 Fyzikální vlivy 

Štěpení proteinů trypsinem může být také ovlivněno fyzikálními metodami, jako 

jsou mikrovlny, ultrazvuk, zvýšená teplota, zvýšený tlak či infračervené záření. Takto 

usnadněná štěpení umožňují urychlení štěpení proteinů a jejich analýzy.  

3.3.1 Zvýšená teplota 

Tepelná denaturace se běžně užívá v přípravě vzorku pro polyakrylamidovou 

gelovou elektroforézu v přítomnosti SDS (SDS-PAGE) a je považována za jednu 

z nejúčinnějších metod rozrušení nativní konformace proteinu [32]. 

Urychlení reakční kinetiky vlivem zvýšené teploty je velmi dobře známo, a proto 

může v některých případech pouhé zvýšení teploty při štěpení proteinů urychlit tento 

proces. Teplota způsobuje denaturaci proteinů a tím dochází ke zvýšenému odhalení 

míst pro štěpení enzymem. Protože jsou proteázy samy po chemické stránce proteiny, 

byly etablovány termostabilní proteázy. Jejich aktivita při zvýšené teplotě není nijak 

ovlivněna a je umožněno štěpení proteinů. Současně dochází k časové úspoře. Např. 

štěpení thermolyzinem probíhá při teplotě 65 °C a je uskutečněno už za 15 min, přičemž 

dochází k jednoznačné identifikaci proteinů [38]. 

 Trypsin termostabilní není, ale jeho redukční dimethylací může být zvýšena 

pevnost jeho sekundární struktury a navýšena tak jeho termostabilita. Tato modifikace 

posouvá optimální teplotu pro využití trypsinu na 50–60 °C, při které dochází ke 

zvýšení reakční kinetiky štěpení [39]. 

 Procová et al. (2010) ve své studii upravili protokoly využívající guanidin, 

deoxycholát, SDS a močovinu tak, aby bylo možné zkombinovat je s denaturací teplem.  

Pro každou z těchto čtyř metod byly použity dva alikvotní vzorky plazmy, z nichž byl 

jeden zpracován standardně bez tepelné denaturace a druhý byl vystaven zvýšené 

teplotě. Porovnáním těchto experimentů nebyl u SDS, deoxycholátu a guanidinu 

pozorován žádný výrazný vzrůst účinnosti, který by se dal připsat zvýšené denaturaci 

proteinů. Zvýšená účinnost štěpení ale byla zaregistrována při použití močoviny 

společně se zvýšenou teplotou – přibližně u 70% zkoumaných plazmatických proteinů 

[32]. 
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3.3.2 Zvýšený tlak 

 Nejen zvýšená teplota, ale i zvýšený tlak má vliv na zvýšení rychlosti a zlepšení 

efektivity štěpení proteinů trypsinem. Obecně může být příznivý vliv zvýšeného tlaku 

na štěpení proteinů připsán zvýšené denaturaci proteinů [40]. 

Před několika lety byla popsána metoda ultrarychlého štěpení trypsinem s 

využitím technologie střídání tlaků, střídá se vysoký a atmosférický tlak. Při zkoumání 

vlivu zvýšeného tlaku na štěpení proteinů byl použit hovězí albumin při vystavení 

tlakům o 5, 10, 15, 20 a 35 kpsi po dobu 60 s. Při tlaku nad 40 kpsi dochází 

k destabilizaci proteinové struktury enzymu, proto byl zkoumán vliv tlaku pouze 

v rozmezí do 35 kpsi [40].  

Počet identifikovaných peptidů byl bez výraznějších rozdílů maximální při použití 

tlaků 10 – 35 kpsi, ale při vystavení hovězího albuminu tlaku 5 kpsi byl počet 

identifikovaných peptidů nižší. Pro ověření, zda nemá tlak vliv na degradaci samotného 

hovězího albuminu, byl tento protein vystaven tlaku bez předchozího štěpení trypsinem. 

Nebyly detekovány žádné degradační produkty, takže tlak degradaci hovězího albuminu 

nezpůsobil. Zároveň bylo ověřeno, že žádný z výše uvedených tlaků nezpůsobil 

degradaci trypsinu a nebyla tak omezena jeho aktivita [40]. 

V dalším kroku byl též hovězí albumin podroben vlivu technologie střídání tlaků, 

a to s použitím čtyř nebo osmi cyklů po dobu 60 s. Hovězí albumin byl vystaven tlaku 

35 kpsi  v prostředí samotného hydrogenuhličitanu amonnému, směsi NH4HCO3 a 

methanolu v poměru 80:20 nebo směsi NH4HCO3 a methanolu v poměru 20:80 (v obou 

případech v/v). Při srovnání počtu unikátně identifikovaných proteinů v těchto různých 

pufrech nebyl prokázán výrazný rozdíl a lze usoudit, že počet změn tlaků nemá vliv, 

alespoň ne při štěpení trypsinem. Zato počet identifikovaných peptidů byl nižší u 

štěpení v prostředí 80% metanolu kvůli neúplnému štěpení proteinů [40]. 

Při aplikaci této technologie na komplexní proteinové směsi (extrakt proteomu 

bakterie Shewanella oneidensis) bylo použito střídavě 35 kpsi v 8 cyklech a bylo 

porovnáno s tradičním postupem štěpení proteinů trypsinem. Metodou za použití tlaku 

byl zjištěný počet identifikovaných peptidů asi o 10% vyšší než při použití tradiční 

metody štěpení. Obě metody vykazovaly nepatrný počet netryptických peptidů a počet 

semitryptických peptidů byl u obou metod velmi podobný [40]. 

Technologie za použití střídání tlaků byla využita i v kombinaci s nanočásticemi s 

imobilizovaným trypsinem (viz kap, 3.1.3). 
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Z výše uvedeného tedy vyplývá, že za použití určitých hodnot tlaku může být 

výrazně zvýšena rychlost enzymatického štěpení trypsinem. Mezi výhody této metody 

patří rychlost, možnost spojení s LC-MS/MS analýzou a práce při pokojové teplotě, 

která omezuje vznik některých proteinových modifikací [40]. Dále je tato metoda 

vhodná i pro extrakci vzorků bohatých na lipidy a proteinů plazmatické membrány [41]. 

V jiné studii byla doba tryptického štěpení při aplikování tlaku 6 bar snížena na 

30 min a současně byly získány stejné nebo lepší výsledky v porovnání s tradiční 

 metodou štěpení trypsinem [42]. 

3.3.3  Mikrovlny 

 Mikrovlnné záření lze při štěpení proteinů použít místo zvýšené teploty. U 

mikrovln byl prokázán pozitivní účinek na rychlost organických reakcí. Proteolýza 

probíhá díky vlivu mikrovln jen několik minut a to bez výrazné degradace proteázy 

[43].  

 Existuje několik hypotéz, které vysvětlují urychlené štěpení proteinů při 

působení mikrovln. Přesný mechanismus však není znám [31]. 

 Ve srovnání s tradičním protokolem štěpení trypsinem probíhá mikrovlnami 

usnadněné štěpení proteinů podstatně rychleji. V případě tryptického štěpení 

glykoproteinové směsi bylo štěpení kompletní během 15 min. Zároveň bylo dosaženo 

vyššího počtu identifikovaných proteinů a lepšího sekvenčního pokrytí [44]. 

 Dále bylo prokázáno, že působení mikrovln na nanočástice a magnetické 

mikrosféry s imobilizovaným trypsinem vedlo k úspěšnému štěpení proteinového 

extraktu z potkaních jater. U tohoto postupu trvala všechna štěpení jen 15 s a výsledný 

počet identifikovaných proteinů byl srovnatelný se štěpením v roztoku při 37 °C po 

dobu 16 h klasickým způsobem [45]. Pozitivní efekt mikrovln byl prokázán i při 

analýze membránových proteinů [46]. 
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3.3.4 Ultrazvuk 

 Jako další metoda pro zrychlení procesu proteolytického štěpení se dá využít 

soustředěný ultrazvuk o vysoké intenzitě [47]. Principem zrychlení reakční kinetiky při 

působení ultrazvukem je nejspíše kavitace, díky které dochází k promíchávání molekul 

enzymu a proteinů ve vzorku [31]. 

 K usnadnění štěpení proteinů ultrazvukem se mohou užívat ultrazvukové lázně, 

sonoreaktory či ultrazvukové sondy. Jejich porovnáním bylo zjištěno, že poslední dvě 

zmíněné metody poskytují podobné sekvenční pokrytí a počet identifikovaných peptidů. 

Sonoreaktor má navíc výhodu v počtu identifikovaných peptidů a v reprodukovatelnosti 

[48]. Co se týká ultrazvukových lázní, při pozorování vlivu teploty na štěpení za pomoci 

takto generovaného ultrazvuku se ukázalo, že ultrazvuk má nejlepší vliv při teplotách 

pod 55 °C [49]. 

Rychlost při ultrazvukem usnadněných štěpeních bývá udávána různě. 

Ultrazvukem podporované štěpení proteinů v gelu i v roztoku může být ukončeno za 15 

- 30 s [47]. Některé zdroje udávají, že by efektivního a kompletního štěpení mohlo být 

dosaženo touto metodou za 1 min, a to s výsledky podobnými jako u tradičního postupu 

štěpení trypsinem [31]. U komplexních směsí, jako jsou například extrakty 

endoteliálních buněk, může být dosaženo kompletního štěpení během několika minut 

[47]. 

3.3.5 Infra červené záření 

 Použití infračervené energie je jednoduchý a reprodukovatelný prostředek pro 

zrychlení štěpení proteinů [50, 51]. Jeho příznivý vliv na štěpení proteinů může být 

připsán zvýšené interakci mezi enzymem a proteinem. Při srovnání s tradiční metodou 

štěpení trypsinem bylo prokázáno zlepšení identifikace proteinů a sekvenčního pokrytí a 

také snížení celkového času přípravy z 19 h na 3 h [52]. 
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3.4 Fyzikálně-chemické vlastnosti proteinů 

Díky svým fyzikálně-chemickým vlastnostem jsou proteiny značně individuální. 

Například některé proteiny fungují jako inhibitory proteáz. Jiné jsou vystaveny prostředí 

bohatému na enzymy a musí být tudíž vůči proteolytickému štěpení přirozeně 

rezistentní. Strukturální varianty jako jsou disulfidické můstky, glykosylace, obtížně 

rozpustné proteiny membrán a kombinace různých vlastností dohromady snižují 

dostupnost štěpitelných míst pro štěpení proteázami. Jen několik zde uvedených 

příkladů napovídá tomu, že ne všechny proteiny jsou stejně snadno štěpeny. Detailnější 

popis bude věnován strategiím pro analýzu membránových proteinů, kvůli jejich 

obtížné rozpustnosti. 

3.4.1 Membránové proteiny 

Membránové proteiny jsou důležitým prostředkem mezibuněčné komunikace a 

při transportu látek přes membrány. Jejich obtížná rozpustnost ovlivňuje štěpení, a proto 

je nutné pro jejich rozpuštění použít odlišné strategie [53, 54].  

Například díky SDS lze jejich rozpustnost umožnit. Strategie používající SDS 

jsou navrženy tak, aby došlo k rozpuštění hydrofobních proteinů pro štěpení trypsinem a 

zároveň aby byl SDS odstraněn. Bylo uskutečněno porovnání tří metod, které se 

v analýze membránových proteinů používají a poskytují výše zmíněné náležitosti: 

štěpení v polyakrylamidovém gelu (dále štěpení v gelu), precipitace proteinů 

v chloroformu/methanolu pro odstranění lipofilních příměsí s následným rozpuštěním 

vysrážených proteinů v močovině (dále štěpení v roztoku) a štěpení na molekulovém 

filtru, kde je SDS v průběhu přípravy vyměněno za močovinu (dále štěpení na filtru) 

[55]. 

 Účinnost těchto tří metod byla porovnána na základě počtu identifikovaných 

proteinů plazmatické membrány (jako materiál byly použity plazmatické membrány 

z buněk mnohočetného myelomu). Metoda štěpení v gelu poskytla nejvyšší počet 

identifikovaných proteinů a zároveň oproti metodám štěpení v roztoku a na filtru 

dosáhla nejvyšších intenzit signálu u proteinů, které byly identifikovány všemi 

metodami. Vyšší efektivita štěpení v gelu se dá vysvětlit tak, že v případě použití 

štěpení v roztoku došlo ke ztrátám proteinů během precipitace a následné resolubilizace. 
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Při štěpení na filtru byla intenzita signálu nižší nejspíše kvůli neúplné resolubilizaci a 

částečnému znemožnění přístupu enzymu k místům štěpení proteinů [55]. 

 Jelikož membránové proteiny obsahují málo lysinových a argininových zbytků, 

využívá se pro lepší sekvenční pokrytí i jiných enzymů (např. chymotrypsin, 

stafylokoková peptidáza I nebo pepsin) [56, 57]. Též bylo prokázáno lepší sekvenční 

pokrytí kombinací enzymatických a chemických postupů štěpení (např. 

trypsin/kyanobromid) [58].  

Na štěpení membránových proteinů mají vliv i mikrovlny. Zlepšují jejich 

rozpustnost a urychlují proces štěpení [46]. Snadněji rozpustné jsou membránové 

proteiny také v pufrech složených z vodné a organické složky, kdy dochází ke zlepšení 

rozvíjení struktury a zároveň je zachována aktivita enzymu (při koncentracích 

organického rozpouštědla nižších než 80%) [40]. 

 Uskutečněno bylo porovnání působení SDS a methanolu na štěpení 

membránových proteinů. Porovnány byly strategie, která používá hydrogenuličitan 

amonný s methanolem v poměru 40:60, a strategie, která pro rozpuštění používá 1% 

SDS a pro štěpení 0,1% SDS. Protokol s použitím methanolu poskytl více 

identifikovaných proteinů. Zároveň byla doba štěpení zkrácena na 5 h oproti štěpení 

přes noc při použití SDS [59]. 
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4 Závěr 

Efektivní, specifické a zároveň reprodukovatelné štěpení proteinů je v shotgun 

proteomice velmi důležité. V této bakalářské práci jsem se hlavně zaměřila na účinnost 

štěpení trypsinem a jeho urychlení, protože celá řada studií se této tématice věnuje. 

Naopak problematice specifičnosti štěpení trypsinem není věnována v literatuře přílišná 

pozornost.  

 Již při přípravě vzorku může být zajištěna efektivita štěpení použitím vhodného 

chemického činidla. Při porovnání nejčastěji používaných činidel pro rozpouštění 

proteinů byl jako nejlepší pro proteomickou analýzu vyhodnocen detergent deoxycholát 

sodný. Studie ale nezahrnula detergenty odbouratelné během štěpení, které dle mého 

názoru mají díky svým jedinečným vlastnostem výbornou perspektivu. Pro analýzu 

membránových proteinů je však vhodnější aplikace dodecylsíranu sodného nebo 

methanolu. 

Pro lepší sekvenční pokrytí proteinů je zejména výhodná tandemová metoda 

štěpení Lys-C/trypsin. Lys-C totiž štěpí správně motivy, které trypsin štěpí neúplně. 

Aby bylo zamezeno vzniku některých nežádoucích modifikací peptidů, které 

vznikají při tradičním protokolu štěpení trypsinem, mohou být aplikovány fyzikální 

metody, které proces štěpení urychlují a současně vykazují stejnou, ne-li lepší efektivitu 

štěpení. Některé z nich mohou napomáhat při štěpení membránových proteinů. Velice 

efektivně se jeví použití metody cyklických změn vysokého a atmosférického tlaku, a to 

zejména v kombinaci s trypsinem imobilizovaným na nanočástice. 

Nejvíce atraktivní metodou je díky své jednoduchosti použití nanočástic 

potažených trypsinem. Nanočástice díky svým magnetickým vlastnostem mohou být po 

štěpení jednoduše separovány ze směsi štěpených peptidů. Dále mohou tvořit náplň 

nanoreaktorů, které lze elegantně zapojit jako předkolonu v kapalinové chromatografii. 

Štěpení je kompletní, velmi rychlé a nanoreaktory i samotné nanočástice lze po dobu 

několika měsíců bezpečně opakovaně používat pro kvalitativní i kvantitativní analýzu 

proteinů.  
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5 Seznam zkratek a zkrácených výrazů 

deoxycholát …………………… deoxycholát sodný 

guanidin ……………………….  guanidin hydrochlorid 

LC-MS/MS …………………… 

 

kapalinová chromatografie spojená s tandemovým 

hmotnostním spektrometrem 

MALDI……………………….. desorpce/ionizace laserem za účasti matrice  

(Matrix Assisted Laser Desorption/Ionozation) 

MS ……………………………. 

NH4HCO3…………………….. 

hmotnostní spektrometrie 

hydrogenuhličitan amonný 

PAGE …………………………. polyakrylamidová gelová elektroforéza 

SCX …………………………... katiotově-výměnná chromatografie 

SDS …………………………… dodecylsíran sodný 

TOF …………………………... analyzátor doby letu (Time of Flight) 

TPCK …………………………. L-1-tosylamido-2-fenylethylchloro-methylketon 

 

• Aminokyseliny – používané kódy: 

Glycin  

Alanin 

Valin 

Leucin 

Izoleucin 

Prolin 

Methionin 

Fenylalanin 

Tryptofan 

Serin 

Threonin 

Cystein 

Tyrosin 

Asparagin 

Glutamin 

Kyselina aspartová 

Kyselina glutamová 

Lysin 

Arginin 

Histidin 

Gly 

Ala 

Val 

Leu 

Ile 

Pro 

Met 

Phe 

Trp 

Ser 

Thr 

Cys 

Tyr 

Asn 

Gln 

Asp 

Glu 

Lys 

Arg 

His  

G 

A 

V 

L 

I 

P 

M 

F 

W 

S 

T 

C 

Y 

N 

Q 

D 

E 

K 

R 

H 
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