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1. Úvod  
 
Degradace buněčných proteinů je striktně regulovaný 

proces, který je nezbytný k zajištění téměř všech životních 
funkcí a tím i k udržení buněčné homeostázy, protože více 
než 90 % cytosolických proteinů je degradováno prostřed-
nictvím tzv. ubikvitin proteasomového systému (UPS)1,3. 
Touto cestou jsou v buňkách odstraňovány vadně synteti-
zované nebo nevhodně složené proteiny, jejichž degradace 
probíhá již během procesu translace nebo krátce po ní1–3. 
Ústředním bodem uvedeného proteolytického systému je 
tzv. 26S proteasom. Jedná se o multi-proteinový katalytic-
ký komplex, který se nachází ve všech eukaryotních buň-
kách, ale také u některých prokaryotických organismů. 
Eukaryotní proteasom se skládá z katalytického jádra 20S 
proteasomu a z jedné nebo dvou regulačních podjednotek 
(obr. 1b) označovaných 19S. Hlavní funkcí těchto podjed-
notek je rozpoznat cílové proteiny a regulovat jejich vstup 
do nitra katalytického jádra, tzv. 20S proteasomu, což je 
soudečkovitý útvar skládající se ze dvou vnitřních prstenců 
obsahujících po sedmi  β-podjednotkách a dvou vnějších 
prstenců se stejným počtem α-podjednotek3–5. Proteolytic-
kou aktivitu vykazují pouze tři β-podjednotky vnitřních 
prstenců 20S proteasomu, jejichž místně specifickou prote-
olytickou aktivitu lze přirovnat k působení chymotrypsinu 

(EC 3.4.21.1) (β5 podjednotka), trypsinu (EC 3.4.21.4) 
(β2 podjednotka) nebo některých kaspas (β1 podjednotka), 
protože její štěpné místa se nachází v proteinovém řetězci 
obvykle za aminokyselinou aspartátem3,5. Proteiny určené 
k degradaci prostřednictvím UPS jsou nejprve pomocí 
enzymové kaskády označeny ubikvitinovým řetězcem, 
který je následně rozeznán 26S proteasomem. Zde jsou 
tyto proteiny nejprve deubikvitinovány (zbaveny ubikviti-
nové značky), rozvinuty a nakonec degradovány 
v katalytickém jádře proteasomu až na směs krátkých pep-
tidů (obr. 1a)5,6. Tento důležitý děj určuje množství růz-
ných proteinů v buňce, s čímž souvisí i regulace jejich 
aktivity, např. enzymů nebo těch, které se účastní nejrůz-
nějších signálních drah1,7. Díky tomu UPS reguluje všech-
ny významné procesy včetně buněčného cyklu, apoptózy 
nebo imunitních reakcí, ale také je zapojen do mnoha pato-
logických procesů, jako je karcinogeneze, rozvoj neurode-
generativních chorob nebo svalových dystrofií. Z tohoto 
důvodu se selektivní inhibitory proteasomu, centrálního 
bodu UPS, prosadily jako účinné terapeutické prostředky8–10. 
Například inhibitor chymotrypsinové aktivity proteasomu 
bortezomib, který byl v roce 2003 schválen FDA (Food 
and Drug Administration) k léčbě mnohočetného myelo-
mu. Ke stejnému účelu byl v roce 2012 schválen ireverzi-
bilní inhibitor proteasomu druhé generace Carfilzomib11,12. 
Dále se uvažuje o terapeutickém využití inhibice regulační 
podjednotky 19S nebo i jiných součástí UPS, proto jsou 
v předloženém referátu diskutovány různé metodické pří-
stupy ke stanovení proteosomální degradace proteinů. Ty 
pak mohou být využity k screeningu potencionálně účin-
ných látek, ke studiu dynamiky proteosomální degradace 
nebo mohou vést k zefektivnění farmakologického režimu 
pacientů v případě aplikace na klinický materiál13,14. 

 
 

2. Izolace proteasomu 
 
Existuje několik metod, jak lze připravit buněčné 

extrakty obsahující enzymově aktivní proteasomy, které 
mohou být využity ke stanovení jejich peptidasové aktivity 
např. při porovnání činnosti proteasomu mezi různými 
buněčnými liniemi nebo pro stanovení aktivity proteasomu 
po ovlivnění potenciálními inhibitory. Různé metody izo-
lace proteasomu se liší jednak poměrem obou forem prote-
asomu  (20S/26S) obsažených ve výsledných lyzátech, ale 
také mírou jejich přečištění. Vzhledem k tomu, že je prote-
asom v buňkách velice hojně zastoupen a v kvantitativním 
souhrnu tvoří až 1 % obsahu buněčných proteinů, lze 
k měření jeho enzymové aktivity použít různě přečištěné 
buněčné lyzáty nebo tkáňové homogenizáty získané centri-
fugací (12–30 000 g)14,15. Optimální izolace proteasomu je 
dosaženo až ultracentrifugací (90–100 000 g) v glycero-
lovém hustotním gradientu (10–40 %) v pufru 10 mmol l–1 
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Tris-HCl (pH 7,8); 0,5 mmol l–1 DTT; 2,5 mmol l–1 ATP 
a 5 mmol l–1 MgCl2 (cit.15,16). Vysoká molekulová hmot-
nost glycerolu zajistí v pufru vznik hustotního gradientu 
během ultracentrifugace a také přispívá k udržení peptida-
sové aktivity proteasomu16. Některé proteomické aplikace 
však vyžadují extrakci intaktních 26S proteasomů, pro niž 
je třeba využít pufry s obsahem min. 2,5 mmol l–1 ATP a 
dithiothreitolu za účelem stabilizace multiproteinového 
komplexu 26S (cit.16,17). Další aplikace však vyžadují vy-
soce přečištěné 26S nebo 20S proteasomy.  Jejich separace 
zahrnuje využití diferenciální ultracentrifugace 
v kombinaci s gelovou filtrací, ionexovou chromatografií 
popřípadě chromatografií založenou na hydrofobních inter-
akcích nebo pomocí rychlé proteinové kapalinové chroma-
tografie (FLPC)18–20. Přečištěné 26S proteasomy lze také 
použitím afinitní chromatografie nebo nativní gelové elek-
troforézy rozdělit na samostatné 19S nebo 20S podjednot-
ky18,20,21. Míru jejich čistoty lze dodatečně ověřit např. 
použitím hmotnostní spektrometrie  MALDI-TOF (Matrix 
Assisted Laser Desorption Ionization Time of Flight)20,21. 

 
 

3. Metody stanovení aktivity proteasomu  
 
3.1. Fluorogenní  substráty  
 

Nejčastěji uváděná metoda k stanovení enzymové 
aktivity proteasomu spočívá v použití fluorescenčně znače-
ných oligopeptidových substrátů, specifických pro proteo-
lytické aktivity jednotlivých β-podjednotek (β1, β2, β5) 
proteasomu22. Tyto substráty mohou být použity pro měře-
ní aktivity přečištěného proteasomu nebo proteasomu 
v surových buněčných extraktech, popřípadě v krevní 
plazmě nebo i v intaktních buňkách22–25. Principem uvede-
né metody je to, že proteasom rozštěpí fluorogenní substrát 
ve specifickém místě, dochází tak k uvolnění fluorescenční 
značky, přičemž nárůst fluorescence je přímo úměrný pro-
teolytické aktivitě proteasomu22.  Tyto fluorescenční oli-
gopeptidy byly navrženy tak, aby pokryly profil všech tří 
katalytických aktivit proteasomu (tab. I)14,22. Každý z nich 
se skládá ze tří nebo čtyř substrátových aminokyselin, kte-
ré jsou prostřednictvím štěpného místa spojeny s flu-
orescenční molekulou, nejčastěji 7-amino-4-methyl-
kumarinem (AMC), methylkumarin-7-karboxylovou kyse-
linou (MCA), 2-naftylaminem (NA), nebo 4-methoxy-2-    

Obr. 1. Ubikvitin-proteasomový systém. (A); Ubiquitin-aktivační enzym (E1) váže ubikvitin (Ub), který je převeden na ubikvitin-
konjugující enzym (E2) a následně ho (E3) ubikvitin ligasy kovalentně připojí k cílovým proteinům. Proteiny označené ubikvitinovým 
řetězcem jsou degradovány v 26S proteasomu na směs peptidů a ubikvitin je recyklován. (B);  Kompletní buněčný 26S proteasom se 
skládá z katalytické podjednotky 20S a víka 19S 
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-naftylaminem (MNA)22. Nejpoužívanější fluorescenční 
značka je však 7-amino-4-methylkumarin (AMC). Zmíně-
né fluorogenní substráty se také vyznačují svou nespecifič-
ností, což je nutné si uvědomit při aplikaci této metody 
např. v hrubých buněčných  extraktech22,23.  Například 
hydrolýza substrátu Succinyl-Leu-Leu-Val-Tyr-AMC 
k určení chymotrypsinové aktivity 20S proteasomu může 
být inhibována i dalšími proteiny, které jsou obsaženy 
v celobuněčném extraktu. Zajímavé je, že proteiny 
z extraktu není inhibována hydrolýza tohoto substrátu 
kompletními 26S proteasomy26. Dále se ukázalo, že také 
kasein může mírně inhibovat hydrolýzu výše zmíněného 
fluorogenního substrátu26. I přes tyto nevýhody však zůstá-
vá využití oligopeptidových substrátů základní metodou 
k charakterizaci aktivity proteasomu. Rozdílnou aktivitu 
vykazují proteasomy jednak v závislosti na stupni přečiště-
ní, ale také na poměru jednotlivých sub-komplexů 
(20S/26S) proteasomu, protože kompletní přečištěné 26S 
proteasomy vykazují vyšší enzymovou aktivitu než samot-
né katalytické podjednotky. Výsledky tedy ovlivňuje nejen 
stupeň přečištění proteasomu, ale i použité substrá-
ty22,24,26,27.  Přesto je stále nejběžnějším řešením použití 
fluorogenní substráty k určení základní chymotrypsinové, 
popř. i ostatních enzymových aktivit proteasomu a jako 
zdroj proteasomu využít buněčné extrakty či tkáňové ho-
mogenáty. Těchto hrubých lyzátů (homogenátů) lze využít 
k testování potencionálně aktivních sloučenin vůči protea-
somu, popřípadě i ke studiu farmakodynamiky známých 
inhibitorů proteasomu během působení na buňky26–28. Díky 
vysokému podílu 26S proteasomu je možné stanovení 
chymotrypsinové aktivity pomocí oligopeptidových sub-
strátů i přímo v intaktních buňkách28–30. Na základě našich 

zkušeností je však tato aplikace značně limitována jak 
nespecifičností substrátu, tak i nerovnoměrným růstem 
buněk. Metody založené na hrubé izolaci proteasomu nej-
sou také vhodné ke studiu enzymové kinetiky proteasomu. 
V tomto případě je nutné použít vysoce přečištěný protea-
som získaný ultracentrifugací a to především z důvodu, že 
v hrubých extraktech jsou obsaženy i další proteasy, které 
by negativně ovlivnily výsledky měření22,31. 

 
3.2. Luminiscenční metody  

 
Tyto metody jsou založené na tzv. molekulárním zob-

razování, které je nejčastěji definováno jako stanovení 
biologických procesů na buněčné úrovni s využitím zobra-
zovací techniky. Jedná se o neinvazivní techniky zaměřené 
především na sledování genové exprese in vivo a to přede-
vším díky konstrukci genových map cílových organismů. 
Díky tomu má tento přístup velký potenciál jak 
v základním, tak i v aplikovaném výzkumu32,33. Při stano-
vení aktivity proteasomu jsou využívány především dva 
přístupy, a to buď využití místně specifických sond, které 
se váží do katalytických míst β-podjednotek 20S proteaso-
mu, nebo využití reportérových buněčných linií. Tyto linie 
jsou obvykle založeny na využití stabilně exprimované  
luciferasy nebo zeleného fluorescenčního proteinu (GFP) 
v roli proteasomového substrátu tzv. degronu34,35. U těchto 
metod je aktivita proteasomu sledována např. jako korela-
ce mezi koncentrační řadou testované látky a intenzitou 
produkovaného signálu33,34.   První reportérové linie slouží-
cí k ověření činnosti proteasomu byly založeny na stabilní 
expresi d2EGFP, který se vyznačuje v buňce velice rych-
lým zvratem a jakýkoliv zásah do proteolytického aparátu 

Tabulka I 
Komerčně dostupné fluorogenní oligopeptidové substráty k stanovení enzymových aktivit proteasomu 

Aktivita Fluorogenní substrát a 

Chymotrypsinová (β5) Suc-Leu-Tyr-AMC 

Suc-Leu-Leu-Val-Tyr-AMC 

Z-Gly-Gly-Leu-AMC 

Trypsinová (β2) Boc-Leu-Arg-Arg-AMC 

Z-Arg-Arg-AMC 

Bz-Phe-Val-Arg-AMC 

Ac-Arg-Leu-Arg-AMC 

Bz-Val-Gly-Arg-AMC 

Boc-Leu-Ser-Thr-Arg-AMC 

Kaspaspásová (β1) Z-Leu-Leu-Glu-NA 

Z-Leu-Leu-Glu-AMC 

Ac-Nle-Pro-Nle-Asp-AMC 

Ac-Gly-Pro-Leu-Asp-AMC 
 
aAc – acyl, Boc – tert-butyloxycarbonyl, Bz – benzoyl, Suc – succinyl, Z – karboxybenzyl, AMC – 7-amino-4-methyl-
kumarin, NA – 4-methoxy-2-naftylamin 
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vyvolá jeho hromadění34,35.  V reportérových liniích je lu-
miniscenční signál indukován ubikvitinem konjugovaným 
se substrátem (obr. 2) ve formě luciferasy (Ub-FL) nebo 
GFP, konkrétně UbG76V-GFP. Všechny tyto reportéry se 
vyznačují extrémně rychlým zvratem v buňce a změny 
v intenzitě signálu jsou následně snímány pomocí zobrazo-
vací fluorescenční mikroskopie nebo průtokové cytome-
trie36-38. GFP reportérů bylo využito i k přípravě transgen-
ního modelu pro studium proteolytické degradace 
u neregenerativních poruch i k zjištění míry inhibice prote-
asomu po medikaci v případě nádorových xenotransplantá-
tů35,38–40. Těchto metod lze také využít i ke studiu aktivity 
dalších součástí ubikvitin proteasomového systému, např. 
pokud jsou při experimentech s reportéry, jejichž degrada-
ce je závislá na ubikvitinu (obr. 2), duálně provedeny také 
experimenty s reportérovými systémy s degradací nezávis-
lou na ubikvitinu. Tyto reportéry jsou založené na ornitin 
dekarboxylase (ODC), což je protein, který je v buňkách 
nezávisle na ubikvitinové značce silně degradován protea-
somem41–43. V případě, že by byl inhibován některý z bodů 
ubikvitin proteasomové kaskády, na kterém je závislá 
ubikvitin-dependentní degradace buněčných proteinů, tak 
se hromadí reportéry založené např. na UbG76V-GFP, ale 
ornthindekarboxylázové nikoliv41,44,45. Byly také vyvinuty 
bioluminiscenční testy založené na peptidických substrá-

tech Succinyl-Leu-Leu-Val-Tyr, Karboxybenzyl-Leu-Arg-
Arg a Karboxybenzyl-Nle-Pro-Nle-Asp konjugovaných 
s aminoluciferinem, které umožnují selektivně jednotlivě 
detegovat všechny tři proteolytické aktivity 
(chymotripsinovou, trypsinovou a kaspasovou aktivitu), 
a to jak v živé buňce, tak i na přečištěném 
20S proteasomu46,47. Po proteolytickém rozštěpení znače-
ných substrátů slouží uvolněný aminoluciferin 
k vygenerování signálu luciferasou. Tento popsaný systém 
je komerčně dostupný pod označením Proteasome-Glo™ 
a jeho značnou výhodou je, že může být jednoduše využit 
i k práci s klinickým materiálem46–48.  
 
3.3. Použití specifických sond  

 
S rozvojem  proteomiky a detekčních zařízení byly 

vyvinuty vysoce specializované přístupy k určení aktivity 
proteasomu, jako je např. využití místně specifických 
sond. V jejich aktivních místech je navázán např. specific-
ký vinylsulfonový inhibitor, který se váže do katalytického 
místa příslušné β-podjednotky v závislosti na přítomnosti 
inhibitoru, se kterým soutěží o vazebná místa49.                           
Tyto sondy mohou být značené jednak radioaktivně, nebo 
pomocí dansyl-sulfonamidohexanoylového haptenu, což 
zachová jejich permeabilitu skrz buněčné membrány 

Obr. 2. Buněčné reportéry založené na zeleném fluorescenčním proteinu (GFP) a luciferase (FL), které slouží jako substrát protea-
somu. (A); Reportéry s degrony závislými na ubikvitinové značce. Na ubikvitinu nezávislý ornitin dekarboxylasový (ODC-X) degron, 
který může být konjugovaný s GFP nebo s luciferasou (B) 
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a prostřednictvím tohoto haptenu umožní charakterizovat 
míru inhibice jednotlivých podjednotek proteasomu pomo-
cí metody western blot49.  K charakterizaci enzymové akti-
vity proteasomu byla úspěšně použita dansylová sonda, 
s označením KF33955, která je derivátem β-laktonového 
inhibitoru proteasomu Belactosinu A (cit.50). Nové genera-
ce sond jsou však již značené fluorofory, což umožnuje 
stanovení aktivity proteasomu (obr. 3), např. pomocí kon-
fokální mikroskopie (in vivo) přímo v intaktních buň-
kách51. Tyto nadstandardní vlastnosti slibují využití znače-
ných sond především při přesnější charakterizaci aktivity 
jednotlivých proteosomálních podjednotek po působení 
inhibitorů49–51. 

 

4. Závěr  
 
Cílem tohoto stručného článku je představit metody 

využívané k stanovení enzymové aktivity proteasomu a 
poskytnout tak čtenáři prvotní rukověť, která mu umožní 
se zorientovat v dané problematice a případně se rozhod-
nout pro některou ze zmíněných metod. V současnosti lze 
k měření aktivity protesomu zvolit např. využití flu-
orescenčních substrátů, některou z luminiscenčních metod 
nebo použít místně specifické sondy. Nejvyužívanější jsou 
metody založené na štěpení fluorogenních peptidových 
substrátů. Ty jsou bohužel limitovány množstvím buněčné-
ho materiálu k přípravě lyzátů, což je předurčuje přede-
vším ke studiu kinetiky proteasomu nebo k charakterizaci 
sloučenin inhibujících proteasom (in vitro). Naopak lumi-
niscenční metody dovolují, jak charakterizaci proteasomu, 
tak i sledování aktivity dalších součástí ubikvitin-
proteasomového systému přímo v živých buňkách a díky 
malému množství buněčného materiálu a eliminaci přípra-
vy buněčných lyzátů mohou být některé aplikace využity 
i k práci s klinickým materiálem.  

Autoři děkují Grantové agentuře České republiky 
(číslo projektu 303/12/G163) za poskytnutí finanční pod-
pory.  
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J. Sedláček and M. Švécarová (Department of Cell 

Biology and Genetics, Palacký University, Olomouc): 
Methods for Determination of Proteasome Activity and 
Their Applications 

   
 The proteasome is a promising therapeutic target in 

the treatment of malignant diseases. Inasmuch as cancer 
cells are characterized by a rapid synthesis of some pro-
teins, which must be subsequently degraded. A brief de-
scription of and some methods for determination of enzy-
matic activity of proteasomes are given. The methods are 
used in kinetics studies of proteasome and in the screening 
of potentially active compounds. Future progress in deve-
lopment of these methods can contribute to more detailed 
studies of the pathological status of cells as well as to ef-
fective pharmacological regimens for patients treated with 
proteasome inhibitors. 


