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SOUHRN
Cíl: Poskytnout základní přehled proteomických přístupů a metod a zhodnotit potenciál jejich využití v klinické praxi. 
Typ: Přehledová práce
V klinické praxi roste význam laboratorních vyšetření pro zjištění aktuálního stavu pacientů. Mezi významnou skupinu mole-
kul patří bezesporu proteiny, jejichž stanovení nejen umožňuje, ale i usnadňuje, urychluje a zpřesňuje diagnostiku. Hledání 
nových proteinových molekul s diagnostickým potenciálem se proto stalo jedním z důležitých cílů proteomiky. 
Proteomické přístupy zahrnující separaci a identifikaci molekul pomocí pokročilých analytických technologií a bioinformatiky 
jsou dnes využívány zejména při hledání nových potenciálních proteinových a peptidových markerů ve snadno dostupném 
klinickém materiálu. Některé proteomické metody začaly být využívány v posledních letech i pro následné ověřování dia-
gnostického významu objevených markerů a v budoucnu mohou najít uplatnění i při rutinním laboratorním vyšetření. Cílem 
této práce je poskytnout základní přehled proteomických přístupů a metod a zhodnotit jejich význam pro klinickou praxi.
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SUMMARY 
Vajrychová M., Tambor V., Lenčo J.: The potential of proteomic methods in clinical diagnostics
Objective: The review provides basic overview of proteomic approaches and methods and evaluates their potential towards 
clinical practice.
Design: Review
The role of laboratory biomarker assessment in patient diagnosis determination has been increasing. Proteins unquestio-
nably rank among very important molecules. Protein assessment of which not only enables, but can also accelerate and 
facilitate the diagnosis and make it more accurate. Hence, discovery of proteins with diagnostic potential has become one 
of the main goals of proteomics.
Currently, proteomic approaches involving separation and identification of molecules by means of advanced analytical 
technologies and bioinformatics are typically used for the discovery of protein and peptide biomarkers in well accessible 
clinical material. However, in recent years some of the methods have been employed also for subsequent verification of the 
diagnostic potential of newly discovered biomarkers and are believed to be used also for routine laboratory settings in the 
future. The aim of the work is to provide an overview of proteomic approaches and methods and evaluate their relevance 
for clinical practice.
Keywords: Proteomics, protein and peptide markers, proteomic approaches, mass spectrometry

Úvod

Díky dynamickému rozvoji proteomických techno-
logií v posledních několika letech je dnes k dispozici 
široká paleta separačních a identifikačních metod, kte-
ré umožňují provádět explorativní i cílené analýzy pro-
teomu, případně některých jeho specifických aspektů 
jako jsou posttranslační modifikace proteinů nebo jejich 
interakce. Každá z dostupných metod má svá specifi-
ka, která předurčují jejich využití. Kombinace různých 
proteomických metod a technologií vymezuje řadu 
dobře definovaných proteomických přístupů. Společ-
ným jmenovatelem většiny moderních proteomických 
přístupů je využití hmotnostní spektrometrie (MS) jako 
klíčové metody pro identifikaci proteinů [1]. 

Hmotnostní spektrometry měří molekulové hmot-
nosti látek, přesněji řečeno poměr jejich molekulových 
hmotností k náboji (m/z). Pro proteomické aplikace se 
používají hmotnostní spektrometry vybavené měkký-
mi ionizačními technikami ESI (Electrospray Ionization) 
a MALDI (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization). 

Tyto přístroje zaznamenávají tři různé úrovně informace 
o proteinech (obr. 1). V prvé řadě se jedná o určení mo-
lekulové hmotnosti proteinů. Tento typ analýz se využí-
vá především pro měření MS profilů. Na nižší úrovni lze 
dále měřit molekulové hmotnosti peptidů vzniklých ště-
pením celých proteinů sekvenčně specifickou proteá- 
zou. Artificiální štěpení proteinů je nezbytným krokem 
většiny proteomických analýz. Nejčastěji používanou 
specifickou proteázou v proteomice je trypsin, který 
štěpí protein od N-konce za argininem nebo lyzinem. 
Trypsin u většiny proteinů produkuje dostatečné množ-
ství peptidů, které jsou vhodné pro následné analýzy na 
hmotnostních spektrometrech. Na měření molekulo-
vých hmotností specifických peptidů je založena dnes 
již zřídka používaná metoda peptidového mapování 
(PMF - Peptide Mass Fingerprinting). Tato metoda se 
dříve hojně používala pro rychlou identifikaci proteinů 
především v rámci proteomického přístupu založeném 
na gelových metodách. Na nejnižší úrovni lze na tande-
mových hmotnostních spektrometrech (MS/MS) získat 
informaci o molekulové hmotnosti fragmentů peptidů. 
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Na tomto typu analýz je postaven „shotgun“ proteo-
mický přístup, který je dnes ze všech přístupů využí-
vajících hmotnostní spektrometrii vnímán jako nejper-
spektivnější. 

vysoké rozlišení pro globální analýzu proteomu. K zá-
kladním proteomickým metodám dnes patří 2D-PAGE 
zdokonalená ukotvenými pH gradienty pro IEF [5]. 
Hlavní nedostatek metody, tj. reprodukovatelnost, se 
podařilo významně ošetřit zavedením diferenciální ge-
lové elektroforézy (DIGE). U DIGE jsou proteiny před 
analýzou kovalentně značeny fluorescenčními barvivy, 
která mají jiná excitační a emisní spektra, avšak díky 
podobné chemické struktuře neovlivňují výslednou 
pozici proteinu na 2D-PAGE gelu [6]. Ačkoliv klasický 
formát 2D-PAGE trpí omezeným pokrytím koncent-
račního rozmezí proteinů a obtížnou separací proteinů 
s krajními fyzikálně-chemickými vlastnostmi, metoda je 
stále využívána v oblasti klinické proteomiky [5,7]. Ne-
zastupitelná je pak úloha 2D-PAGE pro globální analý-
zy proteinových izoforem a některých posttranslačních 
modifikací [8]. 

Neznámé proteiny rozdělené na 2D-PAGE jsou 
identifikovány pomocí metod hmotnostní spektromet-
rie. Jelikož se jedná o analýzu peptidů vzniklých z elek-
troforeticky separovaného proteinu, postačuje k tomuto 
účelu hmotnostní spektrometr typu MALDI-TOF. Spolu 
s odpovídajícím softwarem dokáže tento jednoduchý 
přístroj provádět identifikace proteinů metodou pepti-
dového mapování PMF [1]. 

Testy založené na různých typech elektroforetické 
separace proteinů se dnes v diagnostických laborato-
řích využívají rutinně. Širšímu využití 2D-PAGE v klinic-
ké praxi brání především manuální náročnost a obtížná 
automatizace této metody. Na druhou stranu 2D-PAGE 

Fig. 1.  Information about proteins can be obtained at three distinct levels by mass spectrometry. MS profiling provides in-
formation about molecular weight of intact proteins and native endogenous peptides. Proteins separated using gel electro-
phoresis can be identified by peptide mass fingerprinting (PMF), which is based on measuring molecular weight of artificially 
prepared peptides. Peptide fragmentation followed by MS/MS spectra acquisition an interpretation can be used for confirming 
PMF results, but more importantly is essential for shotgun proteomic applications.

v původním formátu představena již v roce 1975 [4]. 
Ačkoliv odlišné formy elektroforézy byly používány již 
dříve, až kombinace izoelektrické fokusace (IEF) a jed-
norozměrné SDS elektroforézy poskytla dostatečně 

Vznik a další rozvoj proteomiky by nebyl možný bez 
předchozích úspěšných projektů molekulární biologie 
a genomiky, které poskytly nezbytná sekvenační data. 
Zpracovávat, spravovat a zpřístupňovat tato data je 
úkolem bioinformatiky. Na základě znalosti sekvence 
genomu umožnily bioinformatické nástroje kromě jiné-
ho také identifikaci neznámých proteinů pomocí me-
tod hmotnostní spektrometrie [2]. Bioinformatika proto 
představuje naprosto nepostradatelnou součást proteo- 
miky a jejich vzájemný vztah bude stále těsnější. 

V posledním desetiletí proteomika prokázala, že je 
schopna odpovědět na některé klíčové otázky v biologic-
kých a lékařských oborech. K velmi aktuálním patří apli-
kace proteomických metod do klinického prostředí, kde 
vedle studia molekulárních mechanismů nemocí a vy-
hledávání nových terapeutických cílů je zvláštní význam 
kladen na vyhledávání slibných diagnostických molekul. 
Ačkoliv těžiště proteomických aplikací stále leží především 
v oblasti výzkumu a vývoje, některé proteomické metody 
mají potenciál pro zavedení do laboratorní diagnostiky, jak 
ostatně dokládá úspěšné etablování měření MS profilů 
v klinických mikrobiologických laboratořích [3]. 

Proteomika založená na gelových meto-
dách

Proteomika jako nový směr funkční genomiky by 
patrně nevznikla bez vývoje a rozšíření dvourozměrné 
polyakrylamidové elektroforézy (2D-PAGE), která byla 
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může být v diagnostice využita u velmi specifických 
onemocnění, například pro jednoznačnou identifikaci 
a charakterizaci abnormálních proteinů produkovaných 
u hemato-onkologických onemocnění [9,10]. 

Proteomika založená na protilátkách

Protilátky využívá naprostá většina rutinně pou-
žívaných diagnostických souprav, především ELISA 
testů, které dnes představují zavedený standard pro 
kvantifikaci proteinů v klinické laboratorní praxi. Tyto 
diagnostické soupravy jsou převážně určeny pro sta-
novení pouze jednoho vybraného proteinu. Skutečný 
„high-throughput“ proteomický přístup využívající pro-
tilátky se tak rozvíjel až s dostupností multiplexových 
technologií, které umožňují analyzovat v jednom vzorku 
desítky až stovky různých proteinů [11]. 

Logickou námitkou proti tomuto přístupu může být 
nedostupnost kvalitních a ověřených protilátek proti 
některým proteinům. Na přípravě a důkladném ověření 
specifických protilátek je postaven projekt pro charak-
terizaci celého lidského proteomu známý jako Human 
Protein Atlas (www.proteinatlas.org) [12]. V současné 
době je těmito protilátkami pokryto přes 12 200 lid-
ských genů. Tento projekt, který výrazně zvyšuje do-
stupnost kvalitních protilátek, spolu s dalším vývojem 
multiplexových technologií v budoucnu povede k širší 
aplikaci protilátkového přístupu do klinické proteomiky. 
Lze rovněž očekávat, že díky dalšímu vývoji ve smyslu 
vyšší robustnosti začnou do rutinní klinické praxe pro-
mlouvat i protilátkové multiplexové metody [13,14].

Proteomika založená na měření  
MS profilů

Přímá analýza vzorku na jednoduchém hmotnost-
ním spektrometru MALDI-TOF může velmi rychle po-
skytnout náhled na jeho složení. Technologie byla 
doplněna o možnosti frakcionace na různých chro-
matografických površích ukotvených přímo na terčík, 
na který se nanáší vzorek pro MS analýzu [15]. Dnes 
je tato technologie známá jako SELDI-TOF (Surface-
Enhanced Laser Desorption/Ionization) a je využívána 
především k vyhledávání nových diagnostických mo-
lekul v tělních tekutinách [7]. Vhodný typ frakcionace 
může ze vzorku odstranit některé nežádoucí kompo-
nenty a obohatit jej tak o zajímavé proteiny či peptidy. 
Analogicky lze tato měření provádět pomocí hmotnost-
ního spektrometru MALDI-TOF, kdy frakcionace vzorku 
probíhá odděleně před jeho nanesením na terčík. Mezi 
přednosti měření MS profilů patří vysoká průchodnost 
vzorků, jejich snadná příprava bez nutnosti enzymatic-
kého štěpení, velmi malé množství vzorku potřebného 
k analýzám, snadná obsluha a relativní cenová dostup-
nost technologie. Po zveřejnění průkopnické práce Pe-
tricoina a kol. [16] byla tato technologie v proteomické 
komunitě přijata s nadšením. Zdálo se, že je konečně 
k dispozici nástroj, který by urychlil vyhledávání, ově-

řování a zavádění nových markerů přítomných v lehce 
dostupných tělních tekutinách do klinických laboratoří, 
a co víc, že v těchto laboratořích může být rutinně pou-
žíván. Rozporuplné, obtížně reprodukovatelné výsledky 
a opakovaně nalézané vysoce zastoupené fragmenty 
sérových proteinů, které nesplňují kritéria kladená na 
specifické markery, však přinesly vystřízlivění a kritické 
zhodnocení tohoto přístupu [17]. 

Na druhou stranu měření MS profilů přineslo první 
hmatatelný důkaz, že proteomika může zlepšit klinic-
kou diagnostiku. OVA1 test schválený FDA (Food and 
Drug Administration) vyhodnocuje u pacientek s nále-
zem na vaječníku hladiny CA 125 a dalších čtyř séro-
vých proteinů (transthyretinu, apolipoproteinu A1, β-2 
mikroglobulinu a transferinu). Tyto proteiny byly vybrá-
ny ze sedmi kandidátů objevených měřením MS profilů 
séra [18,19]. OVA1 test rozděluje pacientky do skupin 
s rozdílnou pravděpodobností rakoviny vaječníku a má 
lepší citlivost než stanovení samotného CA 125. OVA1 
test je však založen na protilátkách, z čehož lze usou-
dit, že měření MS profilů se pravděpodobně nestane 
rutinně používanou metodou v humánní klinické dia-
gnostice [20]. 

Jednoduchý princip měření MS profilů se stal zá-
kladem pro unikátní proteomickou metodu MALDI 
zobrazování (MALDI imaging). Hmotnostní spektrometr 
zde napodobuje funkci mikroskopu, kdy zaznamenává 
hmotnostní profily napříč řezem tkání. MALDI zobrazo-
vání umožňuje sledovat endogenní i exogenní molekuly 
s rozlišením několika desítek µm a přináší zajímavé vý-
sledky tam, kde je nutné znát přesnou lokalizaci mo-
lekul v tkáni [21]. MALDI zobrazování našlo uplatnění 
v oblasti výzkumu a vývoje, avšak do rutinní klinické 
praxe v blízkém časovém horizontu pravděpodobně 
nezasáhne. Největší překážku v tuto chvíli představu-
je nedostupnost hmotnostních spektrometrů, které by 
byly schopné pokrýt ve velmi krátkém čase a s vyso-
kým rozlišením celou plochu tkáňového řezu. 

Zdálo by se, že měření MS profilů v tuto chvíli nemá 
klinické diagnostice co nabídnout a zůstane spojeno 
pouze s experimentálními laboratořemi. MS profilování 
se však v klinickém prostředí etablovalo jako první čistě 
proteomický přístup vůbec [3]. Měkká ionizační tech-
nika MALDI umožňuje získat profily proteinových kom-
ponent z celých buněk. Různé druhy a dokonce kmeny 
bakterií a hub produkují specifické MALDI MS profily 
a toho lze využít pro jejich rychlou a jednoznačnou 
identifikaci v klinických mikrobiologických laboratořích 
(obr. 2). Komerčně dodávané technologie pro identifi-
kaci mikroorganismů zahrnují jednoduchý MALDI-TOF 
hmotnostní spektrometr a databázi standardních MS 
profilů mikroorganismů. V současné době je v České 
republice nainstalováno již několik těchto přístrojů. 

„Shotgun“ proteomika

Název tohoto přístupu byl analogicky odvozen 
od „shotgun“ DNA sekvenování. Protože proteomic-
ké technologie využívající hmotnostní spektrometrii 
nejsou zatím schopné zvládnout „high-throughput“ 
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identifikaci proteinů v jejich parentním stavu, je u ty-
pického „shotgun“ experimentu směs proteinů nejprve 
štěpena sekvenčně specifickou proteázou na pepti-
dy. Směs artificiálně připravených peptidů je následně 
analyzována na tandemových hmotnostních spek-
trometrech s předřazenou separací na kapalinovém 
chromatografu (LC-MS/MS). Z analýzy peptidů se 
pak skládá obraz původního složení směsi proteinů. 
„Shotgun“ proteomický přístup je pomocí nejnovější 
instrumentace schopen identifikovat přes 2 500 růz-
ných proteinů eukaryotních buněk během jedné LC-
MS/MS analýzy, ve které chromatografická separace 
trvá 90 min [22]. 

Explorativní „shotgun“ proteomické 
analýzy

Cílem explorativních „shotgun“ analýz je popis co 
možná největšího počtu komponent ve vzorku. Tyto 
typy analýz se provádějí na tandemových hmotnost-
ních spektrometrech, které dokáží přesně určit mole-
kulovou hmotnost, resp. m/z, peptidového prekurzoru 
a z něj následně získat fragmentační spektrum. Při ex-
plorativních analýzách pracují tyto přístroje v tzv. módu 
závislém na informaci (Information-Dependent Analysis, 
IDA), při kterém jsou během měření z MS spekter vy-
bírány vhodné prekurzory peptidů, které jsou následně 
fragmentovány a přístroj zaznamená MS/MS spektra. 
Tyto dva kroky se cyklicky opakují s cílem získat frag-
mentační informaci o co nejvyšším počtu prekurzorů, 
s čímž roste pravděpodobnost identifikace vysokého 
počtu proteinů. Nejnovější hmotnostní spektrometry 
dokáží fragmentovat více než 10 prekurzorů za se-
kundu. I tato rychlost je však nedostatečná pro pokrytí 
všech peptidů vzniklých po štěpení komplexního vzorku 
proteinů [23]. Pro co největší záchyt proteinů a detailní 
analýzu proteomu lze před analýzu na LC-MS/MS ještě 
předřadit jinou separační metodu, např. chromatografii 
na koloně se silným katexem, nebo frakcionaci prová-
děnou na základě jiných, např. chemických vlastností 
peptidů [24,25]. 

Na základě pravidel o fragmentaci peptidů jsou 
k získaným fragmentačním spektrům přiřazeny sekven-
ce aminokyselin nejlépe odpovídající danému spektru. 
V dalším kroku jsou identifikované sekvence peptidů 
přiřazeny k odpovídajícím sekvencím proteinů. Pokud 
jsou úspěšně vysvětlena alespoň dvě fragmentační 
spektra pokrývající dva různé peptidy jednoho protei-
nu, je tento protein s velkou mírou jistoty identifikován. 
Identifikace proteinů v takovém měřítku, v jakém to 
umožňuje „shotgun“ proteomika, by však nebyla mož-
ná bez znalostí sekvence genomů a bioinformatických 
nástrojů [2]. 

Kromě identifikace je čím dál častěji cílem explo-
rativních analýz získat také informace o kvantitativním 
zastoupení jednotlivých složek ve vzorku. Tato oblast 
„shotgun“ proteomiky prodělala v posledních letech 
dynamický vývoj. Dnes je dostupné široké spektrum 
metod, které umožňuje provádět jak relativní, tak abso-
lutní kvantifikaci proteinů při explorativních analýzách. 
Jedna skupina těchto metod je založena na zavedení 
stabilních izotopů do proteinů nebo peptidů. Tato sku-
pina metod je obecně známá jako izotopové ředění. Při 
analýzách klinických vzorků v úvahu přichází zavádění 
stabilních izotopů chemickou reakcí na úrovni proteinů, 
během enzymatického štěpení nebo chemickou reakcí 
na úrovni peptidů [26]. Kvantifikace vychází buď z MS 
nebo, v případě použití izobarického značení, z MS/MS 
spekter. Izobarické značení nezvyšuje komplexitu MS 
spekter, proto lze tímto způsobem kvantifikovat více 
různých vzorků v jedné analýze (obr. 3). Druhá skupi-
na kvantitativních metod zahrnuje „label-free“ techniky, 
které nevyužívají stabilních izotopů a které jsou zalo-
ženy na porovnávání naměřených intenzit peptidových 
prekurzorů mezi vzorky, anebo je kvantitativní informa-
ce odvozována z počtu identifikovaných peptidů dané-
ho proteinu [27]. 

Kvantitativní shotgun přístup zaujímá v proteomi-
ce vůdčí pozici, protože je schopen identifikovat velké 
množství proteinů a současně k nim přiřadit informaci 
o jejich zastoupení. Jednou z mnoha úspěšných „shot-
gun“ analýz provedených v poslední době je identifika-
ce několika potenciálních kardiovaskulárních markerů 

Fig. 2. MS profile obtained from E. coli (laboratory strain BL21). Spectrum was recorded with alpha-cyano-4-hydroxycinnamic 
acid as matrix on a 4800 MALDI-TOF/TOF Analyzer (AB Sciex) operated in linear mode.
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v lidské plazmě [28]. Je zřejmé, že shotgun přístup je za-
tím používán výlučně na experimentálních pracovištích. 
Na posledním světovém kongresu Human Proteome 
Organisation v Ženevě v roce 2011 zazněl požadavek 
na vývoj proteomické technologie, která by umožnila 
do hloubky charakterizovat proteom nádorové tkáně. 
Tato informace by podle klinických pracovníků spolu se 
znalostí změn na úrovni DNA výrazně přispěla při roz-
hodování o léčebném postupu u jednotlivých pacientů. 
Je proto možné, že v budoucnu „shotgun“ technologie 
proniknou také do klinických laboratoří.

Cílené „shotgun“ proteomické analýzy

Kromě explorativního typu analýz lze „shotgun“ 
proteomiku využít také pro cílené sledování vybraných 
proteinů. K tomuto účelu se využívají hmotnostní spek-
trometry typu trojitého kvadrupólu (QqQ), které pracují 
v režimu monitorování vybraných reakcí (SRM - Selec-
ted Reaction Monitoring). SRM analýzy jsou v klinickém 
prostředí již zavedeny pro záchyt dědičných metabolic-
kých poruch nebo v oblasti toxikologie a monitorování 
terapeutických hladin léčiv [29, 30]. 

Pro proteomické aplikace přístroj v SRM módu 
propouští v prvním kvadrupólu pouze m/z vybraného 
peptidového prekurzoru, který je v kolizní cele frag-
mentován. Třetí kvadrupól pak propouští pouze speci-
fickou m/z vybraného fragmentu. Kombinace filtrů Q1 
a Q3, neboli přechod, je obvykle velmi specifický pro 
jednotlivé molekuly. Každý přechod je zaznamenáván 
pouze v rozmezí několika desítek milisekund, a proto 
lze v jedné metodě měřit až několik stovek přechodů 
specifických pro desítky peptidů. Je tedy zřejmé, že 

SRM umožňuje provádět cílené multiplexové analý-
zy proteinů. Tryptické peptidy navíc produkují několik 
intenzivních fragmentů, proto lze pro zvýšení specifi-
ty měření v proteomice monitorovat více přechodů při 
stejném Q1 filtru. Z tohoto důvodu je možné se setkat 
s označením monitorování více reakcí (MRM - Multiple 
Reaction Monitoring) [31].

Oproti aplikacím využívaným v analýze malých 
molekul obnáší přesná absolutní kvantifikace proteinů 
pomocí SRM problémy spojené s efektivitou enzyma-
tického štěpení. Proto se jako nejvhodnější standard 
pro taková měření jeví přímo proteiny s inkorporo-
vanými těžkými izotopy, které se do vzorku přidávají 
ještě před enzymatickým štěpením. Příprava znače-
ných proteinových standardů však může být náročná, 
a proto se lze spíše setkat s použitím proteotypických 
syntetických peptidů s inkorporovanými těžkými izo-
topy [31]. 

Nezastupitelnou úlohu má SRM pro analýzu endo-
genně vzniklých nativních peptidů. V těchto případech 
je často nemožné připravit specifické monoklonální pro-
tilátky odlišující nativní peptidy, které představují pře-
krývající úseky parentních proteinů. Jsou-li cílem SRM 
analýz nativní peptidy, problémy spojené se štěpením 
proteinů nejsou aktuální. V tomto případě se přesná 
absolutní kvantifikace provádí pomocí syntetických 
peptidů s inkorporovanými těžkými izotopy [32,33]. 

Velice slibnou aplikací SRM je analýza exprese 
mutovaných alel u nádorových onemocnění. Mutova-
né proteiny jsou produkovány pouze nádorovými buň-
kami, a představují tak jedinečné diagnostické ukaza-
tele. Velký význam má také zisk informace o poměru 
produkce mutované a divoké formy proteinu v posti-
žených buňkách [34].

Fig. 3. MS/MS spectrum of iTRAQ labeled tryptic peptide TYSKPFHPK derived from IL-8 protein. Zoomed lower mass seg-
ment of the spectrum shows four iTRAQ reporter ions (114-117). The intensity of these ions corresponds to the quantity of the 
originating protein and may be thus used for relative quantitation and protein level comparison across four samples. Spectrum 
was obtained during exploratory analysis of amniotic fluid proteome changes associated with presence of infection and inflam-
mation during spontaneous preterm labor.
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SRM analýzy určené pro stanovování nativních pep-
tidů v klinických vzorcích jsou schopné splnit požadav-
ky kladené na metody používané v klinickém prostředí. 
Pokud se podaří vyřešit možnou variabilitu spjatou se 
štěpením proteinů, mohlo by SRM měření proniknout 
na pole klinické diagnostiky v oblasti rutinní kvantifikace 
proteinových markerů [35].

Závěr

Význam proteomiky ve vědě a výzkumu dokládají ti-
síce kvalitních publikací z různých biologických a lékař-
ských oborů, přičemž v oblasti hledání nových klinicky 
důležitých molekul zaujímá proteomika jednu z před-
ních pozic. Otázkou zůstává, zda proteomika nalezne 
širší uplatnění i při validaci nových diagnostických mar-
kerů a zda se jí podaří proniknut mezi rutinně používané 
metody humánní laboratorní medicíny.

O úspěšném etablování proteomiky do klinických 
pracovišť svědčí využití měření MS profilů na hmotnost-
ních spektrometrech MALDI-TOF v klinické mikrobiolo-
gii. Další proteomickou metodou využívající hmotnostní 
spektrometrii, která by v blízké budoucnosti mohla la-
boratorní diagnostiku obohatit, je cílená analýza protei-
nů a peptidů pomocí SRM.
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