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Úvod 

 
Zatímco v minulosti se v molekulární biologii živých 

organismů přikládal nejvyšší význam genomickým studiím 
a analýzám profilování mRNA pomocí DNA čipů, dnes 
získává na stále větším významu analýza proteomu. Prote-
omická analýza je schopna reflektovat změny v okamžité 
odpovědi organismu na stimulus, které nemusí být vůbec 
závislé na regulaci genové exprese. Příkladem mohou být 
post-translační regulace enzymů, které hrají klíčovou roli 
v mnoha aktivačních drahách buňky, ale i celých organis-
mů. Velkou nevýhodou ale zůstává omezené množství 
proteinů, které jsme schopni sledovat. Například u mode-
lové rostliny Arabidopsis thaliana, jejíž genom obsahuje 
přibližně 26 000 genů, bylo doposud v proteomických 
pracích nalezeno a identifikováno pouze kolem 5000 pro-
teinů, což je méně jak 10 % předpokládaných možných 
proteinů v tomto organismu1. Pomocí běžné proteomické 
analýzy není však dosažení ani tohoto číslo příliš reálné. 
Běžná dvojrozměrná gelová elektroforéza (2D GE) je 
schopná sledovat přibližně 1200 proteinů, které je možné 
identifikovat hmotnostní spektrometrií. Proto je velmi 
důležité při plánování 2D GE experimentů zvolit takové 
podmínky, které poskytnou co nejlepší rozdělení proteinů, 
ale nebudou na úkor jejich detekovatelnosti. Jednou mož-
ností je prepufrifikace či obohacování vzorku. To však 
nebývá bezztrátové a v mnoha případech může časová 
náročnost vést i k ztrátě méně stabilních post-translačních 
modifikací, či rozpadu některých proteinů. Druhá cesta je 
modifikace parametrů samotné 2D GE. Volba rozsahu pI 
a hustota gelu v druhém rozměru dramaticky ovlivní kvali-
tu výsledného 2D GE obrazu proteomu2. 

Kvalitu získaného 2D GE rozdělení je možné posuzo-
vat subjektivně, ale pro objektivní porovnání je třeba na-
lézt vhodné parametry, které je možné statisticky sledovat. 
Cílem naší práce bylo nalezení těchto parametrů a zhodno-
cení nejvhodnějších podmínek pro 2D GE analýzu celko-
vého proteomu tabáku.  

 
Experimentální část  
 
Izolace proteinu 

 
Celkový protein byl izolován klasickou extrakcí po-

mocí acetonu a kyseliny trichloroctové. 400 mg listů tabá-

ku poskytlo zhruba 1800 g solubilního proteinu. Koncen-
trace proteinu byla ověřena měřením absorbance při 205 a 
280 nm a stanovením proteinu metodou M. Bradfordové3 
(Sigma). 

 
2D gelová elektroforéza 

 
Proteiny byly separovány na základě postupu popsa-

ného Lochmanovou a spol.4 (2008). Krátce popsaný po-
stup: Vzorky byly naneseny na strip v množství 500 g 
(18 cm strip), nebo 150 g (7 cm strip) a podrobeny isoe-
lektrické fokusaci na IPG stripech s lineárním pH gradi-
entem (47), či nelineárním pH gradientem (310) na 
PROTEAN IEF Cell unit (Bio-Rad). Proteiny na stripech 
byly redukovány DTT, alkylovány jodacetamidem 
(Sigma) a separovány pomocí SDS-PAGE na PROTEAN 
Plus Dodeca Cell a Mini-PROTEAN 3 Dodeca Cell (Bio-
Rad). Použité gely byly o koncentraci akrylamidu 11 %, či 
s lineárním gradientem koncentrace 420 %. Proteinové 
spoty byly obarveny koloidní Bio-Safe Coomassie G-250 
(Bio-Rad). Obarvené gely byly skenovány na Bio-Rad GS-
800 Calibrated Densitometer (12042 m) a Li-Cor Odys-
sey (16984 m). 

 
Vyhodnocení  

 
Vyhodnocení 2D mapy bylo provedeno softwarem 

Decodon Delta 2D (http://www.decodon.com), střední 
šedá hodnota byla spočítána pomocí PhotoImpact X3 
(http://www.corel.com) metodou dle L. Millera5. 

 
 

Výsledky a diskuse 
 
Na základě dat z 6 velkých proteomických analýz 

jsme vybrali skupinu parametrů, které je možné získat 
běžně dostupným softwarem pro analýzu 2D gelů 
a z programů pro práci s grafikou (tabulka I). 

 
a) Kvantitativní hodnocení 
 počet detekovaných spotů – rozdělovací vlastnosti 

získané mapy proteomu, 
 celkový objem všech detekovaných spotů – hodnotí 

množství rozděleného proteinu, 
 hraniční relativní objem rozděleného spotu – hranice 

relativního objemu, za kterou se již mohou vyskytovat 
směsné spoty. 

 
b) Kvalitativní hodnocení 
 počet spotů s relativním objemem menším než 0,05 % 

 hodnotí kvalitu získané mapy proteomu – hodnota 
byla stanovena porovnáním 6 nezávislých experimen-
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tů a odpovídá hranici pro jasně definovaný spot 
o objemu 0,05 % z celkového objemu všech detekova-
ných spotů. Takovýto spot lze ještě s vysokou pravdě-
podobností identifikovat hmotnostní spektrometrií. 
Čím je počet spotů s relativním objemem < 0,05 % 
vyšší, tím je celková kvalita spotů nižší,  

 počet spotů s relativním objemem větším než V%mix  
hodnotí kvalitu získané mapy proteomu – příliš velké 
spoty mohou být smíšené a velký počet takovýchto 
spotů tedy indikuje ztrátu rozlišení proteomické mapy, 

 střední šedá hodnota – porovnání kvality obrazu neza-
tížené chybou zpracováním pomocí programu na 2D 
analýzu, 

 podíl střední šedé hodnoty a počtu kvalitních spotů 
s relativním objemem mezi V%min a V%mix – ukazatel 
kvality rozdělení gelu v prvním rozměru elektroforézy 
pro stejná množství proteinu. Čím je toto číslo menší, 
tím je rozdělení lepší.   
Provedli jsme rozdělení proteomu tabáku různými 

způsoby (obr. 1) a pomocí vybraných parametrů porovnali 
podmínky pro separaci. Z našeho zpracování vyplývá, že 
při sledování proteomu tabáku je vhodnější použít velké 
gely, což je očekávatelný výsledek, jelikož tyto gely roz-
dělují 3 více proteinu (obr. 1). Gely o rozhraní pI 310 
pokrývají větší množství proteinu tabáku než pI 47, ale 
ukázalo se, že ztráta rozlišení v kyselé oblasti je vyšší, než 
získané rozlišení v zásadité oblasti.  

 
 

Závěr  
 
Zpracovali jsme množství dat z analýzy obrazu 2D 

gelů a vybrali parametry, které lze použít při hledání nej-
vhodnějších podmínek pro dělení proteomu. Pomocí těchto 
kritérií jsme poté porovnali 4 různé rozdělení proteomu 
tabáku a pro další molekulárně-biologické experimenty 
vybrali rozdělení pI 47 na 18 cm stripech.  

 
Tento výzkum byl finančně podporován granty 

LC06034 a 1M06030 (MŠMT ČR), IAA600040701 (GA AV 
ČR) a 206/09/2062 (GA ČR). 

 

Tabulka I 
Parametry vhodné pro porovnávání 2D map proteomu 

Parametr Název 

N Počet detekovaných spotů 
V Celkový objem všech detekovaných spotů 
V%min Počet spotů s relativním objemem menším 

než 0,05% 
V%mix Hraniční relativní objem rozděleného spotu 
V%max Počet spotů s relativním objemem větším než 

V%mix 
Ā Střední šedá hodnota 

 Podíl střední šedé hodnoty a počtu kvalitních 
spotů 

Obr. 1. Ukázka rozdělení proteomu tabáku; a) rozdělení v pI 47 (7 cm, ~150 g proteinu): N 500 spotů; V 3500; V%min 204; V%mix 
1,0; V%max 22 ; Ā 237;  0,9. b) rozdělení v pI 47 (18 cm, ~500 g proteinu): N 1146 spotů; V 12200; V%min 700; V%mix 0,4; V%max 43; Ā 
200;  0,5 

a    b 
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