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Analysis of protein posttranslational modifications using mass spectrometry
Summary
Identification of posttranslational modifications (PTMs) of proteins provides better understanding of their biological functions. Mass spectrometry has
become a method of choice for the analysis of PTMs, both MALDI-ToF and tandem (MS/MS) mass spectrometers are perfect tools for assignment of PTMs. The
latter due to their peptide fragmentation capability give better identification
and information about localization of PTMs in protein molecule. In this paper,
an overview of possible use of mass spectrometry and bioinformatic tools together with description of the basic features and limits of the analysis of post
translational modifications by mass spectrometry are presented.
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Zasadniczy postêp uzyskany w ostatnim dwudziestoleciu
w konstrukcji spektrometrów mas, polegaj¹cy na opracowaniu
nowych metod jonizacji, sposobów rozdzia³u generowanych jonów oraz podwy¿szeniu czu³oœci spowodowa³, ¿e ta metoda instrumentalna jest powszechnie z powodzeniem stosowana
w analizach proteomicznych (1,2). Prowadzone badania dotycz¹
m.in. analizy potranslacyjnych modyfikacji bia³ek, czyli chemicznych zmian ich reszt aminokwasowych maj¹cych wp³yw na
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w³aœciwoœci fizykochemiczne oraz stabilnoœæ i aktywnoœæ tej klasy biopolimerów.
Wprowadzenie w okreœlonych pozycjach nowych grup chemicznych czêsto prowadzi do zmiany funkcji bia³ka, którego ró¿ne izoformy mog¹ braæ udzia³ w odmiennych procesach biologicznych. Obok alternatywnego splicingu oraz ciêæ proteolitycznych s¹ one odpowiedzialne za du¿¹ zmiennoœæ proteomu u eukariontów –
genom cz³owieka liczy oko³o 30 tys. genów, a iloœæ bia³ek szacuje siê na poziomie
ok. 10 razy wy¿szym. Obecnoœæ modyfikacji potranslacyjnych w bia³ku powoduje
zmiany w oddzia³ywaniach z innymi bia³kami, kierowanie ich do specyficznych
miejsc w komórce, oraz ma wp³yw na strukturê trzeciorzêdow¹ cz¹steczek. Na
przyk³ad, przy³¹czenie grup fosforanowych – fosforylacja, lub acetylacja czy metylacja pe³ni¹ rolê swoistych prze³¹czników reguluj¹cych replikacjê czy naprawê
uszkodzeñ DNA (3). Fosforylacja jest równie¿ obok ubikwitynylacji oraz specyficznej
glikozylacji bia³ek istotnym znacznikiem w procesach prowadz¹cych do ich degradacji (4). Zaburzenia w procesach reguluj¹cych modyfikacje bia³ek s¹ groŸne dla organizmu, w przypadku ludzi mog¹ prowadziæ do wielu chorób, takich jak: choroba
Alzheimera (5) czy choroby nowotworowe (6). Niektóre reakcje prowadz¹ce do chemicznej modyfikacji bia³ek s¹ jednak procesami niekontrolowanymi i mog¹ prowadziæ same w sobie do stanów chorobowych. Przyk³adem takiego typu reakcji jest
N-homocysteinylacja, czyli przy³¹czenie cz¹steczki homocysteiny do reszty lizyny
w bia³kach. W wyniku podstawienia homocysteiny do reszty lizyny diametralnie
zmieniaj¹ siê w³aœciwoœci chemicznie modyfikowanych bia³ek poprzez zmianê struktury trzeciorzêdowej, co w konsekwencji mo¿e prowadziæ np. do chorób uk³adu
krwionoœnego w przypadku bia³ek krwi (7). W œwiecie o¿ywionym mamy do czynienia z ró¿nego typu modyfikacjami, gdzie odpowiednie cz¹steczki s¹ przy³¹czane do
grup hydroksylowych, aminowych oraz tiolowych w resztach aminokwasowych w ³añcuchu peptydowym. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ, ¿e niektóre modyfikacje, takie jak alkilacje grup tiolowych czy te¿ utlenianie reszt metioniny i tyrozyny zostaj¹ w sposób zamierzony b¹dŸ nie wprowadzone do cz¹steczek bia³ka podczas procesów
przygotowywania próbek do analiz metodami spektrometrii mas (8).
Z podanych wzglêdów niezwykle istotna jest identyfikacja modyfikacji bia³ka
oraz okreœlenie reszt aminokwasowych, które ulegaj¹ zmianie (podstawieniom grupami modyfikujacymi), gdy¿ pozwala to na dok³adniejsze poznanie funkcji bia³ek
w ¿ywym organizmie (9,10). Szczególnie istotne znaczenie ma jednak analiza modyfikacji dla poznania procesów prowadz¹cych do powstania stanów chorobowych,
gdy¿ wiadomo, ¿e rozregulowanie procesów, np. fosforylacji czy glikozylacji bia³ek
mo¿e byæ przyczyn¹ wspomnianych chorób (5,6). Od wielu lat do analizy modyfikacji
potranslacyjnych bia³ek wykorzystuje siê ró¿norakie techniki spektrometrii mas.
W celu rozdzielenia skomplikowanych mieszanin substancji spektrometry mas sprzêgane s¹ z urz¹dzeniami s³u¿¹cymi do rozdzia³u mieszanin, takimi jak chromatograf
cieczowy o niskich przep³ywach (rzêdu 100 – 500 nl/min) oraz ma³ych œrednicach
stosowanych kolumn (ok. 100 mm) (11). Do wstêpnego rozdzia³u mieszaniny bia³ek
u¿ywa siê równie¿ technik elektroforezy ¿elowej oraz elektroforezy kapilarnej (12-14).
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Oznaczenie masy ca³ego, oczyszczonego bia³ka jest przydatn¹ metod¹ w szukaniu modyfikacji – porównanie eksperymentalnie oznaczonej masy cz¹steczkowej bia³ka z mas¹ obliczon¹ ze znanej sekwencji aminokwasowej dostarcza podstawowych informacji na temat potencjalnie przy³¹czonych podczas ró¿nych procesów biochemicznych reszt chemicznych. Dodatkowo, analiza widma masowego
(wartoœci m/z poszczególnych jonów oraz ich intensywnoœci) czêsto pozwala odkryæ modyfikacje heterogenne wynikaj¹ce z obróbki bia³ka, a które opisuj¹ ró¿ny
stan zmodyfikowania bia³ka. Analiza ca³ych bia³ek nie daje jednak ¿adnej informacji o lokalizacji modyfikacji, tak zatem konieczna jest analiza sekwencji peptydów
powstaj¹cych w wyniku trawienia bia³ka za pomoc¹ technik tandemowej spektrometrii mas (MS/MS) (15). Istnieje wiele podejœæ metodycznych s³u¿¹cych do identyfikacji oraz lokalizowania modyfikacji bia³ek, ale najpopularniejszymi i najefektywniejszymi s¹:
1) mapowanie peptydów realizowane z wykorzystaniem techniki MALDI ToF
(ang. Matrix Assisted Laser Desorption Ionization – Time of Flight), czyli spektrometria
mas z jonizacj¹ poprzez desorpcjê próbki laserem z matrycy, gdzie rozdzia³ jonów
zachodzi w analizatorze mierz¹cym czas lotu jonów. Porównaniu podlegaj¹ masy
peptydów powstaj¹cych w wyniku trawienia proteazami (jony [M+H]+). Widma masowe s¹ rejestrowane zarówno dla bia³ek modyfikowanych jak i bia³ek pozbawianych grup modyfikuj¹cych;
2) sekwencjonowanie peptydów modyfikowanych stosuj¹c uk³ady chromatograf cieczowy – tandemowy spektrometr mas (LC/ESI/MSn lub LC MALDI/ToF/ToF)
(16-18).
W obu omawianych podejœciach bia³ka badane analizuje siê po uprzednim strawieniu proteolitycznym, w wyniku czego otrzymuje siê z³o¿on¹ mieszaninê peptydów. Wykorzystanie technik chromatograficznych (LC – chromatografia cieczowa,
CE – elektroforeza kapilarna) do rozdzielenia mieszanin peptydów uzyskanych
w wyniku trawienia modyfikowanego i niemodyfikowanego bia³ka przed wykonaniem widm masowych znacznie zwiêksza prawdopodobieñstwo zidentyfikowania
typu i miejsca modyfikacji (13,14).
Najistotniejsz¹ grupê modyfikacji bia³ek stanowi¹ podstawniki chemiczne, kowalencyjnie przy³¹czone do reszt aminokwasowych w wyniku dzia³ania ró¿norodnych enzymów. Wœród nich nale¿y wymieniæ fosforylacjê, sulfatacjê, nitracjê, Oi N- glikozylacjê oraz acylacjê. Inn¹ grupê stanowi¹ modyfikacje wynikaj¹ce z proteolitycznego ciêcia bia³ka, które prowadz¹ do obni¿enia jego masy cz¹steczkowej. Jako przyk³ad mo¿na tutaj podaæ odciêcie reszty metioniny, prowadz¹ce do
zmniejszenia masy cz¹steczkowej o 131 Da. Równie¿ obróbka bia³ka prekursorowego, polegaj¹ca na odciêciu sekwencji sygnalnej prowadz¹ca do jego biologicznej aktywacji jest przyk³adem tego typu modyfikacji potranslacyjnej. Mo¿na wymieniæ jeszcze takie zmiany w bia³ku jak: utlenianie reszt aminokwasowych (metionina i tryptofan), czy tworzenie mostków disiarczkowych pomiêdzy resztami
cysteiny (19,20).
BIOTECHNOLOGIA 2 (85) 27-38 2009

29

£ukasz Marczak

2. Wykorzystanie technik spektrometrii mas do analizy modyfikacji
potranslacyjnych bia³ek
2.1. Spektrometria mas MALDI ToF
Zastosowanie spektrometrów mas MALDI-ToF pozwala na okreœlenie mas cz¹steczkowych peptydów z dok³adnoœci¹ nawet do 5 ppm. Najwiêkszymi zaletami tej
techniki s¹: wysoka czu³oœæ i tolerancja na obecnoœæ w próbce soli oraz innych zanieczyszczeñ (bufory, detergenty, polimery, itp.), a tak¿e – w ograniczonym zakresie, mo¿liwoœæ analizy fragmentacji poszczególnych sk³adników badanych mieszanin (21-23). Zarejestrowane w widmie masowym wartoœci m/z dla poszczególnych
desorbowanych z matrycy protonowanych cz¹steczek [M+H]+ peptydów, czyli produktów otrzymanych w wyniku trawienia proteolitycznego, specyficznych dla ka¿dego bia³ka, oraz ich intensywnoœci nazywa siê map¹ peptydow¹. Analiza mapy peptydowej bia³ka prowadzi do skutecznej identyfikacji jeœli jego sekwencja zosta³a zarejestrowana wczeœniej w bazach danych bia³ek lub kwasów nukleinowych (u¿ywa
siê w tym celu programów typu Mascot, Protein Prospector, itp.). Tylko poprawna
identyfikacja bia³ka daje mo¿liwoœæ znalezienia cz¹steczek modyfikuj¹cych, przy³¹czonych chemicznie do reszt aminokwasowych. W tym celu mapê peptydow¹
bia³ka porównuje siê z teoretyczn¹ map¹ peptydow¹ uzyskan¹ z trawienia sekwencji zidentyfikowanego bia³ka in silico. Wszystkie niedopasowane peptydy, czyli takie
których masy nie pasuj¹ do proponowanej sekwencji aminokwasowej s¹ peptydami
potencjalnie modyfikowanymi, a zatem szukaj¹c jonów o wartoœciach m/z przesuniêtych zgodnie z wartoœciami odpowiadaj¹cymi masom grup modyfikuj¹cych, mo¿na im przypisaæ odpowiednie, znane masy reszt aminokwasowych (fosforylacje, glikozylacje, metylacje, acetylacje itp.) (patrz tab.). Bazê danych zawieraj¹c¹ wiêkszoœæ
znanych modyfikacji potranslacyjnych mo¿na znaleŸæ w internecie na stronach ABRF
(http://www.abrf.org/index.cfm/dm.home). Rêczna analiza tego typu danych jest dosyæ ¿mudna i czasoch³onna, dlatego zaproponowano wiele programów i serwisów
internetowych u³atwiaj¹cych przeprowadzenie odpowiednich obliczeñ. Do najlepszych i najpopularniejszych programów nale¿¹ znajduj¹ce siê na serwisie ExPASy
(http://expasy.org/tools/), s¹ to programy FindMod oraz GlycoMod. Pierwszy z wymienionych jest systemem uniwersalnym i pozwala na identyfikacjê najpowszechniej wystêpuj¹cych modyfikacji. Do przeprowadzenia analizy wystarczy znajomoœæ
sekwencji aminokwasowej bia³ka oraz lista mas peptydów otrzymana na podstawie
obliczeñ teoretycznych (rys. 1). Podczas prowadzenia tego rodzaju obliczeñ konieczne jest okreœlenie warunków przeprowadzenia trawienia proteolitycznego
przed analiz¹ MS (nale¿y wzi¹æ pod uwagê mo¿liw¹ redukcjê i alkilacjê bia³ek). Konieczne jest równie¿ zdefiniowanie dok³adnoœci pomiaru masy w u¿ywanym spektrometrze mas i opcjonalnie zdefiniowanie w³asnych, znanych modyfikacji. Podczas
prowadzenia obliczeñ w wybranym programie wyliczane s¹ wszystkie mo¿liwe kom30
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Rys. 1. Strona g³ówna programu FindMod pozwalaj¹cego na identyfikacjê modyfikacji potranslacyjnych bia³ek na podstawie analiz w spektrometrze MALDI-ToF.

binacje i zostaj¹ one podane w postaci listy znalezionych potencjalnych modyfikacji.
Opis programu FindMod oraz przyk³ady zastosowania mo¿na znaleŸæ, np. w pracy
Wilkinsa i wsp. (24). Program GlycoMod jest ukierunkowany na analizê bia³ek glikozylowanych, jest on bardziej z³o¿ony od programu FindMod, przy czym oprócz
identyfikacji samych N- i O-glikozylacji pozwala równie¿ na bardziej szczegó³ow¹
analizê samych ³añcuchów cukrowych. Trzeba jednak¿e pamiêtaæ, ¿e przy tego rodzaju obliczeniach obecnoœæ znalezionych modyfikowanych peptydów traktuje siê
jedynie jako prawdopodobn¹. W miarê mo¿liwoœci nale¿y wykonaæ dodatkowo analizy znalezionych peptydów metodami tandemowej spektrometrii mas (MS/MS)
w celu potwierdzenia hipotetycznych modyfikacji. Program GlycoMod by³ wykorzystany m.in. do analizy N-glikozylacji enzymów Chrysosporium lucknowense. W ten sposób uda³o siê ustaliæ dok³adny wzorzec glikozylacji 28 enzymów, spoœród których
ka¿dy by³ produktem ekspresji innego genu (25). Szczegó³owy opis omawianej aplikacji oraz przyk³ady jej zastosowania w praktyce zawarto w pracy Coopera i wsp.
(26).
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Tabela
Charakterystyka wybranych modyfikacji potranslacyjnych bia³ek
Rodzaj modyfikacji

Miejsce przy³¹czenia (aminokwas w sekwencji)

Masa cz¹steczkowa modyfikacji(Da)

acetylacja

K
N-terminalnie: wszystkie oprócz N,K,R,H,F,W,Y

42,0106

biotynylacja

K

226,0776

deamidacja

N,Q

formylacja

wszystkie

O-GlcNAc

S,T (N)

203,0794

hydroksylacja

P,K,D,N

15,9949

metylacja

C,K,R,H,D,E,N,Q
N-terminalnie :P,A

14,0157

S-nitrozylacja

C

28,99017

fosforylacja

S,T,Y,H,C,D

79,9663

0,9840
27,9949

Innym podejœciem do identyfikacji modyfikacji z u¿yciem technik spektrometrii
mas MALDI-ToF jest porównawcza analiza map peptydowych przed- i po enzymatycznym b¹dŸ chemicznym usuniêciu modyfikacji z badanego bia³ka. Peptydy, którymi ró¿ni¹ siê poszczególne próbki analizuje siê pod k¹tem znajduj¹cych siê na nich
modyfikacji. W odró¿nieniu od techniki ju¿ opisanej, w tym podejœciu teoretycznie
nie jest potrzebna znajomoœæ sekwencji bia³ka (jego prawid³owa identyfikacja), aczkolwiek jest ona przydatna do precyzyjnego okreœlenia miejsca przy³¹czenia szukanych grup modyfikuj¹cych bia³ka. Tego rodzaju podejœcia stosuje siê najczêœciej do
okreœlania miejsc fosforylacji oraz glikozylacji (27).
Na widmach masowych otrzymanych w spektrometrze typu MALDI-ToF z zainstalowanym reflektorem przed³u¿aj¹cym drogê przelotu jonu (patrz rys. 2) mo¿liwa
jest rejestracja jonów metastabilnych, czyli powsta³ych w wyniku rozpadu jonu macierzystego [M+H]+ w obszarze wolnym od pola. Jony potomne (fragmentacyjne),
bêd¹ce produktem rozpadu jonów macierzystych, s¹ analizowane w spektrometrach Maldi ToF z wykorzystaniem metody PSD (ang. Post Source Decay – rozpad
poza Ÿród³em) (28,29). W tym podejœciu, dziêki wyizolowaniu jonu macierzystego
[M+H]+ odpowiedniego peptydu, mo¿na badaæ fragmenty (jony potomne) powsta³e
w wyniku samoistnego rozpadu poza Ÿród³em Maldi. Pod wzglêdem struktury oraz
otrzymywanych danych, widmo MALDI-ToF PSD jest bardzo zbli¿one do widma
MS/MS uzyskanego w tandemowych spektrometrach mas, a zatem pozwala na bardziej szczegó³ow¹ analizê sekwencji peptydu oraz zlokalizowania modyfikacji.
W praktyce jednak wykonanie takiego widma jest trudne i mo¿liwe tylko w pewnych specyficznych warunkach, a mianowicie wybrany jon powinien wystêpowaæ
w przewadze iloœciowej nad pozosta³ymi jonami i musi byæ on tak¿e mo¿liwy do odseparowania. Bardzo czêsto jony metastabilne powstaj¹ po oderwaniu grupy fosfo32
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Rys. 2. Analiza fragmentacji PSD w spektrometrze typu MALDI-ToF, powstaj¹ce w analizatorze w wyniku samoistnego rozpadu jony metastabilne s¹ rozdzielane przez powtórne ich przyspieszenie w reflektorze, a poszczególne jony potomne s¹ wykrywane w detektorze.

rylowej od reszt seryny lub treoniny. W tym przypadku na widmie masowym obserwujemy s³abo rozdzielon¹ grupê sygna³ów o masie ni¿szej od jonu macierzystego
o 98 Da (30,31). Rejestrowano w widmach masowych równie¿ jony fragmentacyjne
powstaj¹ce po od³¹czeniu reszt cukrowych od peptydów powstaj¹cych w wyniku
trawienia bia³ek rekombinowanych (32). Metoda MALDI ToF PSD by³a tak¿e wykorzystana do okreœlenia miejsc ³¹czenia siê grup tiolowych cystein w mostki disiarczkowe (33).
Ostatnim opisywanym podejœciem metodycznym umo¿liwiaj¹cym analizê i identyfikacjê modyfikacji potranslacyjnych bia³ek technik¹ MALDI-ToF jest metoda ISD
(ang. In Source Decay – rozpad w Ÿródle), czyli badanie fragmentacji zachodz¹cej
w Ÿródle jonów (34,35). O ile opisywane ju¿ metody wymagaj¹ trawienia bia³ek bezpoœrednio przed analiz¹, tak metoda ISD pozwala na badanie ca³ego bia³ka i czêœciowe okreœlenie jego sekwencji oraz miejsc modyfikacji. W omawianym podejœciu
nie ma mo¿liwoœci oddzielenia jonu macierzystego od innych jonów, badane bia³ko
powinno byæ jednorodne (np. oczyszczone z wykorzystaniem szeregu technik chromatograficznych). Rejestrowane w widmie masowym jony potomne typu c oraz y
pozwalaj¹ na okreœlenie przesuniêæ w masach cz¹steczkowych peptydów, co przek³ada siê na okreœlenie sekwencji aminokwasowej. Po dalszej analizie prowadzi to
równie¿ do zlokalizowania najbardziej powszechnych modyfikacji potranslacyjnych.
Metodê tê wykorzystano do analizy cytochromu C z dro¿d¿y, dziêki czemu okreœlono lokalizacjê przy³¹czenia hemu oraz stopieñ metylacji reszt lizyn (36).

2.2. Analiza modyfikacji bia³ek w tandemowych spektrometrach mas (MS/MS)
Tandemowe spektrometry mas (MS/MS) posiadaj¹ dwa analizatory jonów przedzielone tzw. komor¹ kolizyjn¹ (CID, ang. Collision Induced Dissociation – rozpad indukowany kolizyjnie) (patrz rys. 3). Analizatory w spektrometrach mas, w których
mo¿na badaæ fragmentacje (rozpady) jonów, mog¹ byæ zbudowane w ró¿noraki spoBIOTECHNOLOGIA 2 (85) 27-38 2009
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Rys. 3. Ogólny schemat tandemowego spektrometru mas pozwalaj¹cego na analizê fragmentacji
peptydów.

sób (do rozdzia³u jonów wykorzystywane s¹ ró¿ne zjawiska fizyczne): potrójny kwadrupol (QqQ – gdzie œrodkowy kwadrupol jest komor¹ zderzeñ), kwadrupol z komor¹ kolizyjn¹ oraz analizatorem czasu przelotu (Q-ToF), pu³apka jonowa (w tym
przypadku fragmentacja zachodzi bezpoœrednio w pu³apce, a rozpady kolejnych jonów mog¹ byæ rejestrowane do dziewiêciu razy), analizatory TOF/TOF oraz analizatory cyklotronowego rezonansu jonowego z transformacj¹ Fouriera (FT ICR, ang.
Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance – Mass Spectrometry) czy te¿ spektrometr
mas typu Orbitrap. Tak zbudowane spektrometry mas w przypadku analizy peptydów daj¹ mo¿liwoœæ okreœlania sekwencji aminokwasów dla wybranych peptydów,
oraz na podstawie zmian wartoœci m/z jonów fragmentacyjnych okreœlania rodzaju
wystêpuj¹cych modyfikacji potranslacyjnych. Precyzyjne okreœlenie masy cz¹steczkowej czy te¿ przyrostu tej masy, na jakie pozwalaj¹ techniki MS/MS, zarówno na
poziomie analizy bia³ka jak i peptydu jest niezwykle pomocne podczas okreœlania
rodzaju modyfikacji potranslacyjnych. Chemiczna trwa³oœæ wi¹zania grupy modyfikuj¹cej do peptydu jest podstawowym czynnikiem pozwalaj¹cym na skuteczn¹ identyfikacjê technik¹ tandemowej spektrometrii mas. Pewne grupy chemiczne s¹ stabilne w trakcie analizy (nie ulegaj¹ oderwaniu w pierwszych krokach fragmentacji),
z kolei inne ³atwo ulegn¹ rozpadowi. Na przyk³ad modyfikacja polegaj¹ca na acetylacji lizyny jest po³¹czeniem bardzo stabilnym i prowadzi do wzrostu masy peptydu
o 42 Da, ale ju¿ fosforylacje seryny oraz treoniny s¹ zdecydowanie mniej trwa³e,
i dlatego w widmach jonów potomnych fosforylowanych peptydów obserwuje siê
oderwanie obojêtnej cz¹steczki kwasu fosforowego (37). Oprócz informacji na temat sekwencji peptydów, w widmach masowych obserwuje siê czêsto jony potomne powstaj¹ce w wyniku odszczepienia fragmentu cz¹stki aminokwasu z pozostaj¹c¹ na nim w dalszym ci¹gu modyfikacj¹. Fragmenty te maj¹ zazwyczaj masê cz¹steczkow¹ nie przekraczaj¹c¹ 400 Da. W takich przypadkach jonami diagnostycznymi s¹
dla peptydów zawieraj¹cych fosfotyrozyny – jon 216 Da, a np. dla acetylowanej lizyny – jon 126 Da (38-40).
Wykorzystanie techniki MS/MS umo¿liwia równie¿ œledzenie modyfikacji obecnych w analizowanych bia³kach ju¿ na poziomie analizy chromatograficznej poprzez
wyszukiwanie jonów obojêtnych cz¹steczek odpowiadaj¹cych mas¹ grupom modyfikuj¹cym. Je¿eli szukamy konkretnej modyfikacji potranslacyjnej wystarczy zaprogramowaæ wykonanie analiz LC/MS/MS w taki sposób, aby w trakcie ich wykonywania rejestrowane by³y widma, w których rejestrowane s¹ jony potomne powstaj¹ce
34
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w wyniku eliminacji obojêtnej cz¹steczki o okreœlonej masie (odpowiadaj¹cej masie
cz¹steczkowej substancji modyfikuj¹cej). Ka¿dorazowo rozpad jonu macierzystego
peptydu [M+H]+ zachodzi w sposób specyficzny dla danej modyfikacji. Na przyk³ad
w trakcie analiz stopnia fosforylacji szukamy w widmach masowych jonów fragmentacyjnych (potomnych) powstaj¹cych w wyniku utraty cz¹steczki obojêtnej o masie
98 Da (kwas fosforowy). Analiza jonów powsta³ych w wyniku utraty obojêtnej cz¹steczki jest najczêœciej prowadzona na spektrometrach mas z analizatorem typu
pu³apka jonowa umo¿liwiaj¹cych szybk¹ analizê MS/MS i wielokrotn¹ fragmentacjê
(MSn) (41-43), a tak¿e na spektrometrach wyposa¿onych w potrójny kwadrupol.
Zastosowanie sprzê¿enia chromatografu cieczowego i tandemowego spektrometru mas (LC-MS/MS) prowadzi do nagromadzenia ogromnych iloœci informacji,
w zwi¹zku z tym zosta³o opracowanych wiele metod obliczeniowych wspomagaj¹cych analizê danych. Ogólnie ujmuj¹c, algorytmy te umo¿liwiaj¹ analizê widma MS
oraz MS/MS bior¹c pod uwagê g³ównie ró¿nice w masach poszczególnych jonów,
a tak¿e utraty obojêtnych cz¹steczek oraz obecnoœæ jonów diagnostycznych (44).
Zazwyczaj w pierwszym etapie analizy przeprowadza siê identyfikacjê bia³ek obecnych w próbce, a dopiero potem mo¿liwa jest bardziej szczegó³owa analiza wybranych bia³ek pod k¹tem obecnoœci dodatkowych podstawników. Wstêpne przeszukiwanie baz danych jest zazwyczaj dokonywane tylko z uwzglêdnieniem podstawowych modyfikacji, takich jak: alkilowane reszty cystein czy utlenianie metioniny. Dopiero w kolejnych etapach przeszukiwania baz analizy widm masowych s¹ prowadzone pod k¹tem wyst¹pienia modyfikacji, i w tym przypadku mo¿liwe s¹ szczegó³owe porównania mas potencjalnie zmodyfikowanych peptydów do mas otrzymanych w wyniku analizy de novo. Pomimo ¿e analizy wspomagane komputerowo s¹
bardzo pomocne powinno siê je stosowaæ z rozwag¹, a uzyskiwane rezultaty przeszukiwañ baz za pomoc¹ dedykowanych programów przyjmowaæ z du¿¹ ostro¿noœci¹, gdy¿ podawane wyniki mog¹ zawieraæ fa³szywe informacje, w przypadkach gdy
dok³adnoœæ pomiaru masy jonów w u¿ywanym spektrometrze mas nie jest wystarczaj¹ca. Obecnoœæ kilku modyfikacji na jednym peptydzie równie¿ mo¿e prowadziæ
do nieprawdziwych wyników podawanych przez programy wspomagaj¹ce analizê.

2.3. Spektrometry mas przystosowane do fragmentacji typu ECD lub ETD
W roku 1998 McLafferty wraz ze wsp. przedstawili alternatywn¹ w stosunku do
indukowanej kolizyjnie dysocjacji (CID), metodê fragmentacji peptydów nazwan¹
dysocjacj¹ wywo³ywan¹ wychwytem elektronu (ECD, ang. Electron Capture Dissociation) (45). W metodzie tej, niskoenergetyczne elektrony poddawane s¹ reakcji z kationami powstaj¹cymi w wyniku przy³¹czenia protonu do cz¹steczek peptydów
(jony [M+H]+) w polu magnetycznym spektrometru z analizatorem cyklotronowego
rezonansu jonowego z transformacj¹ Fouriera (FT ICR-MS). Reakcje zachodz¹ce
w tych warunkach prowadz¹ do przy³¹czenia elektronów do protonowanych peptyBIOTECHNOLOGIA 2 (85) 27-38 2009
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dów powoduj¹c powstanie kationów z dodatkowym elektronem. Taki nieparzystoelektronowy jon ulega przegrupowaniu i rozpadowi. Nastêpuj¹ca dalej fragmentacja
peptydu nie jest zale¿na od jego d³ugoœci i sekwencji, i co najwa¿niejsze, w przeciwieñstwie do dysocjacji w wyniku zderzeñ z gazem obojêtnym nie nastêpuje w tym
przypadku oderwanie chemicznie przy³¹czonej reszty. Metoda ta bardzo u³atwia
analizê modyfikacji, takich jak: fosforylacja (46), N- i O-glikozylacja (47,48) czy sulfatacja (49). Wad¹ techniki fragmentacji jonów metod¹ ECD jest koniecznoœæ wspó³dzia³ania komory jonizacyjnej z analizatorami FT ICR – urz¹dzeniami bardzo drogimi, przez co dostêpnymi ci¹gle w niewielu laboratoriach. Od pewnego czasu produkowane s¹ jednak spektrometry mas z jonizacj¹ wykorzystuj¹c¹ podobne mechanizmy oddzia³ywañ miêdzy jonami. Mowa tutaj o fragmentacji wynikaj¹cej z dysocjacji w wyniku przeniesienia elektronu (ETD, ang. Electron Transfer Dissociation), w tym
przypadku dysocjacja peptydów nastêpuje w wyniku przeniesienia elektronu z anionorodnika na protonowany peptyd. Proces ten powoduje fragmentacjê wi¹zania
peptydowego wed³ug mechanizmu zbli¿onego do fragmentacji ECD – równie¿ tutaj fragmentacja zachodzi z preferowanym zachowaniem chemicznych modyfikacji
peptydu (50). Najwiêksz¹ zalet¹ ETD jest fakt, ¿e jest ona stosowana wraz z analizatorami typu pu³apki jonowej, które s¹ stosunkowo tanie, ³atwe w obs³udze oraz szeroko dostêpne (50).

3. Podsumowanie
Spektrometria mas jest metod¹ stosowan¹ z wyboru, jako narzêdzie przydatne
w badaniach biologicznych, biochemicznych oraz medycznych, zarówno w laboratoriach naukowych jak i przemys³owych. Opracowane strategie badania modyfikacji
potranslacyjnych metodami spektrometrii mas przyczyni³y siê ju¿ do g³êbszego poznania dzia³ania systemów biologicznych, zarówno w przypadku mikroorganizmów
jak i roœlin i zwierz¹t. Opisywane podejœcia analityczne z wykorzystaniem technik
spektrometrii mas s¹ ci¹gle rozwijane, a najnowsze przyk³ady ich zastosowania pokazuj¹, ¿e spektrometry o dok³adnoœci pomiaru masy rejestrowanych jonów poni¿ej
5 ppm oraz wielokrotnej fragmentacji protonowanych cz¹steczek (M+nH)n+ pozwalaj¹ na bardzo szczegó³ow¹ analizê modyfikacji bia³ek. Równie¿ w nowych metodach fragmentacji peptydów (ECD, ETD) wykazano niezwyk³¹ przydatnoœæ w analizie modyfikacji potranslacyjnych bia³ek i w wielu przypadkach usprawni³y j¹ przenosz¹c na wy¿szy poziom dok³adnoœci i czu³oœci. Coraz bardziej zaawansowane metody obliczeniowe (bioinformatyczne) s¹ wykorzystywane do przewidywania potencjalnych miejsc modyfikacji bia³ek oraz w analizie ogromnych zestawów danych
otrzymywanych w wyniku bardzo szczegó³owych analiz, których opracowywanie
tradycyjnymi metodami, bez wykorzystania metod informatycznych by³oby niezwykle czasoch³onne. Zastosowanie nowych, stale rozwijanych metod bioinformatycznych uczyni w najbli¿szej przysz³oœci mo¿liwe przyspieszenie, czy wrêcz w niektó36
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rych przypadkach umo¿liwi analizê de novo sekwencji aminokwasowych. Wiele doniesieñ w literaturze dotyczy tak¿e analizy iloœciowej bia³ek modyfikowanych,
a dziêki opracowaniu metod znakowania peptydów trwa³ymi izotopami pierwiastków i zastosowaniu technik LC-MS/MS mo¿liwe staje siê oznaczanie dowolnie modyfikowanych bia³ek iloœciowo w sposób wzglêdny oraz absolutny. Popularyzacja
technik spektrometrii mas równie¿ w polskich laboratoriach, sprawia, ¿e omawiane
techniki staj¹ siê coraz bardziej dostêpne, a zatem analiza modyfikacji potranslacyjnych bia³ek metodami MS bêdzie w przysz³oœci podejœciem badawczym powszechnie stosowanym.
Opracowanie powsta³o w ramach realizacji projektu badawczego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego: nr N204 053 32/1226.
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