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Abstrakt 

Revmatoidní artritida (RA) je systémové autoimunitní onemocnění pojivové tkáně, při kterém 

dochází k chronickému zánětu synoviální výstelky, destrukci kloubní tkáně a poškození 

některých viscerálních orgánů a cév. Kloubní prostředí pacientů s RA je charakteristické 

zejména přítomností prozánětlivých molekul a imunitních buněk. Zánětlivého procesu u RA se 

účastní i malé kalcium vázající proteiny S100 rodiny, z nichž některé byly podrobně studovány 

na našem pracovišti. Jeden ze zástupců této rodiny, S100A11 (calgizzarin), je dobře 

prozkoumán u onkologických onemocnění, avšak jeho význam u autoimunitních onemocnění 

nebyl zatím dostatečně popsán. K iniciaci a chronicitě zánětlivých dějů u RA přispívají 

i neutrofilové extracelulární sítě (NETs), které jsou potenciálním zdrojem autoantigenů 

a imunoaktivních molekul. Cílem této práce bylo prozkoumat roli S100A11 s ohledem na 

regulaci zánětu a destrukce pojivové tkáně RA a zjistit jeho možnou asociaci s NETózou. Pomocí 

 in vitro experimentů a některých molekulárních metod (reverzní transkripce, kvantitativní 

polymerázová řetězová reakce  (qPCR) a multiplexová analýza) jsme prokázali, že S100A11 

působí prozánětlivě na PBMC prostřednictvím Toll-like receptoru 4 (TLR-4), avšak neovlivňuje 

sekreci prozánětlivých molekul chondrocyty. Za použití enzyme-linked immunosorbent assay 

(ELISA) testu jsme prokázali významnou korelaci hladin S100A11 s probíhající NETózou 

v synoviální tekutině (SF) i v séru pacientů s RA. Přítomnost neutrofilů v RA synoviální tkáni 

byla demonstrována pomocí imunofluorescenčního barvení; tato metoda byla použita i při 

průkazu NETózy jako zdroje extracelulárního S100A11. Za použití ELISA testu byla vyloučena 

účast S100A11 na regulaci matrix degradujících enzymů, a tím na degradaci kloubní tkáně u 

synoviálních fibroblastů a chondrocytů.  
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Abstract 

Rheumatoid arthritis (RA) is a systemic connective tissue autoimmune disease which is 

characterized by persistent inflammation of the synovial tissue, joint destruction and visceral 

organs and vessels damage. The RA joint environment contains pro-inflammatory molecules 

and immune cells. Small calcium-binding proteins of the S100 family are also known to be 

involved in the inflammatory process of RA, and some of them have been studied in our 

laboratory. One member of this family, S100A11 (calgizzarin), is well described in oncological 

diseases but its role in autoimmune diseases has not yet been described. Neutrophil 

extracellular traps (NETs), which are a potential source of autoantigens and immunoactive 

molecules, also contribute to the chronic inflammatory process in RA. The aim of our study 

was to investigate S100A11 with the focus on its role in the processes of inflammation and 

tissue destruction and to assess its possible association with NETs. Using in vitro experiments 

and molecular methods (reverse transcription, quantitative polymerase chain reaction (qPCR) 

and multiplex assay) we have shown that S100A11 exerts its pro-inflammatory effect on 

mononuclear cells via toll-like receptor (TLR)-4, however there was not any significant effect of 

S100A11 on the production of pro-inflammatory molecules by chondrocytes. Using the 

enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), we demonstrated a significant correlation of 

S100A11 levels with ongoing NETosis in both synovial fluid (SF) and serum of RA patients. The 

presence of neutrophils in RA synovial tissue was demonstrated by immunofluorescence 

staining; this method was also used for detection of NETosis as a source of extracellular 

S100A11. Using the ELISA assay, participation of S100A11 in the regulation of matrix enzymatic 

degradation and thus in the degradation of joint tissue was excluded in synovial fibroblasts and 

chondrocytes.  
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Seznam použitých zkratek  

zkratka význam 

ACPA autoprotilátky proti citrulinovaným proteinům  

ACR Americká revmatologická asociace 

ACTB gen pro beta actin 

AK aminokyselina  
  

APC antigen prezentující buňky 

ATPáza enzym katalyzující přeměnu ATP na ADP 

C- karboxylový konec proteinu  

CG katepsin G 

CCL C-C chemokinový ligand 

Ca2+ vápenaté ionty 

CD cluster of differentiation 

CDAI index aktivity revmatoidní artritidy (Clinical Disease Activity index) 

cDNA komplementární DNA 

COX cyklooxygenáza  

CRP C-reaktivní protein  

CTLA-4 protein 4 as. s T-lymfocyty (cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4) 

Ctrl nestimulovaná kontrola 

DAMPs molekulární vzory spojované s nebezpečím (damage associated molecular patterns) 

DAPI 4,6-diamidin-2-fenyl indol 

DAS28 index aktivity revmatoidní artritidy (Disease Activity Score) 

DC dendritické buňky 

dH2O destilovaná voda  

DHFR dihydrofolát reduktáza 

DMARDs protirevmmatické léky modifikující nemoc (disease modifying antirheumatic drugs) 

DNA deoxyribonukleová kyselina 

DNáza enzym štěpící deoxyribonukleovou kyselinu 

DPI difenyl jodonium  

EDTA ethylendiamintetraoctová kyselina 
EF-hand, EF-
doména 

proteinový motiv složený ze dvou helixů a obrátky  

ELISA imunologický test detekující antigeny nebo protilátky 
(enzyme-linked immunosorbent assay) 

EMMPRIN receptor pro S100A9 (extracellular matrix metalloproteinase inducer) 

ErbB4 receptor pro S100A4 (tyrosine-protein kinase erbB-4) 

ER endoplasmatické retikulum 

erk kináza (extracellular-signal-regulated kinase) 

EULAR Evropská liga proti revmatismu  
 

 

Fc (R) Fc oblast imunoglobulinu (receptor vázající Fc oblast imunoglobulinu) 

FLS synoviální fibroblasty, fibroblast-like synoviocyte 

FW ukazatel sedimentace erytrocytů (Fahraeus Westergren ) 

GIT gastrointestinální trakt 

GM-CSF růstový faktor pro granulocyty a monocyty,  



ii 
 

(granulocyte-macrophage colony-stimulating factor) 

H3, H4 histon 3/4 

HA hormonální antikoncepce 

HIV virus lidské imunitní nedostatečnosti 

HLA-DR gen pro hlavní histokompatibilní komplex II. třídy u lidí 

HRP křenová peroxidáza 

IF imunofluorescenční barvení  

Ig imunoglobulin  

IL interleukin 

IRF5 interferon regulační fakor 5  

IS imunitní systém 

jnk kináza (Jun N-terminal kinase) 

LL37 kathelicidin  

LPS lipopolysacharid 

MAPK mitogenem aktivované proteinkinázy (mitogen-activated protein kinases) 

MF makrofágy 

MHC hlavní histokompatibilní komplex (major histocompatibility complex) 

MMP matrix degradující enzymy, metaloprteinázy 

MPO myeloperoxidáza 

MTX metotrexát 

MyD88 adaptor (Myeloid differentiation primary response 88) 

N- amino- konec proteinu  
NADPH (OX) 

 

enzym tvořící reaktivní formy kyslíku  
(nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (oxidase)) 

NE neutrofilová elastáza 

NETs neutrofilové extracelulární sítě  

NETóza specifický druh smrti neutrofilů 

NFKB transkripční faktor (nuclear factor-kappa B) 

NK  imunitní buňka (natural killer) 

NSA nesteroidní antirevmatika 

OA osteoartróza 

p21CIP1/WAF1 inhibitor 1 cyklin dependentních kináz 

PAD peptidyl arginin deimináza 

PBMC mononukleární buňky  

PBS fosfátový pufr 

PG prostaglandin  

PKC proteinkináza C 

PM plasmatická membrána 

PMA forbol 12-myristát 13-acetát  

PMN polymorfonukleáry, zde ve významu neutrofilů 

PR3 proteináza 3 

pre-RA fáze revmatoidní artritity před manifestací  

PRR receptor rozeznávající vzory patogenů (pattern recognition receptor) 

PTPN22 fosfatáza (protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 2) 

qPCR kvantitativní polymerázové řetězové reakce   

RA revmatoidní artritida  
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RAGE receptor pro pokročilé glykační produkty (receptor for advanced glycation endproducts) 
RANKL protien rodiny tumor nekrotizujícího faktoru 

(receptor activator of nuclear factor kappa-Β ligand) 

RF revmatoidní faktor  

RNA ribonukleová kyselina 

ROS reaktivní formy kyslíku  

RT reverzní transkripce  

RÚ Revmatologický ústav v Praze  

SA streptavidin  

SDAI index aktivity revmatoidní artritidy (Simplified Disease Activity index) 

SE sdílený epitop 

SF synoviální tekutina 

SLE systémový lupus erythematosus  

STAT4 signální transduktor (signal transducer and activator of transcriptior) 

TG2 transglutamináza 2 

Th1, Th17 T- helper buňky  

TLR Toll-like receptor 

TMB 3,3′,5,5′-tetramethylbenzidin 

TNF cytokin (tumor necrosis factor) 

TRAF TNF receptor associated factor 

Treg T regulační buňky  

ZK zdravá kontrola, vzorek od zdravého jedince  
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1. Úvod  

Revmatoidní artritida je systémové autoimunitní onemocnění s velice komplexní 

patologií, jehož původ není v současnosti zcela objasněn. Ve vyspělých zemích postihuje 

přibližně 0,5 – 1% populace, přičemž ženy jsou postiženy až 3x častěji. Primárním místem 

projevu jsou klouby, v nichž dochází k infiltraci imunitních buněk, proliferaci synovie 

 a ireverzibilnímu poškození kloubní a kostní tkáně. Sekundárně jsou postiženy i další orgány, 

jako jsou plíce a kardiovaskulární systém. Tato nemoc je spojována s imunitní dysregulací  

na buněčné i molekulární úrovni, ke které pravděpodobně vede kombinace genetické 

predispozice, vlivu prostředí a návyků jedince. Zánětlivé kloubní prostředí charakterizuje 

především přítomnost prozánětlivých cytokinů jako jsou interleukin (IL) 6, faktor nádorové 

nekrózy (TNF) a IL-1 a také přítomnost autoprotilátek, které mají jak patologický význam, tak 

diagnostickou hodnotu. Přestože je v současnosti dostupná celá řada léčiv, která zmírňují 

aktivitu RA a v některých případech dokonce umožňují předejít trvalému poškození tkání,  

RA stále zůstává nevyléčitelnou nemocí spojovanou s vyšší mortalitou. (Scott et al., 2010) 

V kloubním prostředí pacientů s RA byla prokázána přítomnost proteinu S100A11, 

malého kalcium vázajícího proteinu S100 skupiny (Andres Cerezo et al., 2017). S100 proteiny 

jsou již řadu let zkoumány zejména v oblasti onkologických, autoimunitních 

 a neurodegenerativních onemocnění a některé z nich jsou v současnosti dokonce využívány 

jako biologické markery (Heizmann et al., 2002; Ji et al., 2014). S100A11 byl v minulosti 

podrobně prostudován ve vztahu k regulaci růstu a proliferace, avšak poznatky o jeho roli 

v patogenezi autoimunitních onemocnění jsou zatím v počátcích. Vztah S100A11 k zánětu, jeho 

vliv na strukturní buňky kloubu a způsob, jakým je uvolňován do extracelulárního prostředí 

dosud nebyly dostatečně popsány. Vzhledem k nadprodukci S100A11 v zánětlivém prostředí 

kloubního kompartmentu je třeba identifikovat jeho úlohu v rámci signalizace a zjistit efekt 

tohoto proteinu s ohledem na regulaci zánětu a remodelaci tkáně.  

Cílem této práce je proto objasnit roli S100A11 v rámci chronického zánětu kloubu,  

se zaměřením na jeho lokální patologické mechanismy. Poznatky o vlivu  S100A11 by mohly 

přispět k porozumění zánětlivých procesů u revmatických onemocnění.  
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2. Cíle diplomové práce  
 

I. Analyzovat vliv S100A11 na buňky kloubního prostředí s ohledem na regulaci zánětu 

 u mononukleárních buněk (PBMC) 

 u chondrocytů  

II. Zhodnotit účast vybraných receptorů (receptor pro pokročilé glykační produkty (RAGE) 

a TLR-4) na prozánětlivé signalizaci S100A11  

III. Zjistit možnou asociaci S100A11 proteinu s NETózou u RA 
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3. Teoretická část 

3.1. Revmatoidní artritida (RA) 

Revmatoidní artritida je chronické zánětlivé onemocnění autoimunitní povahy, které 

postihuje synoviální výstelku kloubů a šlach. U pacientů s RA lze relativně často pozorovat 

 i mimokloubní projevy RA, mezi které můžeme zařadit tvorbu revmatoidních uzlů, 

osteoporózu, vaskulitidu. Postižené mohou být i plíce, kardiovaskulární systém, oko, pacienti 

mohou trpět na neurologické potíže. Pacienti s neléčenou nebo nevhodně léčenou RA mohou 

čelit významnému snížení funkčních schopností a kvality života. Tato diagnóza je také spojená 

s vyšší mortalitou. Projevy RA jsou shrnuty na Obrázku 1.  

V současnosti se uvádí, že v průmyslových zemích je postiženo 0,5-1% populace. Výskyt 

RA u žen je 3x častější než u mužů a ke vzniku tohoto onemocnění přispívá i zvyšující se věk. 

Prevalence RA kopíruje obecný trend rozmístění autoimunitních nemocí. V největším riziku  

rozvoje tohoto onemocnění jsou obecně obyvatelé vyspělých zemí (Moroni et al., 2012).  

V distribuci prevalence po celém světě existují zajímavé odchylky u etnických skupin. Vysoký 

výskyt RA je například popsán u původního indiánského obyvatelstva Severní Ameriky, naopak 

nižší výskyt RA byl zaznamenán v Číně, v Japonsku a v některých částech Afriky. (Ferucci et al., 

2004; Minichiello et al., 2016; Silman & Pearson, 2002) 

 

Obrázek 1 Manifestace RA, CRP – C-reaktivní protein  
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3.1.1. Genetická predispozice a faktory ovlivňující vznik RA 

Dnes víme, že na propuknutí RA se podílí genetický podklad v kombinaci 

 s environmentálními faktory. U geneticky predisponovaných osob vystavených rizikovým 

faktorům zevního prostředí dochází ke ztrátě autotolerance a propuknutí autoimunitního 

systémového zánětu. Je pravděpodobné, že prvotní prolomení tolerance imunitního systému 

(IS) a vznik autoimunitní odpovědi se může odehrávat mimokloubně (plíce, sliznice úst, střevo, 

kostní dřeň). (Catrina et al., 2014) 

Genetické predispozice  

Uvádí se, že účast genetických faktorů přispívá k rozvoji RA až z 50%. Pomocí 

moderních molekulárně genetických metod bylo identifikováno několik desítek genomových 

oblastí asociovaných s rizikem rozvoje RA (Deane et al., 2018). Jednou z nejrizikovějších  

je přítomnost alely kódované v oblasti hlavního histokompatibilního komplexu (MHC), tzv. 

sdílený epitop (SE). Touto rizikovou alelou je u RA pacientů alela hlavního lidského 

histokompatibilního komplexu II (HLA) DR (DR4, DR14, DR1β), která na 3. hypervariabilní 

smyčce v místě mezi 70-74 aminokyselinou (AK) sdílí konkrétní sekvence AK (QKRAA, QRRAA, 

RRRAA nebo QKRAA). Tyto sekvence zvyšují pravděpodobnost navázání a rozpoznání vlastního 

modifikovaného proteinu a umožňují tak iniciaci dějů vedoucích k patologickým procesům.  

Konkrétní varianty alel, kde se SE nejčastěji vyskytuje, jsou DRB1*0401, *0404, *0101 a *1402 

(Raychaudhuri et al., 2012; Weyand et al., 1992). Jedna z oblastí kódovaných mimo MHC 

oblast, které se podílí na dědičnosti a chronicitě RA, je gen pro nereceptorovou tyrozinovou 

fosfatázu PTPN22. Nachází se pouze u buněk lymfoidní linie a jeho polymorfismus je spojován  

s poruchou imunitní regulace a umožňuje snadnější aktivaci lymfocytů (Stanford & Bottini, 

2015). Tyto alely stojí za vznikem séropozitivní formy nemoci, kdy u jedinců s touto formou 

dochází k tvorbě autoprotilátek proti citrulinovaným proteinům (ACPA) a/nebo revmatoidního 

faktoru (RF) (Kallberg et al., 2007). Naopak séronegativní forma nemoci (bez přítomnosti 

protilátek), má odlišnou, méně prozkoumanou genetickou predispozici, patogenezi a příznivější 

prognózu. Se séronegativní formou nemoci jsou asociovány např. lektin vázající proteiny,  

HLA-DBR1*03 a interferon regulační faktor 5 (IRF5) (Klareskog et al., 2008). S rozvojem RA jsou 

asociované i další molekuly jako CTLA-4, STAT4, TRAF-1C5, NFκB a jiné, které regulují 

zánětlivou odpověď. (Arend & Firestein, 2012; Deane et al., 2018; Luterek-Puszy & Malinowski, 

2016; Plenge et al., 2009) 

Jak již bylo výše zmíněno, rizikovými faktory pro rozvoj RA jsou i pohlaví a věk. 

Nejčastěji se nemoc objevuje u žen ve věku kolem 50 let (Symmons et al., 2002). Častý výskyt 
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RA u žen by mohlo vysvětlit rozdílné hormonální pozadí u obou pohlaví, zařazení do věkové 

kategorie, pak kolísání hladin hormonů v průběhu života a užívání hormonální antikoncepce 

(HA) u žen. (Alpízar-Rodríguez & Finckh, 2017) Účinek HA v souvislosti s rozvojem RA však 

nebyl potvrzený a řadí se mezi kontroverznější. Vysoce rizikovým faktorem je také přítomnost 

RA v rodinné anamnéze (Frisell et al., 2013; Woude et al., 2009). 

Environmentální faktory  

Z environmentálních faktorů je za nejvýznamnější pro rozvoj RA považováno kouření, 

znečištěné ovzduší a výskyt patogenů.  

Rozvoj RA je nejsilněji asociovaný s kouřením tabáku (Carlens et al., 2010; Källberg  

et al., 2012; Morgan et al., 2009) převážně u pacientů pozitivních na ACPA (Kallberg et al., 

2007). Tabákové zplodiny v plicích pravděpodobně modifikují epitopy proteinů  

na citrulinované a vznikají tak neoepitopy rozpoznávané jedinci, u kterých je přítomna  

SE varianta alely (Damgaard & Gaunsbaek, 2015; Kallberg et al., 2007; Klareskog et al., 2006).  

Z faktoru znečištěného ovzduší to mohou být například silikózy, které jsou taktéž asociované  

s ACPA pozitivní formou RA (Stolt et al., 2010). 

Přítomnost patogenů nebo prodělání některých infekcí je často spojováno se vznikem 

RA (Costenbader & Karlson, 2006). Nejznámějším patogenem spojovaným s RA je bakterie 

Porphyromonas gingivalis. Jednou z jejích unikátních vlastností je, že disponuje enzymem 

peptidyl arginin deiminázou (PAD), který citrulinuje proteiny v ústní dutině (Klareskog et al., 

2008). Určitá spojitost by se také dala nalézt mezi RA a výskytem viru Epstein-Barrové 

(Costenbader & Karlson, 2006) nebo A. actinomycetemcomitans, která iniciuje hypercitrulinaci 

pomocí neutrofilů a byla nalezena u RA pacientů v orální mikrobiotě (Konig et al., 2016).  

U některých pacientů byly také nalezeny odchylky ve střevním mikrobiomu (Zhang et al., 

2015). Dalším diskutovaným faktorem potenciálně asociovaným s RA je obezita (George & 

Baker, 2016).  

Byly pozorovány i faktory zevního prostředí vykazující určitý protektivní vliv na rozvoj 

RA. Často diskutovaným faktorem je požívání alkoholu. Několik prací poukázalo na to,  

že alkohol je v určité dávce a dlouhodobém požívání protektivní při vzniku nemoci (Källberg et 

al., 2010; Lu et al., 2011). Dalšími diskutabilními faktory, které by měly mít protektivní účinky, 

je zmíněné užívání HA (Pedersen et al., 2006) nebo kojení (Adab et al., 2014). Na Obrázku 2  

je zobrazen mechanismus vzniku onemocnění.  
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Obrázek 2 Mechanismus vzniku RA  
ACPA – protilátky proti citrulinovaným peptidům, RF - revmatoidní faktor  

převzato od (Andrés Cerezo, 2013) a upraveno dle (Guo et al., 2018) 

 

3.1.2. Klasifikační kritéria  

Pro určení diagnózy RA je potřeba, aby pacient splňoval určitá kritéria. Původní kritéria 

zavedená v roce 1987 Americkou revmatologickou asociací (ACR, z angl. American College  

of Rheumatology) (Arnett et al., 1987) se ukázala být nevyhovující především z hlediska 

detekce časné fáze RA. Tato kritéria vycházela ze studií, které zahrnovaly pacienty s již 

dlouhodobě probíhající RA, a obsahovala některé symptomy pozdní RA. U pacientů s vysokým 

rizikem rozvoje RA nebo u pacientů v pre-RA fázi je klíčová včasná diagnostika a zahájení 

vhodné terapie. Včasná léčba je důležitá pro budoucí vývoj nemoci, jelikož v těchto 

počátečních fázích je terapie úspěšnější a může předcházet trvalému poškození. Proto se dnes 

k diagnostice a klasifikaci nemoci používají “aktualizovaná” kritéria ACR a Evropské ligy proti 

revmatismu (EULAR, z angl. European League Against Rheumatism) z roku 2010 (Aletaha et al., 

2010) (Tabulka 1).  Tato kritéria zahrnují jak pacienty s etablovanou RA, tak pacienty s časnou 

fází 
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 a napomáhají lékařům k indikaci vhodné terapie. Vytvořené klasifikační skóre je vhodné pro 

pacienty, kteří mají alespoň jeden oteklý kloub nebo pacienty se zánětem kloubů, jehož 

etiologii nedokáže lépe vysvětlit žádná jiná choroba. Je třeba, aby pacient dosáhl minimální 

hodnoty 6 v klasifikačním skóre, aby mu byla přiřazena diagnóza RA. (Aletaha et al., 2010) 

postižení kloubů  Skóre 

1 střední - velký kloub 0 

2-10 středních - velkých kloubů 1 

1-3 malé klouby (zápěstí, ruce nebo nohy) 2 

4-10 malých kloubů (zápěstí, ruce nebo nohy) 3 

> 10 kloubů (nejméně 1 ze zápěstí, rukou nebo nohou) 5 

serologický nález  

RF a ACPA negativní 0 

 RF a/nebo ACPA nízce pozitivní   2 

 RF a/nebo ACPA vysoce pozitivní  3 

trvání symptomů   

< 6 týdnů 0 

≥ 6 týdnů 1 

reaktanty akutní fáze   

normální CRP a FW 0 

abnormální CRP a/nebo FW 1 

 
Tabulka 1 Klasifikační kritéria pro RA navržená ACR/EULAR 2010 
RF - revmatoidní faktor, ACPA – protilátky proti citrulinovaným peptidům, CRP – C-reaktivní protein,  
FW – sedimentace erytrocytů (Fahraeus Westergren) 
převzato a upraveno dle (Aletaha et al., 2010) 
 
 

Dalším kritériem nemoci je přítomnost cirkulujících autoprotilátek. Cirkulující 

autoprotilátky jsou důležitým ukazatelem pro včasnou detekci RA, jelikož se mohou objevovat 

měsíce i roky před klinickými projevy (Smolen et al., 2016). Mezi nejčastěji detekované 

autoprotilátky u pacientů s RA patří RF a ACPA. V případě autoprotilátkové pozitivity hovoříme 

o pacientech séropozitivních, kterých je dle literatury až 90% (Ioan-Facsinay et al., 2008),  

v opačném případě se jedná o séronegativní pacienty.  

Ačkoli obě varianty nemoci mají obdobné klinické projevy, u pacientů séropozitivních 

 se částečně liší genetické predispozice, vliv vnějších faktorů i patogeneze ve srovnání 

s pacienty séronegativními (Kallberg et al., 2007). Jako příklad lze uvést, že průběh onemocnění 

u pacientů pozitivních na protilátky proti ACPA je asociován s vyšším počtem infiltrujících 

buněk a vyšší mírou poškození kloubů. (Mil et al., 2005; Oosterhout et al., 2008) 
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3.1.3. Hodnocení aktivity onemocnění a léčebná terapie 

Stanovení úrovně aktivity RA je klíčové k nastavení optimální terapie a z toho 

plynoucího včasného navození remise a zamezení destruktivního průběhu RA. Aktivita nemoci 

se posuzuje pomocí skóre aktivity. V současnosti je v rutinní praxi využíváno několik typů 

skóre: 

● DAS28 (z angl. Disease Activity Score) zohledňuje otok a bolestivost 28 kloubů, 

subjektivní posouzení stavu pacientem a hodnotu sedimentace krve nebo  

C-reaktivního proteinu (CRP)  

● SDAI (z angl. Simplified Disease Activity index) je zjednodušený index aktivity, který byl 

zaveden kvůli složitějšímu výpočtu hodnoty aktivity předchozího skóre. Zahrnuje počet 

oteklých a bolestivých kloubů z celkového počtu 28, objektivní posouzení stavu 

lékařem, subjektivní posouzení stavu pacientem, a hodnotu CRP.  

● CDAI (z angl. Clinical Disease Activity index) na rozdíl od indexu SDAI nezohledňuje 

hodnotu CRP 

(Aletaha & Smolen, 2009) 

U pacientů s časnou formou RA existuje tzv. “okno příležitostí”, které udává přibližný 

časový interval (3-6 měsíců od klinické manifestace), kdy je vhodné zahájit léčbu. Pokud je 

v tomto intervalu zahájena vhodná léčebná terapie, je zde vyšší pravděpodobnost navození 

remise a nižší riziko budoucího kloubního poškození (Nies et al., 2015). 

Ke kompletaci údajů o stavu pacienta asistují četné laboratorní a zobrazovací metody 

jako je sonografie, rentgenové snímání nebo magnetická rezonance. Z invazivních vyšetření lze 

provést punkci kloubu a rozbor synoviální tekutiny (SF). Kromě nasazení terapie, je vhodné 

poučit pacienta o upravení životního stylu (např. přestat kouřit, dodržovat dentální hygienu, 

redukovat nadváhu) a zvážit neinvazivní podpůrnou léčbu jako je např. ergoterapie  

či fyzioterapie. U části pacientů je třeba zvážit chirurgické ošetření.  

U farmakologické léčby jsou užívány protizánětlivé léky nesteroidní povahy (NSA) 

a/nebo modifikující antirevmatické léky (DMARDs, z angl. disease modifying antirheumatic 

drugs). Další možností je pak kombinace léčiv jedné z těchto skupin se steroidními 

antirevmatiky, případně biologickou terapií (viz dále).   

NSA zahrnují několik skupin protizánětlivých léků s rozdílnou farmakokinetikou, 

všechny však působí na principu blokace syntézy prostaglandinů (PG). PG jsou tvořeny 

izoenzymy cyklooxygenázy (COX)- COX1 a COX2, a inhibice těchto enzymů vede k zablokování 

syntézy PG. Kromě pozitivního protizánětlivého, analgetického a antipyretického efektu však 
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tato léčba nese i nežádoucí vedlejší účinky. Nejčastější jsou poškození gastrointestinálního 

traktu (GIT), poškození funkce ledvin, se kterou souvisí i tvorba otoků a zvýšení tlaku, 

poškození funkce jater nebo srdce (Scott et al., 2007). Proto je třeba při takovéto léčbě 

sledovat i biochemické ukazatele funkce těchto orgánů. V dnešní době se upřednostňují léčiva, 

která blokují COX2, což je spojené s minimálním množstvím vedlejších efektů. Tato léčba  

je pouze podpůrná a je vhodné ji kombinovat s následujícími typy léčiv. (Bečvář & Pavelka, 

2009; Suchý & Reichl, 2003) 

Oproti tomu DMARDs dokáží modifikovat aktivitu a progresi nemoci. Tato skupina léčiv 

cílí na zmenšení otoku kloubů, bolestivost a snížení hladin proteinů akutní fáze. Nejčastěji 

používaným léčivem této skupiny je metotrexát (MTX), který bývá první volbou. Používá  

se v kombinaci s dalšími skupinami léčiv, nejčastěji v kombinaci s biologickou léčbou (Scott et 

al.,  2005). 

MTX inhibuje dihydrofolát reduktázu (DHFR) a thymidilát syntázu, které jsou třeba  

k  de novo syntéze purinů a pyrimidinů. Přímý důsledek spočívá v neschopnosti cílové buňky 

syntetizovat RNA a DNA, což vede k zastavení proliferace. Dalším mechanismem účinku 

inhibice DHFR je zvýšení hladiny reaktivních forem kyslíku, které vedou k apoptóze. Jelikož tyto 

mechanismy působí hlavně na infiltrující buňky, nepřímým následkem je pak snížení zánětu  

v kloubu. Efektem je blokace dalších enzymů využívající folát, jako je 5-aminoimidazol- 

4-karboxamid ribonukleotid formyltransferáza, která se podílí na metabolismu adenosinu.  

Při její inhibici dochází k nadprodukci adenosinu, který má protizánětlivé účinky (Wessels et al., 

2008).(Veleta et al., 2014) Užívání této skupiny léčiv může mít za následek nežádoucí zdravotní 

komplikace, jako je postižení GIT, jater, plic nebo krevních elementů. (Bečvář & Pavelka, 2009) 

Hojně jsou užívány také glukokortikoidy, které slouží jako nástroj k rychlému utlumení 

systémového zánětu nebo navození remise. Jejich krátkodobé užívání ve vysokých dávkách je 

spojováno s rychlým zotavením, navíc glukokortikoidy umožňují překlenutí doby aktivity 

nemoci a následující přechod na DMARDs. Jednorázové lokální podání těchto léků má dobré 

výsledky z hlediska tlumení aktivity v individuálních kloubech a navíc se tímto způsobem lze 

vyhnout systémovým nežádoucím účinkům. (Ravindran et al., 2009). Při nadužívání se projevují 

nežádoucí účinky, které zahrnují především sníženou odolnost vůči infekcím a riziko rozvoje 

osteoporózy.(Bečvář & Pavelka, 2009; Chatzidionysiou et al., 2017; Ravindran et al., 2009; 

Smolen et al., 2017) 

Nejlepší výsledky dosud přináší biologická léčba, která velice účinně zpomaluje nebo 

zastavuje progresi onemocnění. Nejčastěji se používají humánní a chimerické monoklonální 

protilátky proti samotným cytokinům nebo jejich receptorům (IL-6, TNF), preparáty cílené  
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na B-lymfocyty (CD20) nebo modulující komunikaci mezi buňkami (CTLA-4).(Bečvář & Pavelka, 

2009; Wolfe & Ang, 2017)  

Příklady jednotlivých zástupců ze skupin léčiv jsou uvedeny na Obrázku 3.  

 
 
Obrázek 3 Příklady léčiv, které se používají v klinické praxi pro léčbu RA 
 vytvořeno na základě (Bečvář & Pavelka, 2009) 
 

3.1.4. Post-translační modifikace a tvorba protilátek 

K modifikačním změnám vlastních proteinů patří především citrulinace (Obrázek 4). 

Citrulinace je deiminační modifikace proteinů, kdy dochází ke změně AK argininu na citrulin. 

Tato post-translační modifikace je zprostředkována pomocí PAD (Christophorou et al., 2016).  

U RA byly identifikovány četné citrulinace na epitopech strukturních proteinů jako jsou 

fibrinogen, vimentin, fibronektin, kolagen, enoláza aj., přičemž žádný epitop dominantně 

nekoreluje s progresí nemoci (Beers et al., 2013).     

Problémem post-translačních modifikací není samotná existence modifikovaných 

forem proteinů, ty se v těle vyskytují i za běžných podmínek (Baka et al., 2012). Patologická 

může být přítomnost takovéto modifikace v kombinaci s alelou pro SE.  Po citrulinaci dochází 

ke zvýšení afinity některých modifikovaných proteinů, které se oproti nativnímu antigenu 

následně váží do SE s větší ochotou (Hill et al., 2003). Dále dochází ke zpracování antigen 

prezentujícími buňkami (APC) a předkládání peptidů T-lymfocytům. Při následné autoreaktivitě 

dochází k patologické adaptivní odpovědi, které zahrnuje zvýšení produkce IL-17, IL-6 a TNF, 
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které jsou pro RA charakteristické, a k produkci autoprotilátek, které jsou tvořené B-lymfocyty, 

jako odpověď na modifikované proteiny (Law et al., 2012).                                                                                                                                                                                                                                                                     

RA je charakteristická přítomností autoprotilátek jako jsou RF nebo ACPA.  

RF je protilátka proti Fc části IgG a nejčastěji se v séru objevuje v podobě IgM, v menší míře 

jako IgA, ačkoli existují i jiné izotypy (Jónsson et al., 1998). Přítomnost RF není pro  

RA exkluzivní. RF se vyskytuje i u dalších autoimunitních nemocí, nejčastěji systémových, jako 

jsou systémový lupus erytematosum (SLE), myositidy aj. (Ingegnoli et al., 2013). Přechodně  

se  vyskytuje u infekčních nemocí (např. tuberkulóza, malárie, herpes virus, neštovice..),  

i u malého procenta zdravé populace (Ingegnoli et al., 2013). Kromě RA je jeho přítomnost 

často asociována s nákazou virem hepatitidy typu C (Palazzi et al., 2012). Oproti RF, ACPA 

protilátky jsou přítomné u 80-90% pacientů a mají pro nemoc větší specifitu jak u etablované 

tak i časné formy RA (Ioan-Facsinay et al., 2008; Rantapaa-Dahlqvist et al., 2003). Kromě RF  

a ACPA byly v séru a SF pacientů s RA nalezeny další protilátky, např. proti karbamylovaným 

proteinům (Shi et al., 2011). 

 
 
Obrázek 4 Proces citrulinace  
Za přítomnosti vápníku a PAD enzymu dochází k přeměně pozitivně nabitého argininu na 
elektroneutrální citrulin  pomocí deiminace 
převzato a upraveno dle (Song & Yu, 2019) 

 

3.1.5. Patogeneze RA  

Primárním místem rozvoje RA je tkáň kloubní výstelky, tzv. synoviální tkáň. Hlavní 

funkcí synoviální tkáně je tvorba SF, která pomáhá zabezpečit dostatečné zvlhčení okolních 

tkání a minimalizovat tření kloubních ploch. Synoviální tkáň je tvořena především synoviálními 

fibroblasty (FLS, z angl. fibroblast-like synoviocyte) a makrofágy (MF). Vnější vrstva synoviální 

membrány tzv. synoviální intima je za fyziologických podmínek tenká membrána složená  
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ze 2-3 vrstev buněk. Při rozvoji a manifestaci RA FLS proliferují a vytváří 10-12 řadou vrstvu 

buněk (Hair et al., 2014). Aktivované FLS RA synoviální tkáně jsou také zdrojem celé řady 

molekul podílejících se na stimulaci zánětu a remodelaci okolní tkáně. Se zánětem se v synovii 

zvyšuje také počet imunitních buněk. Tkáňově přítomné infiltráty imunitních buněk (MF, 

dendritické buňky (DC), mastocyty, NK buňky, přirozené lymfoidní buňky, B- a T- lymfocyty) 

přispívají k přeměně synovie v agresivní vaskularizovanou granulomatózní tkáň (tzv. pannus), 

která invaduje do kloubu a kostní tkáně, které poškozuje. V tkáni se objevují viditelné 

strukturní změny související s neovaskularizací. (Smolen & Steiner, 2003). Změny v kloubu 

jedince s RA a buňky podílející se na patologických procesech jsou zobrazeny na Obrázku 5. 

 

Obrázek 5 Změny v kloubu pacienta s RA v porovnání s kloubem zdravého jedince a buňky 
podílející se na patologických procesech   
převzato a upraveno dle (Smolen et al., 2016) 

 

Na buněčné úrovni je v patogenezi RA klíčová interakce mezi APC a T-lymfocyty.   

T-lymfocyty aktivují buňky přirozené imunity a produkují cytokiny, které v RA tkáni přispívají  

k zánětu a destrukci (Alves & Paula, 2014). V synoviální tkáni jsou to hlavně CD4+ T-lymfocyty, 

které polarizují na T helper (Th) 1 a Th17 populace (Hamburg et al., 2011; Snir et al., 2012). 

Yang et al. také uvádí, že u části RA T-lymfocytů by mohlo docházet chronické aktivaci díky 

pozměněným metabolickým vlastnostem (Yang et al., 2013). Regulační T-lymfocyty (Treg)  

se obvykle podílejí na tlumení imunitní odpovědi díky mechanismům jako je buněčný kontakt, 
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produkce prozánětlivých molekul aj. Pokud některý z těchto mechanismů selže a je narušena 

rovnováha aktivačních a inhibičních mechanismů, tento stav může přispět ke vzniku RA (Byng-

Maddick & Ehrenstein, 2015). Bylo prokázáno, že v zánětlivém prostředí revmatického kloubu 

může dojít k převážení rovnováhy směrem k Th17 a část populace Treg může projít 

nenávratnou transdiferenciací z Treg na Th17 (Komatsu et al., 2013). Th17 populace buněk 

podporuje destrukční procesy a podporuje resorpci tkáně (Hamburg et al., 2011). 

K remodelaci tkáně přispívají FLS, které u RA vykazují pozměněný invazivní fenotyp 

(Muller-Ladner et al., 1996). Tyto FLS pozbývají schopnost kontaktní inhibice a jejich migrace 

hraje roli v šíření zánětu do dalších kloubů (Lefèvre et al., 2013). FLS navíc přispívají k retenci  

a taxi imunitních buněk do synoviálního prostředí (Filer, 2013) a k lokální antigenní prezentaci 

modifikovaných peptidů (Tran et al., 2007). Již několik let je známo, že epigenetická modifikace 

mění fenotyp FLS na agresivní (Bottini & Firestein, 2014) a jejím vlivem FLS produkují cytokiny, 

PG a matrix degradující enzymy (metaloproteinázy, MMP) (Bombardieri et al., 2011; Smolen  

et al., 2007) a částečně tak řídí proces kloubní destrukce. Patologické chování RA FLS mohou  

na úrovni RNA ovlivňovat i regulace mikro RNA (Ai et al., 2016; Stanczyk et al., 2011).  

Monocyty, MF, DC a B-lymfocyty hrají důležitou roli jako lokální APC. V periferní krvi 

RA pacientů bylo nalezeno zvýšené množství monocytů, které jsou schopné infiltrovat klouby  

a diferencovat se zde na synoviální MF. Tyto MF jsou velice aktivní, podílí se na indukci kostní 

eroze a zánětu tím, že produkují lytické enzymy, cytokiny a chemokiny (Calabresi et al., 2018; 

Sokolove et al., 2012). Na patogenezi RA se podílí MF M1 typu, které sekretují cytokiny 

zánětlivé triády (IL-6, IL-1, TNF), MMP narušující extracelulární matrix, vazoaktivní proteiny  

a podílí se na osteoklastogenezi. (Lioté et al., 1996; Torsteinsdo et al., 1999). DC hojně infiltrují 

synoviální tkáně, kde vykazují zánětlivý fenotyp a jsou potentnější ve stimulaci a polarizaci  

T-lymfocytů.  Bylo prokázáno, že DC RA pacientů produkují značné množství prozánětlivých 

cytokinů a chemokinů, včetně IL-6 a IL-23, a přímo tak podporují vznik Th17 populace, která je 

u RA klíčová (Yu & Langridge, 2017). Aktivované B-lymfocyty mají v synovii kromě role APC  

i roli sekreční - jsou zdrojem autoprotilátek (RF, ACPA) a produkují řadu cytokinů (Moura et al., 

2012).  Jsou v úzkém kontaktu s FLS, které modulují jejich funkci (Bombardieri et al., 2011). 

Kromě aktivace T-lymfocytů také podporují polarizaci T-buněčné odpovědi na Th17.(Takemura 

et al., 2019; Van De Veerdonk et al., 2011)  

Neutrofily (dále jako PMN, polymorfonukleáry) jsou asociované s RA hlavně díky NETs 

a citrulinovaným proteinům, které jsou jejich součástí. Jak již bylo zmíněno, citrulinace 

proteinů je podkladem pro tvorbu ACPA protilátek. NETs tedy mohou přispívat k patologické 

odpovědi adaptivní imunity u RA. (Spengler et al., 2015) PMN jsou také zdrojem PG  

a proteolytických enzymů (Cascão et al., 2010). 
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Na molekulové úrovni řídí patogenezi RA kaskáda tvořená prozánětlivými cytokiny  

a chemokiny, z nichž nejstěžejnější jsou IL-6, TNF, IL-1 nebo IL-17. Cytokinové prostředí  

je centrem dění, které aktivuje imunitní i pojivové buňky a nepřímo se podílí na progresi 

onemocnění (Choy, 2012). Ačkoli jsou tyto cytokiny často uváděné jako stále produkované,  

ve skutečnosti se cytokinové prostředí v průběhu nemoci mění. Některé studie ukazují,  

že v iniciálních fázích nemoci dochází k produkci jiného spektra imunoaktivních molekul než  

u etablované nemoci. U časných RA byly nalezeny TNF, IL-6, IL-1β, a/nebo IL-1RA, růstový 

faktor pro granulocyty a monocyty (GM-CSF), IL-4, IL-12, CCL-1 (eotaxin) a IL-17, přičemž část  

z toho jsou paradoxně cytokiny Th2 odpovědi (Ridgley et al., 2018). Přechodná produkce Th2 

cytokinů nejspíše reguluje adaptivní B odpověď. V pozdějších a pokročilejších fázích RA to jsou 

hlavně cytokiny Th1 i Th17, cytokiny skupiny IL-1, IL-6, GM-CSF a TNF (Raza et al., 2005; Ridgley 

et al., 2018). TNF, jehož hlavním zdrojem jsou imunokompetentní buňky, především synoviální 

MF, nejvýrazněji přispívá k patologickým procesům odehrávajících se v kloubní tkáni RA,  

je na vrcholu cytokinové sítě u RA (Brennan et al., 1989; Haworthno et al., 1991) a indukuje 

produkci mnoha prozánětlivých molekul (např. IL-1, IL-6, IL-8) (McInnes & Schett, 2007) a MMP 

(Migita et al., 1996). TNF také zvyšuje expresi adhezivních molekul, a tím usnadňuje infiltraci 

buněk do místa zánětu (Luo et al., 2010). Dále se podílí na ztrátě kostní tkáně zvyšováním 

exprese RANKL, který je důležitý pro přeměnu MF na osteoklasty (Lam et al., 2000; Stojanovic 

et al., 2017), slouží jako hlavní indikátor osteoklatogeneze a koreluje s radiografickou progresí 

(Boman et al., 2017; Mateen et al., 2016). U mnoha pacientů byly nalezeny zvýšené hladiny  

IL-1 jak v plazmě, tak v SF. IL-1 lokálně ovlivňuje FLS k produkci cytokinů, chemokinů, MMP  

a PG, podílí se na aktivaci osteoklastů a indukuje expresi adhezních molekul u endoteliálních 

buněk. (Arend, 2001) IL-6 je zodpovědný za produkci proteinů akutní fáze, chemotaxi buněk, 

proliferaci a diferenciaci T- a B-lymfocytů a jeho hladina koreluje s aktivitou RA  

a radiografickou progresí (Choy et al., 2002). IL-17 bývá u pacientů s RA zvýšený (Lee & Bae, 

2017) a podílí se na chemotaxi dalších imunitních buněk (hlavně monocytů a PMN) do synovie, 

napomáhá T-lymfocytům k infiltraci, indukuje produkci dalších zánětlivých cytokinů a enzymů. 

(Choy, 2012; Hamburg et al., 2011) 

Autoprotilátky RF a ACPA mají v RA patologickou roli. Jsou produkovány synoviálními 

B-lymfocyty nebo B-lymfocyty v lymfatických orgánech, kam doputovaly APC, které před tím 

rozpoznaly vlastní modifikovaný protein. Autoprotilátky nejspíše hrajou roli v ovlivnění 

lokálního imunitního nastavení, fixaci komplementu, tvorbě imunokomplexů, uvolňování 

chemotaktických fragmentů,  lýze buněk a poškození tkání. Podílejí se na signalizaci přes Fc  

a PRR receptory u buněk v synoviálním prostředí, především u MF, a indukují u nich produkci 

TNF (Sokolove et al., 2012). ACPA také přímo aktivují osteoklasty k osteoklastogenezi přes 
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vazbu na citrulinované epitopy na jejich povrchu (Harre et al., 2012). Navíc aktivované 

osteoklasty uvolňují IL-8, který může dále prohlubovat zánětlivé prostředí v kloubu a aktivovat 

a atrahovat další buňky do místa zánětu (Krishnamurthy et al., 2016). Tato přímá spojitost mezi 

ACPA a aktivací osteoklastů by mohla částečně vysvětlovat, proč je ACPA pozitivita pacientů  

s RA spojována s radiografickou progresí (Harre et al., 2012). 

Úbytek pojivové tkáně u RA je působen především MMP. Je známo, že tyto enzymy 

jsou ovlivňované a aktivované zánětlivými cytokiny, na které je synoviální prostředí bohaté. 

Hlavním zdrojem MMP jsou samotné chondrocyty, FLS a MF. (Kim & Lee, 2005). MMP 

degradují mezibuněčnou hmotu, aktivují některé imunoaktivní molekuly a další MMP 

(Stojanovic et al., 2017). Navíc aktivita i zvýšený výskyt MMP koreluje s radiografickou progresí 

(Stojanovic et al., 2017). Souhrnně lze říci, že výše zmíněné molekuly se účastní aktivace 

imunitních buněk, osteoklastů, FLS, chondrocytů, stimulují produkci některých MMP (Kim & 

Lee, 2005), nebo ovlivňují apoptózu strukturních buněk, čímž přispívají k úbytku kostní tkáně. 

(Dennis et al., 2014; Kirkham et al., 2006; Stojanovic et al., 2017) Dysbalance humorálních 

působků přispívá k amplifikaci zánětlivých dějů a udržování chronicity (Obrázek 6). 

 

 

Obrázek 6 Nerovnováha prozánětlivých a protizánětlivých cytokinů je jedním z faktorů 
podílejících se na patogenezi RA 
vytvořeno na základě (Mateen et al., 2016; Tan et al., 2017) 
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3.2. S100 proteiny  

S100 proteiny představují rozsáhlou skupinu nízkomolekulárních kalcium vázajících 

proteinů. Jejich objev byl učiněn v mozkové tkáni hovězího dobytka roku 1965 a tehdy 

neznámý protein byl pro svoji rozpustnost v 100% saturovaném síranu amonném nazván 

“S100” (Moore, 1965). Později byla prokázána přítomnost S100 proteinů i v dalších tkáních 

obratlovců (Donato, 1991; Inada et al., 1999). Postupem času se skupina S100 proteinů 

rozrůstala a v současnosti čítá celkem 25 proteinů (Cristóvão & Gomes, 2019). Sekvenční 

homologie u S100 proteinů dosahuje až 65% shody (He et al., 2009), což je výsledek 

několikanásobné genové duplikace v průběhu evoluce. Díky tomu také většina genů kódujících 

S100 proteiny u člověka je umístěna na chromozomu 1q21, s výjimkou S100B, s100p a S100z, 

které jsou za sebou umístěné na chromozomu 21, 4 a 5. (Hang et al., 2008; Schäfer & 

Heizmann, 1996; Zimmer et al., 2013) 

S100 proteiny vykazují značnou strukturní podobnost jinému kalcium vázajícímu 

proteinu kalmodulinu. V monomerní podobě existují S100 proteiny jako komplexy dvou 

strukturních motivů typu helix-loop-helix spojené flexibilní spojkou. U každé z těchto struktur 

se nachází tzv. EF-hand vazebná doména, umístěna na N- a C-konci proteinu. Obě tyto domény 

se většinou liší v počtu AK, ze kterých se skládá spojovací, Ca2+ vazebná smyčka helixů:  

v případě C-konce obsahuje 12 AK, v případě N-konce 14 AK. (Fritz et al., 2010; Calderone  

et al., 2019). Sekundární a terciální struktura je zobrazena na Obrázku 7.  

S100 proteiny nevykazují samy o sobě enzymovou aktivitu, ale za přítomnosti 

dvojmocných iontů interagují s cílovými molekulami. S nejvyšší afinitou dochází k vazbě 

vápenatých iontů, pro které má C-konec oproti N-konci vyšší afinitu. S100 proteiny s ochotou 

váží i jiné ionty kovů, jako jsou měďnaté nebo zinečnaté kationty. Vazebná místa pro ionty 

vápníku (EF-domény) se odlišují od těch pro ionty zinku a mědi; v některých případech může 

vazba jednoho iontu změnit následnou afinitu pro jiný (Baudier et al., 1986; Franz et al., 1998; 

Heizmann & Cox, 1998; Nishikawa et al., 1997). Vazba dvojmocného iontu je důležitá pro vznik 

nových vazebných míst. Po vazbě iontu do EF-vazebné domény dojde k odhalení hydrofobního 

vazebného žlábku, což umožnění vazbu cílové molekuly. Vazbou vápníku se S100 proteiny staví 

do významné role senzoru buněčných dějů, kdy kolísání intracelulární hladiny vápníku  

se promítá do buněčné odpovědi. (Heizmann et al., 2002) 
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Obrázek 7 Sekundární a terciální struktura S100 proteinů 
A) Sekundární struktura S100 proteinů, upraveno dle (Donato, 2003) 
B) 3D struktura EF-hand motivu, vyskytujícího se u S100 proteinů  
převzato a upraveno dle (Kazakov et al., 2017) 
C) Terciální struktura S100A11 proteinu: homodimer (2 monomery - zobrazeny v zelené a modré barvě), 
     L- smyčky spojující jednotlivé helixy, převzato a upraveno dle (Hung et al., 2012) 
D) Distribuce povrchového náboje S100A11: červeně záporný, modře kladný náboj  
převzato a upraveno dle, (Hung et al., 2012) 
 

Struktura S100 proteinů umožňuje jejich vzájemnou interakci. Tvoří převážně 

homodimery a heterodimery, ale výjimkou nejsou ani multimerní formy jako tetramery, 

hexamery nebo oktamery.  (Botelho et al., 2012; Korndörfer et al., 2007; Ostendorp et al., 

2007). Multimerizace je kromě iontů podporována i post-translačními modifikacemi proteinů 

v jejich monomerní podobě (Cecil & Terkeltaub, 2008). Existují výjimky, které multimery 

netvoří a jsou funkční pouze v monomerní formě; k těmto výjimkám patří např.  S100G (Akke, 

et al., 1993).  

S100 proteiny vykazují různorodé funkce v závislosti na lokalizaci (Mandinova et al., 

1998). Uvnitř buněk se S100 proteiny prostřednictvím vazby na cílové molekuly podílí na 

regulaci proliferace, apoptózy, diferenciace, aktivity enzymů, fosforylace proteinů  

a homeostázy vápníku. S100 proteiny výrazně ovlivňují i dynamiku cytoskeletu a interagují  

se značným množstvím jeho struktur (Sorci et al., 1998). Extracelulárně fungují jako autokrinní 

nebo parakrinní regulátory, působí jako cytokiny a molekuly asociované s nebezpečím (DAMPs) 

(Sakaguchi et al., 2008; Cecil & Terkeltaub, 2008; Ma et al., 2017; Wolf et al., 2009). Většina 

S100 proteinů se účastní regulace buněčných dějů prostřednictvím vazby na receptory RAGE  
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a TLR-4 (Huttunen et al., 2000; Loser et al., 2010). Z dalších receptorů S100 proteinů je možné 

jmenovat např. EMMPRIN jako receptor pro S100A9 (Leclerc et al., 2009) nebo ErbB4 receptor 

S100A4 proteinu (Pankratova et al., 2018). 

Pozměněná exprese S100 proteinů byla popsána u neurodegenerativních, 

kardiovaskulárních, zánětlivých a autoimunitních onemocnění. O jejich působení a funkci  

je však nejvíce známo u nádorových onemocnění (Foster et al., 2019; Son et al., 2019). 

V současnosti jsou někteří zástupci S100 proteinů studováni pro jejich potenciální využití jako 

ukazatelů aktivity a progrese onemocnění nebo pro monitorování efektu léčebné terapie. 

(Hurnakova et al., 2018; Ji et al., 2018; Ji et al., 2014; Mitsui et al., 2019; Takamatsu et al., 

2019)  

3.2.1. S100A11 protein 

S100A11, známý také jako S100C nebo calgizzarin, je malý kyselý S100 protein, který 

byl poprvé izolován z drůbežího hladkého svalu (Allen et al., 1996). S100A11 je podobně jako 

většina S100 proteinů schopen za určitých podmínek tvořit homodimery, heterodimery nebo 

multimery (Broome & Eckert, 2003; Deloulme et al., 2000). V rámci tkáňové distribuce  

je ve vysoké míře exprimován v lidské placentě, v menší míře i v srdeční a plicní tkáni,  

ve slinivce a ledvinách (Obrázek 8) (Inada et al., 1999). Na buněčné úrovni je S100A11 

lokalizován nejen v cytoplazmě a na buněčné periferii, ale také v jádru, čímž se liší od většiny 

proteinů S100 skupiny a svědčí to i o množství interakcí, kterých se účastní. (He et al., 2009; 

Sakaguchi et al., 2008)  

S100A11 byl detekován na buněčné periferii vázaný na mikrotubuly, aktin nebo  

na vimentinová intermediální filamenta (Davey et al., 2000; Sakaguchi & Nam-ho, 2011; Zhao 

et al., 2000). Dosud je vedena diskuse o tom, jakým způsobem dochází k uvolňování S100A11  

z buňky. Vzhledem k tomu, že S100A11 postrádá signální sekvenci klasické sekreční dráhy 

endoplasmatického retikula (ER)/Golgi, asociace s výše zmíněnými proteiny nabízí možnost 

jeho externalizace. Mimo to byl pozorován přesun S100A11 v rámci buňky pomocí mikrotubulů 

(Broome & Eckert, 2003). S100A11 interaguje s dalšími komponenty cytoskeletu jako je např. 

annexin, v jehož komplexu reguluje membránový transport (Broome & Eckert, 2003; Réty  

et al., 2000; Seemann et al., 1996). 
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Obrázek 8 Přehled Exprese RNA a proteinu S100A11 ve zdravých tkáních člověka 
převzato a upraveno dle www. proteinatlas.com  

 

S100A11 byl identifikován jako důležitý regulátor růstu a dělení buněk v závislosti  

na lokalizaci, podmínkách a typu buněk. Sakaguchi et al. odhalil v několika in vitro studiích,  

že S100A11 hraje významnou roli v inhibici buněčného růstu keratinocytů a fibroblastů 

prostřednictvím regulace p21CIP1/WAF1 a p16 (Sakaguchi et al., 2000, 2003). O několik let 

později se ukázalo, že S100A11 ve své extracelulární podobě, fungující jako ligand receptoru 

RAGE, naopak indukuje růst keratinocytů. Prokázal tedy ambivalentní účinky S100A11  

na buněčný růst (Sakaguchi & Nam-ho, 2011; Sakaguchi et al., 2008). 

Mezi další funkce, které S100A11 v buňce zprostředkovává, patří regulace aktivity 

enzymů. S100A11 může ovlivňovat jejich funkci přímou vazbou, jako je to v případě myozinové 

ATPázy aktivované aktinem nebo vazbou na enzymový substrát (Zhao et al., 2000). In vitro 

studie ukázaly asociaci S100A11 i s dalšími buněčnými pochody jako je např. oprava 

dvouvláknových zlomů DNA (Murzik et al., 2008), apoptóza (Makino et al., 2004) nebo 

senescence (Sakaguchi et al., 2001). 

3.2.2. Význam S100A11 proteinu v tumorigenezi 
 

Význam a funkce S100A11 je dlouhodobě studován u řady malignit. Je známo,  

že S100A11 ovlivňuje buněčný cyklus, reguluje stabilitu inhibitoru cyklin dependentních kináz, 
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p21 Clip/WAF1 (Foertsch et al., 2013; Sakaguchi et al., 2001) a interaguje s tumor 

supresorovými proteiny p16 a p53, u nichž ovlivňuje tvorbu funkčních tetramerů (Fernandez-

Fernandez et al., 2008; Sakaguchi et al., 2000, 2003). Rozsáhlé studium role S100A11 u nádorů 

ukázalo, že funkce S100A11 v tumorigenezi se liší v závislosti na typu nádoru, a že S100A11 

může působit na proliferaci nádorových buněk jak stimulačně tak i inhibičně (Ohuchida et al., 

2006; Sakaguchi et al., 2000).  

Nadměrná produkce S100A11 byla pozorována např. u karcinomu pankreatu (Mitsui  

et al., 2019), kolorektálního karcinomu (Wang et al., 2008) nebo karcinomu prsu (Zhang et al., 

2017). Jeho hladiny také často korelují se špatnou prognózou, výskytem metastáz a nižší mírou 

přežívání pacientů (Koh & Lee, 2018; Wang et al., 2008; Zhang et al., 2017). Kromě toho  

se hladiny S100A11 mění v závislosti na progresi rakoviny a díky uvedeným vlastnostem  

se často využívá jako marker (Ji et al., 2014). Naopak nízká produkce S100A11 byla nalezena  

u rakoviny jícnu (Ji et al., 2004) a močového měchýře, kdy pokles hladiny S100A11 indikoval 

horší prognózu a nižší míru přežívání pacientů (Memon et al., 2005).  

Velice intenzivně se zkoumá vliv S100A11 u metastazování (Tian et al., 2007). Díky 

množství buněčných dějů, na kterých se S100A11 podílí, poskytuje rakovinným buňkám mnoho 

možností, jak se stát invazivnější. Mechanismy využívané nádorovými buňkami často zahrnují 

interakci S100A11 s cytoskeletem. S100A11 podporuje motilitu invazivních buněk a jejich 

přežívání. U metastazujících buněk rakoviny prsu komplex S100A11 a annexinu II ovlivňuje 

dynamiku pohybu buněk a umožňuje reparaci membrány, která je při putování invazivních 

buněk opotřebovávána (Jaiswal et al., 2014). S100A11 často přispívá nepřímo k tvorbě 

metastáz díky interakci se stromálními buňkami, jako jsou fibroblasty (Mitsui et al., 2019; Saho 

et al., 2016; Takamatsu et al., 2019). U mesoteliomů byla detekována vysoká extracelulární 

produkce S100A11, který následně aktivoval fibroblasty v okolí mesoteliálních buněk. 

Aktivované fibroblasty poté zpětně stimulovaly mesoteliální buňky k tvorbě metastáz. (Saho et 

al., 2016) U mesoteliomů byla nalezena nadprodukce S100A11 in vivo i in vitro a zablokování 

jeho produkce signifikantně potlačilo proliferaci mesoteliálních buněk. Tento poznatek činí 

S100A11 vhodným terapeutickým cílem se selektivním účinkem (Sato et al., 2018). 

V současnosti se intenzivně studuje vliv S100A11 proteinu převážně u rakoviny slinivky, 

která má velmi nepříznivou prognózou. Nejnovější výzkumy ukazují, že S100A11 by se zde mohl 

stát slibným cílem léčebných terapií (Ji et al., 2018; Mitsui et al., 2019; Takamatsu et al., 2019). 
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3.2.3. S100A11 v patogenezi autoimunitních a degenerativních 

onemocnění pohybového aparátu 

Současné studie odhalily význam S100A11 u systémových autoimunitních onemocnění 

a degenerativních onemocnění pohybového aparátu. Jedním z příkladů, jak S100A11 dokáže 

ovlivňovat katabolismus tkáně, je zánětlivý trojúhelník mezi transglutaminázou 2, RAGE 

receptorem a S100A11. Transglutamináza 2 (TG2), je enzym produkovaný kloubní tkání a jeho 

zvýšená produkce je stimulovaná prozánětlivým prostředím. U osteoartrózy (OA) bylo 

prokázáno, že lokální zánětlivé prostředí působí na chondrocyty, které pod tímto vlivem 

produkují S100A11 (Amin & Islam, 2014; Cecil et al., 2005).  Bylo dokázáno, že TG2 významně 

mění funkci S100A11 pomocí post-translační modifikace, která kovalentně propojuje jeho dva 

monomery v homodimer. Tato modifikace mění povahu S100A11 a propůjčuje mu funkci 

cytokinu, který pak nabývá kapacity extracelulárně stimulovat chondrocyty k hypertrofii.  

V tomto kroku hraje roli RAGE receptor. Signalizace homodimerem S100A11 přes RAGE 

vyvolává katabolickou dráhu, dochází k aktivaci p38 mitogenem aktivované proteinkinázy 

(MAPK), která vyvolává diferenciaci chondrocytů a podporuje katabolismus kloubní matrix. 

S100A11 zde tedy participuje jako protein, jehož účinek může stát za progresí nemoci. (Cecil & 

Terkeltaub, 2008) 

V posledních deseti letech bylo publikováno několik studií poukazujících na význam 

S100A11 v patogenezi RA. U potkaního modelu adjuvantní artritidy byla detekována zvýšená 

hladina S100A11 v preklinické fázi (Yu et al.,  2011). Poznatky vycházející z lidského materiálu 

ukazují, že S100A11 je u RA pacientů produkován ve zvýšené míře oproti pacientům s OA. 

Zvýšená exprese S100A11 byla nalezena v synoviální tkáni a to především v synoviální intimě  

a imunitních buňkách infiltrujících synoviální tkáň. Nadprodukce S100A11 byla zjištěna i v SF 

pacientů s RA, kde korelovala s aktivitou onemocnění a se zánětlivými ukazateli. (Andres 

Cerezo et al., 2017) Hladiny S100A11 korelovaly i s hladinou autoprotilátek, což značí určitou 

úroveň komunikace proteinu s adaptivní částí imunity (Andres Cerezo et al., 2017). In vitro 

studie prokázaly, že S100A11 stimuluje sekreci prozánětlivých cytokinů PBMC a FLS 

izolovanými od pacientů s RA (Andres Cerezo et al., 2017). 

Prozánětlivý a tkáňově-remodelační potenciál S100A11 byl prokázán na našem 

pracovišti také u idiopatických zánětlivých myopatií. Akumulace S100A11 byla nalezena  

v regenerující a nekrotizující svalové tkáni a jeho hladiny korelovaly s množstvím svalových 

enzymů uvolňovaných do oběhu.  Zároveň byl asociován s aktivitou nemoci a závažností 

mimosvalových projevů. S100A11 se pravděpodobně uvolňuje z poškozených svalů  

a extracelulárně působí jako cytokin. (Andres Cerezo et al., 2019a). Je známo, že některé S100 
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proteiny jsou také zvýšené u SLE (Turnier et al., 2017; Tydén et al., 2013). Ačkoli se na našem 

pracovišti nenašla souvislost mezi S100A11 a ukazateli zánětu u SLE, systémově zvýšený 

S100A11 byl spolehlivým znakem při diskriminaci pacientů s lupusem od zdravých jedinců  

a do budoucna by tak mohl být tento poznatek využit v klinické praxi (Andres Cerezo et al., 

2019b). Dysregulace tohoto proteinu byla zaznamenána i u neurodegenerativních 

onemocnění, jako je amyotrofická laterální skleróza (Iridoy et al., 2018). 

3.3. Neutrofilové extracelulární sítě (NETs) 

Neutrofily jsou nejpočetnějším typem imunitních buněk v lidské krvi a jsou součástí 

první obranné linie vrozené imunity. Fungují jako fagocyty, pohlcují mikroorganismy  

a opsonizované částice, degranulují lytické a degradační molekuly a produkují cytokiny  

a chemokiny. Jako jeden z dalších obranných mechanismů PMN uvolňují extracelulární sítě - 

NETs. NETs představují “poslední snahu” PMN o ochranu před mikroorganismy a jsou tvořeny 

směsí chromatinu, histonů a jejich fragmentů, granulárních a cytoplazmatických proteinů. 

(Remijsen et al., 2011) NETs mají antimikrobiální účinky, ale více než to, dokáží zachytit  

a uvěznit patogeny na místě. Kromě jejich zneškodňování tedy brání i jejich šíření a množení. 

(Berthelot et al., 2016; Remijsen et al., 2011) Často cílí na bakterie, prvoky, viry, houby nebo 

větší shluky patogenů, které fagocyt není schopen pohltit (Remijsen et al., 2011; Yipp et al., 

2015) a samotný proces je potentnější, čím více jsou sítě koncentrované. U některých 

patogenů se vyvinuly speciální mechanismy, které jim umožňují se aktivně bránit proti lapení 

do sítí např. produkce DNáz, které sítě naruší nebo modifikace buněčné stěny aj. (Barquero-

Calvo et al., 2015; Berends et al., 2010; Juneau et al., 2015; Radic, 2014). 

Tvorba neutrofilových extracelulárních sítí, NETóza (Obrázek 9), je aktivní a regulovaný 

proces vyžadující účast mnoha enzymů (Neeli et al., 2009). Její přesný průběh není 

prozkoumán, ale z toho co známe, se ví, že v první řadě musí dojít ke vnějšímu stimulu, jehož 

signalizační kaskáda indukuje zvýšení intracelulární hladiny vápníku a aktivuje proteinkinázu C 

(PKC) (Gupta et al., 2014). Následuje sestavení multiproteinového komplexu NADPH oxidázy, 

která začne produkovat reaktivní formy kyslíku (ROS) (Gray et al., 2013). Další komponentou 

NETs jsou cytoplasmatické granule obsahující lytické proteiny a enzymy. Granule se klasifikují 

na 3 druhy: azurofilní, specifické a gelatinázové. V procesu NETózy hrají významnou roli 

azurofilní granule (Metzler et al., 2014), které kromě jiného obsahují enzym myeloperoxidázu 

(MPO) a serinové proteázy katepsin G (CG), proteinázu 3 (PR3) a neutrofilovou elastázu (NE) 

(Lominadze et al., 2005; Papayannopoulos, Metzler et al., 2010). ROS tvořené NADPH oxidázou 

aktivují enzymatický azurozom tvořený hlavně uvedenými proteiny, a ty následně přeměňují 
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ROS na další kyslíkaté produkty (zejména pomocí MPO) (Papayannopoulos et al., 2010). Tento 

proces a jeho produkty vedou k dezintegraci granulární membrány a k úniku serinových 

proteáz do cytoplazmy. NE se přesune do jádra, kde fragmentuje histony, což vede  

k dekondenzaci chromatinu. (Metzler et al., 2014) K tomuto procesu může přispívat  

i citrulinace histonů, která mění kladný náboj argininu na neutrální citrulin, tudíž dochází  

ke ztrátě elektrostatické interakce mezi DNA a histony (Tessarz & Kouzarides, 2014).  

K citrulinaci u lidských PMN dochází zejména pomocí PAD4, která je závislá na přítomnosti 

vápníku a jediná z PAD izoenzymů vlastní nukleární lokalizační sekvenci. Nejčastěji 

citrulinovaný histon je H3 a H4 (Nakashima et al., 2002; Wang et al., 2009). V této fázi procesu 

NETózy již neexistují nukleární ani granulární membrány, buněčný obsah se tak promísí  

a vznikne směs chromatinu, granulárních a cytoplasmatických proteinů. Následuje poslední 

fáze NETózy - prasknutí membrány PMN a externalizace obsahu. Bylo také pozorováno,  

že na průběhu NETózy se významně podílí proces autofágie. (Skendros et al., 2018) 

 

 

 
Obrázek 9 Schéma průběhu NETózy popsaného výše 
LPS - lipopolysacharid, PM - plasmatická membrána, PMA - forbol 12-myristát 13-acetát, NADPHOX - 
NADPH oxidáza, ROS – reaktivní formy kyslíku, PAD – protein arginin deimináza, cit H3/H4 – 
citrulinovaný histon 3 nebo 4, NE – neutrofilní elastáza, MPO - myeloperoxidáza, PR3 - proteináza 3, 
LL37 – kathelicidin (granulární proteiny, vyskytující se v NETech),vytvořeno na základě (Jorch & Kubes, 
2017; Remijsen et al., 2011) 
 

Existuje několik subtypů NETózy v závislosti na vyvolávajícím stimulu, způsobů 

formování, uvolňování NETs a letalitě pro PMN. Základní dělení rozlišuje NETózu vitální  

a letální. (Jorch & Kubes, 2017) U vitální NETózy dochází k vesikulaci jaderného obsahu, který 

následně odchází z buňky ve váčcích, aniž by došlo k protržení plazmatické membrány. Intaktní 

PMN přežívá a může nadále plnit fagocytickou a chemotaktickou roli (Yipp et al., 2015). Vitální 
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NETóza může být spuštěna pomocí bakteriálních proteinů, LPS, trombocyty stimulovanými 

přes TLR-4, nebo stimulací komplementem v tandemu s TLR-2. (Jorch & Kubes, 2017) Naproti 

tomu u letální NETózy dochází k prasknutí plasmatické membrány a uvolnění obsahu. U letální 

NETózy lze v průběhu nalézt různé odchylky dle způsobu iniciace. Některé typy nevyžadují 

tvorbu ROS, aktivitu PAD nebo proteáz.(Desouza-Vieira et al., 2016; Kenny et al., 2017; Rochael 

et al., 2015) 

  Je známo, že NETs se formují v reakci na některé typy LPS v závislosti na bakteriálním 

zdroji (Pieterse et al., 2016), a dále v reakci na  IL-8, TNF a mnoho dalších stimulů (Keshari  

et al., 2012). Za laboratorních podmínek se k vyvolání sterilní NETózy používá také forbol 12-

myristát 13-acetát (PMA). K ověření průběhu NETózy může být aplikován difenyl jodoinum 

(DPI), který blokuje NADPH oxidázu a tím i tvorbu sítí. (Fuchs et al., 2007) Na podobném 

principu nedochází k tvorbě NETs ani u pacientů trpících chronickou granulomatózní chorobou, 

kde dochází k funkčnímu defektu podjednotek NADPH oxidázy, popř. neúčasti MPO (Metzler  

et al., 2011). 

V těle je důležitá rovnováha mezi tvorbou a degradací NETs. Za normálních okolností 

mají tyto struktury krátkou životnost a jsou pohlcovány fagocyty a degradovány volnou 

DNázou I (Farrera et al., 2013). Dysregulace tvorby NETs se objevuje u mnoha patologií. NETs 

jsou asociovány se sepsí, preeklampsií (Gupta et al., 2005), s výskytem SLE (Hakkim et al., 

2010), chronickými střevními záněty (Bennike et al., 2015), HIV (Saitoh et al., 2012), diabetu 

(Wong, 2015), cystickou fibrózou (Marcos et al., 2015), trombózou a obecně cévními 

chorobami (Borissoff & Cate, 2011). 

3.3.1. NETs v patogenezi RA 

PMN se na patogenezi RA podílejí mnoha mechanismy, z nichž klíčové jsou aktivní 

produkce cytokinů a chemokinů, degradace tkáně pomocí granulárních enzymů  

a pravděpodobně i cytotoxické mechanismy (Edwards & Hallet, 1997). Jedním ze znaků RA  

je hojná přítomnost PMN v SF a invazivní synoviální tkáni (pannus) (Kobayashi & Ziff, 1975; 

Malinin et al., 1967, Bjelle et al., 1982). U pacientů s RA bylo nalezeno zvýšené přežívání  

a odolnost PMN ke spontánní apoptóze i apoptóze vyvolané imunokomplexy (Ottonello et al., 

2002). Navíc Cedergern et al. vyizoloval RA PMN, které vykazovaly preaktivovaný fenotyp  

v  porovnání s PMN zdravých jedinců (Cedergren et al., 2007; Eggleton et al., 1995). Z těchto 

studií vyplývá, že perzistence PMN by mohla hrát významnou roli v chronicitě onemocnění  

a amplifikaci zánětlivých dějů.  
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Na počátku RA pravděpodobně stojí autoantigen, který u predisponovaných jedinců 

stimuluje imunitní buňky k rozvoji autoimunitní odpovědi. Tyto autoantigeny byly nalezeny 

v NETech (Khandpur et al., 2014; Spengler et al., 2015) a někteří autoři ukázali, že NETs 

stimulují imunitní buňky, především lokální B-lymfocyty a FLS, k tvorbě cytokinů,  

a tak přispívají k progresi RA. (Carmona-Rivera et al., 2017; Garcia-Romo et al., 2012; Khandpur 

et al., 2014; Tillack et al., 2012). Citrulinované proteiny uvolňované jako součást sítí byly  

u RA pacientů detekovány ve zvýšené míře v séru i v SF a jsou cílem cirkulujících autoprotilátek 

(Khandpur et al., 2014; Pratesi et al., 2013). Ukázalo se také, že míra NETózy, koreluje  

s hladinou autoprotilátek a systémovým zánětem u RA (Khandpur et al., 2014). Navíc bylo 

prokázáno, že RA PMN ochotněji podstupují NETózu oproti PMN zdravých jedinců in vitro 

(Chowdhury et al., 2014). V citrulinomu (soubor všech citrulinovaných proteinů) pacientů s RA 

byly nalezeny desítky proteinů, které slouží jako substrát pro citrulinaci (Darrah & Andrade, 

2019). V průběhu NETózy dochází k externalizaci nejen citrulinovaných proteinů, ale  

i modifikačních enzymů, a proto se předpokládá, že PMN prostřednictvím NETózy ovlivňují  

citrulinom dvojím způsobem (Darrah & Andrade, 2019). Bylo prokázáno, že imunitní komplexy 

obsahující citrulinované Ag poté vykazují větší schopnost stimulovat imunitu a stimulovat vznik 

onemocnění kloubů (Kidd et al., 2008). Několik současných studií odhalilo účast NETs  

v průběhu kardiovaskulárních komorbidit asociovaných s RA (Lee & Pope, 2014) a jejich 

potenciál jako klinického ukazatele vhodného k posouzení aktivity nemoci a stupně 

aterosklerózy (Pérez-Sánchez et al., 2017). V souhrnu, hojně infiltrované PMN RA pacientů jsou 

odolnější vůči buněčné smrti, vykazují aktivovaný fenotyp, snadněji podstupují NETózu,  

a ta je poté zdrojem potenciálních citrulinovaných autoantigenů generujících silnější imunitní 

odezvu. 
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4. Materiál  

Vzorky biologického materiálu pocházely od RA pacientů a zdravých dárců, kteří podepsali 

informovaný souhlas.  

 Vzorky séra a SF pocházející od pacientů s časnou nebo etablovanou RA byly získány 

z banky biologického materiálu v Revmatologickém ústavu v Praze (RÚ). Tito pacienti 

splnili klasifikační kritéria pro RA navržené ACR (Aletaha et al., 2010). Hladiny S100A11  

a MPO byly analyzovány v SF 24 pacientů s RA (15 žen a 9 mužů, průměrný věk 48,3 let) 

a v séru 28 pacientů s RA (17 žen a 11 mužů, průměrný věk 52,5 let). V době odběrů 

krve byli pacienti léčeni DMARDs, kortikoidy nebo biologickými léky. Přehled  

a charakteristika pacientů jsou uvedeny v Tabulce 2 pro vzorky SF a v Tabulce 3 pro 

vzorky sér.  

pohlaví (žena/muž) 15/9 

věk v letech 48,29 ± 16,47 

CRP (mg/l) 35,05 ± 44,21 

ACPA (%) 414,35 ± 459,27 

DAS28 z CRP 4,38 ± 1,25 

Tabulka 2 Charakteristika pacientů, jejichž vzorky SF byly analyzovány ELISA testem 
Data jsou uváděna jako průměr se směrodatnou odchylkou. 
CRP- C-reaktivní protein, ACPA – autoprotilátky proti citrulinovaným proteinům, DAS28 – skóre aktivity nemoci 

pohlaví (žena/muž) 17/11 

věk v letech 52,5 ± 15,34 

CRP (mg/l) 22,3 ± 30,05 

ACPA (%) 670,88 ± 1210,85 

DAS28 z CRP 4,09 ± 1 

Tabulka 3 Charakteristika pacientů, jejichž vzorky sér byly analyzovány ELISA testem 
Data jsou uváděna jako průměr se směrodatnou odchylkou. 
CRP- C-reaktivní protein, ACPA – autoprotilátky proti citrulinovaným proteinům, DAS28 – skóre aktivity nemoci 

 

 Aktivita nemoci těchto pacientů byla stanovena odbornými pracovníky (revmatolog).  

 Vzorky periferní krve zdravých kontrol (ZK, n=5, 3 ženy a 2 muži, průměrný věk  

26 ± 5,15 let) a pacientů s RA (n=25, char. uvedena dále) byly odebrány zdravotnickým 

personálem RÚ a ihned po obdržení zpracovány. Periferní krev byla použita k separaci 

PBMC (RA, n=8, ženy, průměrný věk 60 ± 15,23 let) a PMN (RA, n=17, 12 žen a 5 mužů, 

průměrný věk 59 ± 13,89 let; ZK, n=5) a tyto buňky byly dále použity v in vitro 

experimentech.  Věk je uváděn jako průměr se směrodatnou odchylkou. 
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 Tkáňové vzorky synoviální membrány (n=9) a chrupavky (n=4) byly získány díky 

spolupráci s Fakultní nemocnicí v Motole. Synoviální tkáň byla zpracována odborným 

pracovníkem následujícím způsobem: část byla nastříhána a nasazena do kultivačních 

láhví s růstovým médiem pro fibroblasty (DMEM-F12, Lonza, Švýcarsko, Basel). Během 

4 pasáží fibroblasty dosáhly potřebného počtu buněk a byly dále použity v in vitro 

experimentech.   

Druhá část byla fixována  4% paraformaldehydem po 6h při pokojové teplotě 

(RT), odvodněna vzestupnou alkoholovou řadou, projasněna v xylenu a prosycena  

v parafinu. Vzorky byly zality parafinem do bločků, nařezány pomocí mikrotomu na 

řezy tenké 5 μm. Řezy byly přeneseny na sklíčko a ponechány k doschnutí. Stejným 

způsobem byla připravena tkáň chrupavky.  

 Chondrocyty použité pro in vitro experimenty pocházely ze 3 komerčně dostupných linií 

chondrocytů (HCH-c, Biomedica, Promocell). Linie jsou uvedené v Tabulce 4. 

 linie 1 linie 2 linie 3 

katalogové číslo C-12710 C-12710 C-12710 

číslo šarže 437Z022.2 442Z017.2 442Z003.2 

Tabulka 4 Linie chondrocytů použité v in vitro experimentech. 
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5. Metody  

In vitro experimenty 

5.1. Neutrofily (PMN) 

Seznam chemikálií použitých v části experimentu věnovanému PMN je uveden v Tabulce 9.  

5.1.1. Izolace PMN z periferní krve 

Použitý protokol izolace lidských PMN spočívá v několika základních krocích: 

 sedimentace pomocí Ficoll-Paque, kdy dochází k separaci PBMC od granulocytů  

 sedimentace pomocí dextranu, která odděluje erytrocyty od granulocytů 

 hypotonická lýza erytrocytů, kdy dojde k pročištění granulocytů 

Vzorky periferní krve zdravých jedinců nebo pacientů s RA byly naředěny v 1mM EDTA 

ve fosfátovém pufru (PBS) v poměru 1:1, navrstveny na Ficoll-Paque a centrifugovány (30min, 

1800 rpm, 25°C). Byla odebrána sedimentovaná vrstva erytrocytů s granulocyty a přenesena 

do zkumavky s chlazeným citrátovým pufrem (ACD, 2ml ACD/5ml krve), obsah byl jemně 

promíchán. Do zkumavky byl přidán chlazený roztok dextranu (v množství polovina objemu 

předchozí směsi). Po promíchání byly vzorky ponechány sedimentovat po dobu 40min při RT. 

Čirý supernatant obsahující granulocyty byl odebrán do čisté zkumavky a centrifugován 

(10min, 1200 rpm, 4°C). Peleta byla resuspendována ve 12ml vychlazené dH20 a promíchána. 

Poté byly přidány 4ml chlazeného 0,6M KCl. Po promíchání byla zkumavka doplněna PBS do 

50ml a vzorek byl centrifugován (6min, 1300 rpm, 4°C). Peleta PMN byla resuspendována v PBS 

a množství buněk spočítáno pomocí přístroje CASY® Cell Counter System (Model DT, Schärfe 

System GmbH, Německo, Reutlingen) v roztoku Casy ton.  

Část PMN byla odebrána na ověření životnosti: k 15μl suspenze PMN bylo přidáno 

750μl PBS a 7,5μl propidium jodidu. Takto barvené buňky byly ponechány k inkubaci 5 min, RT, 

chráněny před světlem. Následně byla ověřena životnost za použití průtokové cytometrie  

na přístroji CyAn ADP analyzer (Dako, USA, Colorado) pomocí programu Summit 4.3 software 

(Dako, Colorado, USA). 
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5.1.2. Srovnání bazální sekrece S100A11 PMN zdravých kontrol 

oproti pacientům s RA 
U vyizolovaných PMN pocházejících od ZK a pacientů s  RA byla měřena bazální sekrece 

S100A11. Buňky byly nasazeny do 1ml nahřátého RPMI média 1640 (ThermoFisher Scientific, 

Massachusetts, Waltham) obohaceného o fetální bovinní sérum, L-glutamin a Hepes (dále již 

jen obohacené médium) v množství 500 000 buněk na jamku. Po nanesení na jamky byly PMN 

ponechány v inkubátoru po dobu 24h (37°C, 5% CO2). Následně byl proveden sběr 

supernatantů a krátká centrifugace (6 min, 1300 rpm, 22°C) z důvodu odstranění plovoucích 

buněk. Získané supernatanty byly ihned uschovány v -80°C pro další analýzy. 

5.1.3. Stimulace rekombinantním S100A11  

Pro ověření zánětlivého potenciálu S100A11 byly vyizolované PMN získané od pacientů 

s RA nasazeny na 6-jamkové destičky do 1ml obohaceného RPMI média v počtu 1 000 000 

buněk na jamku a stimulované S100A11 proteinem (1000 ng/ml). Kultivační média byla 

odebrána po 24h. Po odebrání médií následovala centrifugace (6 min, 1300 rpm, 22°C) 

z důvodu odstranění plovoucích buněk a poté došlo k uskladnění supernatantu v -80°C  

až do následujícího zpracování. 

5.1.4. Indukce NETs a zánětu  

             Vyizolované PMN od RA pacientů byly nasazeny na 6-jamkové destičky v množství  

500 000 buněk do 1ml obohaceného RPMI média. Následně byly experimentálně navozeny 

tyto podmínky: zánětlivé prostředí pomocí LPS nebo NETóza za použití PMA. DPI byl do tohoto 

experimentu doplněn jako inhibitor NETózy. Schéma experimentu je znázorněno v Tabulce 5.  

Stimulace byla provedena pomocí reagencií uvedených v Tabulce 6, kde je uvedena  

i koncentrace. V případě, kdy byly buňky vystaveny působení PMA i DPI, bylo DPI naneseno 

15min před přidáním PMA. Po přidání PMA a LPS následovala 4h inkubace PMN v inkubátoru 

(37°C, 5%CO2). Po uplynutí 4h byl odebrán supernatant a krátce zcentrifugován z důvodu 

separace plovoucích buněk a tím získání čistého supernatantu (6min, 1300 rpm, 4°C). 

Supernatant byl ihned uskladněn v -80°C. 
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Tabulka 5 Schéma experimentu: navození NETózy nebo zánětu u PMN,  
CTRL - nestimulované buňky  

 

 

 

Tabulka 6 Reagencie použité při stimulačním experimentu PMN  

5.1.5. Imunofluorescenční (IF) barvení NETs  
Vyizolované PMN získané z krve RA pacientů  byly naneseny do 1 ml obohaceného 

RPMI  média v množství 150 000 PMN na komůrku (Nunc Lab-Tek Chamber Slide system, 

Sigma-Aldrich, Missouri, St. Louis). PMN byly stimulovány dle schématu v Tabulce 7 pomocí 

reagencií uvedených v Tabulce 8 totožným způsobem jako v předchozím postupu. 

CTRL PMA 
PMA + 

DPI 
DPI 

CTRL PMA 
PMA + 

DPI 
DPI 

Tabulka 7 Schéma experimentu: navození NETózy u PMN pro IF vizualizaci 
CTRL - nestimulované buňky, barvení provedeno v duplikátu 

 

 

Tabulka 8 Reagencie použité při indukci NETózy  

Po uplynutí 4h stimulace bylo do každé jamky přidáno 4%PFA na 30min při RT, aby 

došlo k zafixování buněk. Buňky byly následně promyty PBS a permeabilizovány roztokem 

1%Tritonu X-100 5min, RT. Poté následovalo promytí v PBS a bylo provedeno blokování pomocí 

2%BSA v PBS po dobu 1h, RT.  Byly naneseny primární protilátky proti S100A11 a MPO  

a preparáty byly inkubovány ve vlhké komůrce přes noc v lednici při 4°C. Po promytí v PBS byly 

naneseny specifické sekundární protilátky a ponechány k inkubaci 1h, RT. Od tohoto kroku byly 

preparáty chráněny před světlem. Preparát byl promyt v PBS a jádra byla obarvena pomocí 

barviva 4,6-diamidin-2-fenyl indolu (DAPI). Po promytí vodou a tzv. zamontování sklíček 

CTRL LPS PMA 

DPI PMA + DPI - 

reagencie koncentrace 

PMA 100μM 

DPI 10µM 

LPS 1 μg/ml 

reagencie koncentrace 

PMA 100μM 

DPI 10µM 
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pomocí montovacího média Fluoromount Aqueous mounting medium (Sigma-Aldrich, 

Missouri, St. Louis) byla provedena mikroskopická analýza pomocí mikroskopu BX53 (Olympus, 

Pensylvánie, Allentown) s kamerou DP80 Color Camera (Olympus, Pensylvánie, Allentown) 

spolu se softwarem CellSens Standard (Olympus, Pensylvánie, Allentown).  

5.1.6. Detekce vybraných proteinů pomocí ELISA testu  

Ze zamražených supernatantů získaných v předchozích krocích, byly pomocí ELISA 

testu stanoveny koncentrace vybraných molekul (S100A11, IL-1β, IL-6, TNF a MPO). Tento test 

sendvičového typu, prováděný na 96-jamkové destičce, je určen k detekci molekul v séru, 

plasmě a supernatantech. Tento kit využívá povrchu již potaženého protilátkou proti proteinu 

našeho zájmu, detekčních protilátek s vázaným biotinem a streptavidin (SA) s konjugovanou 

křenovou peroxidázou (HRP). Pro vizualizaci využívá chemickou reakci, kdy při přeměně 

substrátu pro peroxidázu (3,3′,5,5′-tetramethylbenzidin, TMB) dochází k tvorbě modrého 

produktu, jehož intenzita je úměrná množství proteinu. V konečné fázi je tato reakce zastavena 

a zabarvení se mění do žluta (schéma Obrázek 10).  Následně probíhá měření absorbance při 

vlnové délce 450 nm. K tomuto kroku byl použit přístroj ELISA reader Sunrise (Tecan, 

Männedort, Švýcarsko) a analýza naměřených hodnot proběhla pomocí programu Kim 32 

(Schoeller Instruments, Praha, Česká republika). Všechny potřebné reagencie k provedení testu 

byly součástí kitu a byly před použitím naředěny dle pokynů výrobce. Vzorky pro kalibrační 

křivku byly vytvořeny v dubletu ředící řadou proteinu o známé koncentraci, který byl součástí 

ELISA kitu. Vzorek, který neobsahoval protein, sloužil jako referenční k určení pozadí ELISA 

testu.  

 

Obrázek 10 Schéma ELISA testu  
HRP – křenová peroxidáza, TMB - 3,3′,5,5′-tetramethylbenzidin  
upraveno dle https://www.raybiotech.com/sandwich-elisa-kits 
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Pro kvantitativní určení IL-1β, IL-6 a TNF a S100A11 byly použity kity: Human IL-1 beta 

ELISA Kit, Human TNF-alpha ELISA,  Human IL-6 ELISA a Human S100A11 ELISA (Ray Biotech, 

Norcross, USA), které jsou určeny k detekci molekul v séru, plasmě a supernatantech. Pro 

detekci MPO byl použit Human Myeloperoxidase ELISA Kit MPO (Abcam, Velká Británie, 

Cambridge), který umožňuje detekci MPO ze vzorků buněčných supernatantů, lyzátů, 

tkáňových homogenátů, séra, plazmy, slin a moči. Zmíněné markery byly měřeny z neředěných 

supernatantů dle instrukcí výrobce jednotlivých kitů.  
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chemikálie výrobce 

izolace PMN 

PBS 
množství uvedeno na 1 l: 
10g NaCl, 0,25g KCl, 1,45g Na2HPO4, 
0,25g KH2PO4,  ddH2O (w/v ) 

Eastport, Česká republika, Praha 

EDTA - 1mM 
Ethylenediaminetetraacetic acid 
disodium salt solution  
ředěno v PBS 

Sigma-Aldrich, Missouri, St. Louis 

montovací medium 
Fluoromount Aqueous mounting medium Sigma-Aldrich, Missouri, St. Louis 

Ficoll-Paque Plus Sigma-Aldrich, Missouri, St. Louis 

citrátový antikoaguant ACD 
Citrate-dextrose solution 

Sigma-Aldrich, Missouri, St. Louis 

6%dextran /0,9%NaCl (w/v): 
Dextran 70 from Leuconostoc spp., 
NaCl -Sodium chloride 
ředěno v dH2O 

 
Sigma-Aldrich, Missouri, St. Louis 

Sigma-Aldrich, Missouri, St. Louis 

0,6M KCl (w/v) 
Potassium chloride 
ředěno v dH2O 

Sigma-Aldrich, Missouri, St. Louis 

počítací roztok - Casy ton  OLS OMNI Life Science Bremen, Německo, Bremen 

propidium jodid   
Propidium iodide, research 
grade(3367101) 

SERVA Electrophoresis GmbH, Německo, 
Heidelberg 

RPMI medium  
množství uvedeno na 500ml:  

RPMI 1640 Medium, no glutamine, no 
phenol red  

ThermoFisher Scientific, Massachusetts, Waltham 

L-glutamin: 1ml Sigma-Aldrich, Missouri, St. Louis 

Hepes solution: 1ml    Sigma-Aldrich, Missouri, St. Louis 

Fetální bovinní sérum  
Fetuin from fetal bovine serum 

Sigma-Aldrich, Missouri, St. Louis 

stimulační experiment 

DMSO – Dimethyl sulphoxide HybriMax Sigma-Aldrich, Missouri, St. Louis 

DPI  
Diphenyleneiodonium chloride 
ředěno v DMSO 

Sigma-Aldrich, Missouri, St. Louis 

PMA  
Phorbol 12-myristate 13-acetate 
ředěno v DMSO 

Sigma-Aldrich, Missouri, St. Louis 

LPS  
Lipopolysaccharides from Escherichia coli 
026:B6) 

Sigma-Aldrich, Missouri, St. Louis 

Tabulka 9 Chemikálie použité pro in vitro experimenty s PMN (1/2) 
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chemikálie výrobce 

IF barvení 

4%PFA (v/v) 
Formalin solution, neutral buffered, 10% 
ředěno v PBS 

Sigma-Aldrich, Missouri, St. Louis 

1%Triton X-100 (v/v) 
ředěno PBS 

Sigma-Aldrich, Missouri, St. Louis 

2%BSA v PBS (v/v)  
Blocker BSA 10% in PBS  
ředěno v PBS 

ThermoFisher Scientific, Massachusetts, Waltham 

montovací medium pro IF 
Fluoromount Aqueous mounting medium 

Sigma-Aldrich, Missouri, St. Louis 

fluorescenční barviva a protilátky (Ab) 

primární Ab - Rb anti-S100A11 
ředěno 2%BSA v PBS, 1:200 

Abcam, Velká Británie, Cambridge 

primární Ab - Ms anti-Myeloperoxidase 
mon.  Ab 2C7 
ředěno 2%BSA v PBS, 1:500 

ThermoFisher Scientific, Massachusetts, Waltham 

sekundární Ab - Green Alexa 488 nm goat 
anti-Rabbit 
ředěno 2%BSA v PBS, 1:200 

Abcam, Velká Británie, Cambridge 

sekundární Ab - Red Alexa 647 nm goat 
anti-Mouse  
ředěno 2%BSA v PBS, 1:200 

Abcam, Velká Británie, Cambridge 

DAPI  
4',6-Diamidino-2-Phenylindole, 
Dihydrochloride  
ředěno 2%BSA v PBS, 1:1000 

ThermoFisher Scientific, Massachusetts, Waltham 

negativní kontrola  
FLEX negative control Mouse 

Dako, Dánsko, Glostrup 

negativní kontrola 
FLEX negative control Rabbit 

Dako, Dánsko, Glostrup 

Tabulka 9 Chemikálie použité pro in vitro experimenty s PMN (2/2) 
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5.2. Mononukleární buňky (PBMC) 

Veškeré chemikálie použité v části experimentu věnovanému PBMC jsou uvedeny v Tabulce 
13. 

5.2.1. Izolace PBMC z periferní krve  

Periferní krve pacientů s RA byly naředěny  PBS v poměru 1:1. Směs byla nanesena  

na Ficoll-Paque a centrifugována (20min, 2200 rpm, 25°C). Vytvořený prstenec PBMC byl 

odebrán, buňky byly dvakrát promyty v PBS a množství buněk spočítáno pomocí přístroje 

CASY® Cell Counter System (Model DT, Schärfe System GmbH, Německo, Reutlingen) v roztoku 

Casy ton. PBMC byly nasazeny na 6-jamkovou destičku v množství 500 000 na 1 jamku do 1 ml 

Advanced RPMI-1640 média (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA).  

5.2.2. Stimulační experimenty s blokováním receptorů a inhibicí 

signálních drah  

 Nasazené PBMC byly následně stimulovány rekombinantním S100A11 a LPS. Stimulaci 

S100A11 proteinem předcházelo vyblokování receptorů RAGE a TLR-4 pomocí specifických 

protilátek nebo inhibice adaptorového proteinu MyD88. V případě inhibiční části byly 

protilátky proti receptorům a inhibitor signální dráhy přidány 30min před přidáním S100A11 

proteinu. Schéma experimentu je zobrazeno v Tabulce 10, stimulační a blokační reagencie 

včetně koncentrace jsou uvedeny v Tabulce 12. Buňky byly kultivovány v inkubátoru  

v atmosféře s 37°C a 5%CO2 po dobu 6h nebo 24h. 

CTRL S100A11 LPS 

anti-RAGE anti-TLR-4 inh MyD88 

 

 

 

 

 

Tabulka 10 Schéma experimentu: stimulace PBMC S100A11, blokování receptorů a inhibice 

signálních drah, CTRL - nestimulované buňky 

V části zaměřené na inhibici signálních drah byly inhibovány MAP kinázy erk, p38, jnk  

a NFκB, dle schématu uvedeném v Tabulce 11. MAP kinázy a NFκB byly inhibovány 30min před 

anti-RAGE 

+ S100A11 

anti-TLR-4  

+ S100A11 

inh MyD88 

+ S100A11 

- - - 
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přidáním S100A11 proteinu. Buňky byly inkubovány při 37°C a 5%CO2 atmosféře v inkubátoru. 

Po 6h byly odstraněny supernatanty z první části buněk, buňky byly promyty PBS a bylo k nim 

přidáno 350 μl lyzačního RLT pufru (QIAGEN, Německo, Hilden). Následovala lýza buněk 

zamražením a uskladnění v -80°C. Po 24h byly odebrány supernatanty z druhé části buněk, 

krátce zcentrifugovány z důvodu separace plovoucích buněk od tekutiny (6min, 1300 rpm, 4°C) 

a uskladněny v -80°C.  

CTRL S100A11 S100A11  

+ inh ERK 

S100A11  

+ inh p38 

S100A11  

+ inh JNK 

S100A11  

+ inh NFκB 

 

Tabulka 11 Schéma experimentu: inhibice signálních drah u PBMC  stimulovaných S100A11  
CTRL - nestimulované buňky 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tabulka 12 Stimulační a inhibiční reagencie použité v experimentu signálních drah u PBMC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stimulační a inhibiční látky koncentrace 

anti-RAGE 10 μg/ml 

anti-TLR-4 10 μg/ml 

inhibitor MyD88 50 μM 

TNF 10 ng/ml 

S100A11 1000 ng/ml 

LPS 1 μg/ml 

inhibitor ERK 2 μm 

inhibitor p38 50 μM 

inhibitor JNK 40 nM 

inhibitor NFκB 500 μM 
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chemikálie výrobce 

PBS 
množství uvedeno na 1 l: 10g NaCl, 0,25g KCl, 
1,45g Na2HPO4, 0,25g KH2PO4,  ddH2O (w/v  ) 

Eastport, Česká republika, Praha 

Ficoll-Paque Plus Sigma-Aldrich, Missouri, St. Louis 

počítací roztok - Casy ton  OLS OMNI Life Science, Německo, Bremen 

Advanced RPMI-1640 culture medium  Invitrogen, Carlsbad, CA 

RLT Lysis buffer QIAGEN, Německo, Hilden 

stimulační a inhibiční látky výrobce 

S100A11  
S100A11 human E.coli recombinant protein 

BioVendor, Česká republika, Brno 

LPS  
Lipopolysaccharides from Escherichia coli 
026:B6) 

Sigma-Aldrich, Missouri, St. Louis 

anti-RAGE 
Anti-human RAGE 

R&D systems, USA, Minnesota 

anti-TLR4 
LEAF TM purified anti-human CD284 (TLR4), 
clone:HTA125 

BioLegend, USA, Kalifornie,San Diego   

inhibitor MyD88  
Myeloid differentiation primary response gene 
88 (MyD88) inhibitor 

Imgenex, San Diego, CA 

inhibitor ERK  
Extracellular signal-regulated 
kinase (ERK) inhibitor (PD98059) 

Calbiochem, San Diego, CA, USA 

inhibitor p38 
 p38 MAP Kinase Inhibitor (SB203580) 

Calbiochem, San Diego, CA, USA 

inhibitor JNK  
Jun N-terminal kinase (JNK) inhibitor (SP600125) 

Calbiochem, San Diego, CA, USA 

inhibitor NFκB  
Inhibitor of NF-kB, 500 mM caffeic acid 
phenethyl ester  

Tocris Bioscience, Ellisville, MI, USA 

Tabulka 13 Chemikálie použité v části experimentu věnované PBMC 
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5.2.3. Izolace RNA  

K vyizolování celkové RNA byl použit izolační kit MagNA Pure Compact RNA Isolation 

Kit a přístroj MagNA Pure Contact Systém (Roche, Německo, Mannheim). Tento izolační 

systém využívá magnetických částic, které na svůj povrch váží nukleovou kyselinu. V dalších 

krocích je vzorek inkubován s DNázou, která odstraní zbytky genové DNA, výsledný izolát  

je několikrát promyt a jsou odstraněny zbytkové buněčné komponenty. V závěrečné fázi je 

RNA eluována z mikročástic (Obrázek 11). Izolace RNA proběhla z lyzátů PBMC, postup byl 

proveden dle pokynů výrobce. Všechny použité chemikálie byly součástí kitu. Po vyizolování 

byla RNA uchovávána v -80°C do dalšího použití.  

 

Obrázek 11 Schéma izolace RNA  
upraveno dle https://lifescience.roche.com/en_cz/products/magna-pure compactinstrument 

.html#details  

5.2.4. Reverzní transkripce 

K vyizolované RNA z PBMC byla nasyntetizována komplementární DNA (cDNA) pomocí 

přístroje MyCycler Thermal Cycler (Bio-Rad, USA, Kalifornie) a kitu High Capacity cDNA Reverse 

Transcription Kit (ThermoFisher Scientific, Massachusetts, Waltham). Do každé reakční 

zkumavky bylo naneseno 10μl RNA vzorku spolu s 10μl reakční směsi. Jednotlivé komponenty 

reakční směsi byly součástí uvedeného kitu, kromě H2O pro PCR (PCR H2O, Top-Bio, Česká 

republika, Vestec), a jsou uvedeny v Tabulce 14. Teplotní profil experimentu je uveden 

v Tabulce 15. Po celou dobu experimentu byly vzorky i chemikálie udržovány na ledu,  

po ukončení experimentu byly získané vzorky cDNA uchovávány v -20°C. 
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reagencie objem 

reakční pufr (10x RT buffer) 2 μl 

deoxynukleotidy (25xdNTP Mix, 100mM) 0,8 μl 

primery (10x RT Random Primers) 2 μl 

reverzní transkriptáza (MultiScribe® Reverse 
transcriptase (50 U/µL) 

1 μl 

inhibitor reverzní transkriptázy  1 μl 

H2O pro PCR (bez nukleáz) 3,2 μl 

 
Tabulka 14 Chemikálie obsažené v reakční směsi (10 μl) použité při reverzní transkripci 
 (množství vztahující se na 1 vzorek) 

cyklus opakování cyklu teplota trvání  

1 1x 25 °C 10 min 

2 2x 37 °C 60 min 

3 1x 85 °C 5 min 

4 1x 4 °C ∞ min 

 
Tabulka 15 Teplotní profil programu použitého při reverzní transkripci 

5.2.5. Kvantitativní polymerázová řetězová reakce (qPCR)  

qPCR je metoda, která umožňuje vizualizovat příbytek DNA v čase a můžeme jí tedy 

sledovat průběh genové exprese. Vzorky cDNA byly analyzovány touto metodou pomocí sond 

uvedených v Tabulce 16; pro endogenní kontrolu byl zvolen β-actin. Pro analýzu bylo použito 

celkem 20μl cDNA, která byla 5x naředěna PCR vodou. Reakce probíhala v objemu 25μl, který 

obsahoval 3μl cDNA (naředěné) a 22μl reakční směsi, viz Tabulka 17. K experimentu byl použit 

přístroj Quant Studio7 Flex (ThermoFisher Scientific, Massachusetts, Waltham) s nastaveným 

teplotním profilem, který je uveden v Tabulce 18.  

sonda ID 

ACTB Hs01060665_g1 

IL-6  Hs00174131_m1 

IL-8  Hs00174103_m1 

TNF  Hs00174128_m1 

TLR-4  Hs00152939_m1 

RAGE Hs00542592_g1 

Tabulka 16 Seznam sond použitých při qPCR. Všechny sondy pochází od firmy ThermoFisher 

Scientific (Massachusetts, Waltham) s katalogovým číslem 4331182 , ACTB –β-actin 
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reagencie objem 

PCR H2O (Top-Bio,Česká republika, Vestec) 8,25 μl 

TaqMan Universal PCR Master Mix  
(ThermoFisher Scientific, Massachusetts, Waltham) 

12,5 μl 

sonda (viz Tabulka 16) 1,25 μl 

Tabulka 17 Chemikálie obsažené v reakční směsi použité při qPCR (množství uvedené na 1 
reakci) 

cyklus opakování cyklu teplota trvání 

1 1x 50°C 2 min 

2 1x 95°C 10 min 

3 45x 
95°C 15 s 

60°C 1 min 

Tabulka 18 Teplotní profil použitý při měření genové exprese   

5.2.6. Multiplexová analýza: Luminex 

Multiplexová metoda Luminex využívá kombinaci průtokové cytometrie  

a imunoanalýzy. Umožňuje současnou detekci desítek proteinů a to z jednoho vzorku o malém 

objemu. Výhodou oproti hojně využívanému ELISA testu je časová i finanční úspora, pokud 

zvažujeme testování většího množství znaků a současně je nenáročná na množství vzorku.   

Bio-plex využívá technologie magnetických kuliček, z nichž každá je značena unikátní 

kombinací červených a infračervených fluoroforů a umožňuje tak spolehlivě jejich odlišení  

a identifikaci. Každý typ kuličky má specifické označení protilátkou umožňující detekci 

konkrétního markeru. Ke kvantifikaci se dále používá biotinylovaná protilátka. U tohoto typu 

značení se využívá vysoké afinity SA k biotinu, SA je v následujícím kroku přidán ve formě 

konjugátu s fykoerythrinem. Pomocí laserů probíhá excitace kuliček, kdy jedním laserem 

dochází k analýze a rozpoznání kuliček a druhým k povrchovému čtení a kvantifikaci intenzity 

fluorescence, která odpovídá množství přítomného proteinu (Obrázek 12). Tato metoda 

využívá 96-jamkovou destičku a tak lze v každé jamce díky kombinaci různě značených kuliček 

měřit desítky markerů z jednoho vzorku. 
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Obrázek 12 Schéma metody Luminex 
PE – fykoerythrin, LED – světelná dioda 
upraveno dle https://www.rndsystems.com/resources/technical/luminex-assay-principle 
 

V tomto experimentu byl využit kit pro detekci 27 znaků zahrnujících cytokiny, 

chemokiny a růstové faktory, které jsou asociovány s patogenezí RA (Bio-Plex Pro Human 

Cytokine standard 27-Plex, Group I, Bio-Rad, USA, Kalifornie). Detekované znaky jsou uvedeny 

v Tabulce 19. Před zahájením experimentu byla provedena validace a kalibrace přístroje 

pomocí kitů uvedených v Tabulce 20. Všechny použité chemikálie byly součástí uvedených kitů, 

kromě dH2O, isopropyalkoholu, a Advanced RPMI-1640 média (Invitrogen, Carlsbad, CA), které 

bylo použito k vytvoření standardů pro kalibrační křivku. Experiment byl proveden dle pokynů 

výrobce, chemikálie byly udržovány na ledu. Metodou Luminex byly analyzovány neředěné 

supernatanty stimulovaných PBMC. Během experimentu byl použit software Bio-Plex Manager 

Software (Bio-Rad, USA, Kalifornie). Pomocí tohoto programu byla určena hodnota překročení 

prahu fluorescence (Ct), ze které byla dále provedena analýza komparativní Ct metodou. 

Použité chemikálie, kity a přístroje jsou uvedeny v Tabulce 20. 
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IL-2 IL-13 MCP-1 

IL-4 IL-15 MIP-1α 

IL-5 IL-17A MIP-1β 

IL-6 Eotaxin PDGF-BB 

IL-7 Basic FGF RANTES 

IL-8 G-CSF TNF 

IL-9 GM-CSF VEGF 

IL-β IL-10 IFN-γ 

Tabulka 19 Cytokiny, chemokiny a růstové faktory detekované pomocí metody Luminex 
IL-1ra – antagonistu receptoru pro Interleukin-1, IL-12p70- aktivní heterodimer Interleukinu-12, IL-17A – 

cytokin rodiny Interleukinu-17, Eotaxin- chemotaktický protein pro eosinofily,  Bacis FGF – zásaditý 

růstový faktor pro fibroblasty, GM-CSF- stimulační faktor pro kolonie granulocytů a makrofágů a G-CSF – 

pro granulocyty, IP-10- protein 10 indukovaný interferonem gamma, také CXCL10, MCP1- chemotaktický 

protein 1 pro monocyty, také CCL2, MIP-1α,β – makrofágový zánětlivý protein α, β, také CCL4, PDGF-BB- 

B podjednotka růstového faktoru pro destičky, RANTES- faktor produkovaný T lymfocyty a regulovaný 

aktivací, také CCL5, VEGF- faktor cévní permeability 
 

chemikálie a kity Výrobce 

isopropanol p.a. Penta, Česká republika, Praha 

Bio-Plex Pro Human Cytokine 
standard 27-Plex, Group I 

Bio-Rad, USA, Kalifornie 

Bio-Plex Calibration Kit Bio-Rad, USA, Kalifornie 

Bio-Plex Validotion Kit 4.0 Bio-Rad, USA, Kalifornie 

Advanced RPMI-1640 culture 
medium 

Invitrogen, Carlsbad, CA 

použité přístroje Výrobce 

Bio-Plex Pro II Wash station  Bio-Rad, USA, Kalifornie 

Luminex 100/200 TM Lumiex Corporation, USA, Texas 

Tabulka 20 Chemikálie, kity a přístroje použité během detekce markerů u PBMC pomocí 

metody Luminex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

5.3. Chondrocyty a fibroblasty 

Použité roztoky a chemikálie jsou uvedeny v Tabulce 25. 

5.3.1. Kultivace chondrocytů  

Lidské chondrocyty byly dodány od firmy PromoCell (Německo, Heidelberg)  

v zamražené formě a uchovávány v tekutém dusíku. Buňky byly přeneseny z tekutého dusíku 

na suchém ledu a byly nasazeny dle protokolu firmy do kultivační láhve  

s vytemperovaným růstovým médiem s přídavkem suplementu a ponechány v atmosféře  

s 37°C, 5%CO2. Po 24h bylo chondrocytům odebráno kultivační médium 

obsahující neadherované buňky a nahrazeno čerstvým médiem. Pro získání potřebného počtu 

buněk pro náš experiment byly chondrocyty kultivovány 3 týdny, během nichž bylo každé  

3 dny buňkám měněno médium.  

V den experimentu byly chondrocyty uvolněny ze dna láhve inkubací s trypsinem 

(5min), který štěpí adhezivní proteiny. Následně byla provedena neutralizace trypsinu přidáním 

kultivačního média s obsahem suplementu, buňky byly centrifugovány (1200 rpm, 10min, RT)  

a spočítány pomocí CASY® Cell Counter System (Model DT, Schärfe System GmbH, Německo, 

Reutlingen) v počítacím roztoku Casy ton. Chondrocyty byly nasazeny na 6-jamkové destičky  

do 1ml růstového média se suplementem v množství 100 000 buněk na jamku. Po 24h bylo 

růstové médium vyměněno za bazální médium. Tento krok zajistil, že se u chondrocytů 

sjednotil buněčný cyklus v G0 fázi.  

5.3.2. Kultivace fibroblastů  

Po čtvrté pasáži byly fibroblasty uvolněny ze dna láhve inkubací s trypsinem (5min), 

centrifugovány (1200 rpm, 10min, RT) a spočítány pomocí CASY® Cell Counter System (Model 

DT, Schärfe System GmbH, Německo, Reutlingen) v počítacím roztoku Casy ton. Fibroblasty 

byly nasazeny na 6-jamkové destičky do 5ml média DMEM-F12 obohaceného o antimikrobiální 

(0,2% streptomycin a  0,2% penicilin) a růstové (10% fetální bovinní sérum) faktory v počtu 

80 000 buněk na jamku. Poté byly ponechány k adherenci do druhého dne v inkubátoru  

v atmosféře s 37°C a 5%CO2. Byly promyty PBS a ponechány ke 24h kultivaci v samotném 

DMEM-F12 médiu.  

5.3.3. Stimulace buněk pomocí rekombinantních proteinů  

 Nasazené chondrocyty a fibroblasty byly následně stimulovány rekombinantním 

S100A11 proteinem, LPS a/nebo TNF (koncentrace uvedeny v Tabulce 23). Schéma 

experimentů je zobrazeno v Tabulce 21 a Tabulka 22. Buňky byly kultivovány v inkubátoru  



44 
 

v atmosféře s 37°C a 5%CO2. Po 6h byla zpracována první část chondrocytů, kdy po přidání 

350μl RLT lyzačního pufru byly buňky lyzovány a uchovány v -80°C do dalšího použití. Z druhé 

části chondrocytů, stejně tak jako z fibroblastů, byl po 24h odebrán supernatant a uskladněn  

v -80°C. Ze vzorků chondrocytů stimulovaných 6h byl následně analyzován expresní profil na 

úrovni mRNA, u vzorků stimulovaných 24h byla provedena analýza proteinů uvolněných  

do extracelulárního prostředí. 

CTRL S100A11 LPS 

TNF - - 

Tabulka 21 Schéma experimentu: stimulace chondrocytů 
CTRL- nestimulované buňky 

CTRL S100A11 LPS 

- - - 

Tabulka 22 Schéma experimentu: stimulace fibroblastů 
CTRL- nestimulované buňky 

 

 

 

 

Tabulka 23 Reagencie a použité ve stimulačním experimentu chondrocytů a/nebo fibroblastů  

5.3.4. Zpracování buněčných lyzátů a supernatantů: RNA izolace, 

reverzní transkripce, qPCR, LUMINEX, ELISA 

Ze získaných buněčných lyzátů a supernatantů chondrocytů byla dále provedena 

analýza dle stejného postupu a principů, které byly uplatněny při práci s PBMC. Pro sestavení 

kalibrační křivky při použití metody LUMINEX bylo použito bazální médium (Chondrocyte Basal 

medium, Promo cell, Německo, Heidelberg). Sondy použité při qPCR jsou uvedeny v Tabulce 

24.  

 Ze supernatantů chondrocytů (ředěných 1:1) a fibroblastů byly provedeny ELISA testy, 

pomocí kterých jsme detekovali hladiny metaloproteináz MMP-3 a MMP-13. V tomto kroku 

byly použity ELISA kity Human MMP-3 ELISA Kit a Human MMP-13 ELISA Kit (Ray Biotech, 

stimulační látky koncentrace 

TNF 10 ng/ml 

S100A11 1000 ng/ml 

LPS 1 μg/ml 
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Norcross, USA). Testy byly provedeny totožným způsobem na stejných principech, jako  

je uvedeno v kapitole 5.2. Všechny potřebné chemikálie byly součástí kitů.  

sonda ID 

ACTB Hs01060665_g1 

IL-6 Hs00174131_m1 

IL-8 Hs00174103_m1 

CCL2 (MCP-1) Hs00234140_m1 

CCL5 (RANTES) Hs00982282_m1 

Tabulka 24 Seznam sond použitých při qPCR. Všechny sondy pochází od firmy ThermoFisher 

Scientific (Massachusetts, Waltham) s katalogovým číslem 4331182  

MCP1- chemotaktický protein 1 pro monocyty, ACTB – β-actin, RANTES- faktor produkovaný T lymfocyty 
a regulovaný aktivací 

 

Tabulka 25 Chemikálie použité při kultivaci a stimulaci chondrocytů a fibroblastů 

 

chemikálie výrobce 

DMEM-F12 médium Lonza, Švýcarsko, Basel 

Penicillin-Streptomycin Mixture Lonza, Švýcarsko, Basel 

Fetální bovinní sérum  
Fetuin from fetal bovine serum 

Sigma-Aldrich, Missouri, St. Louis  

růstové médium 
Chondrocyte Grow medium 

Promo cell, Německo, Heidelberg 

suplement  
Supplement Mix 

Promo cell, Německo, Heidelberg 

trypsin (0,05% Trypsin EDTA 1x) ThermoFisher Scientific, Massachusetts, Waltham 

bazální medium 
Chondrocyte Basal medium 

Promo cell, Německo, Heidelberg 

počítací roztok - Casy ton  OLS OMNI Life Science Bremen, Německo , Bremen 

lyzační RLT pufr  
RLT Lysis buffer 

QIAGEN, Německo, Hilden 

PBS 
množství uvedeno na 1 l:  
10 g NaCl, 0,25 g KCl, 1,45 g Na2HPO4, 0,25 g 
KH2PO4,  ddH2O (w/v ) 

Eastport, Česká republika, Praha 

stimulační reagencie výrobce 

S100A11  
S100A11 human E.coli recombinant protein 

BioVendor, Česká republika, Brno 

TNF 
Human recombinant TNF alpha protein 

R&D systems, USA, Minnesota 

LPS  
Lipopolysaccharides from Escherichia coli 
026:B6) 

Sigma-Aldrich, Missouri, St. Louis 
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Detekce proteinů v séru a synoviální tekutině  

Pomocí metody ELISA a kitů uvedených v kapitole 5.1.6, byly stanoveny hladiny proteinů 

S100A11 a MPO ze séra a SF pacientů s RA.  Celkem bylo analyzováno 24 vzorků SF (15 žen  

a 9 mužů) a 28 vzorků séra (17 žen a 11 mužů) od pacientů s etablovanou RA.  

Zmíněné proteiny byly měřeny z ředěných vzorků:  SF ředěné 10-1000x a sérum ředěné 

 10x-100x. Ředění bylo provedeno na základně předpokládané koncentrace proteinu  

v konkrétní tekutině a detekčních limitů jednotlivých ELISA testů pomocí ředících roztoků, 

které byly součástí dodávaného kitu. SF byly před použitím ošetřeny hyaluronidásou po dobu 

30 minut při 37°C odborným pracovníkem.  

Imunohistochemické (IHC) a imunofluorescenční (IF) 

barvení tkání 

Vzorky získané biopsií synoviální tkáně nebo chrupavky RA pacientů byly zpracovány a 

připraveny odborným pracovníkem, podle postupů uvedených v kapitole 4.  

5.4. IF barvení synoviální tkáně  

Preparáty byly deparafinovány xylenem (3x10min), rehydratovány sestupnou řadou 

alkoholu (100% etanol 2x5 min, 95% etanol 5min, 80% etanol 5min) a promyty v PBS. Sklíčka  

se vzorky byla vytemperována v citrátovém pufru, který zajišťuje intenzivnější obarvení 

preparátu primární protilátkou. Dále proběhla blokace nespecifických vazebných míst pomocí 

2% BSA v PBS po dobu 1h, RT. Preparát byl barven primární protilátkou proti S100A11 nebo 

negativní kontrolou a inkubován přes noc ve vlhké komůrce při 4°C. Preparát byl promyt v PBS 

a byla nanesena specifická fluorescenční sekundární protilátka po dobu 1h při RT, od této doby 

byla sklíčka chráněna před světlem. Bylo provedeno blokování nespecifických vazebných míst 

dle již zmíněného postupu. Preparát byl obarven primární protilátkou proti myeloperoxidáze 

(MPO), RAGE nebo TLR-4, vzorky inkubovány přes noc ve vlhké komůrce v lednici při 4°C. 

Preparát byl promyt v PBS a inkubován se specifickou sekundární protilátkou po dobu 1h při 

RT. Po promytí v PBS byla jádra obarvena fluorescenčním barvivem DAPI po dobu 10min při RT. 

Preparáty byly promyty vodou a zality tzv. montovacím médiem, dále byly překryty krycím 

sklem a ponechány k vyschnutí přes noc při RT. Následovala mikroskopická analýza pomocí 

mikroskopu BX53 (Olympus, Pensylvánie, Allentown) s kamerou DP80 Color Camera (Olympus, 

Pensylvánie, Allentown) spolu se softwarem CellSens Standard (Olympus, Pensylvánie, 

Allentown). Použité chemikálie jsou uvedeny v Tabulce 26. 
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5.5. IHC barvení chrupavky  

Vzorky byly deparafinizovány, rehydratovány a promyty v PBS stejně jako synoviální 

tkáň v předchozím postupu. Byla provedena blokace endogenních peroxidáz po dobu 10min, 

RT, promytí v PBS a digesce trypsinem po dobu 10min, RT. Po promytí v PBS bylo naneseno 2% 

BSA v PBS na 1h, RT. Řezy byly obarveny primární protilátkou proti S100A11 nebo negativní 

kontrolou a ponechány k inkubaci přes noc ve vlhké komůrce v lednici při 4°C. Další den byly 

promyty v PBS a obarveny specifickou sekundární protilátkou 1h, RT. Následovalo promytí 

v PBS a vizualizace S100A11 pomocí DAB chromogenu, promytí v PBS a vizualizace jader 

pomocí haematoxilinu. Vzorky byly dehydratovány vzestupnou řadou alkoholu a xylenem (80% 

etanol 5min, 95% etanol 5min, 100% etanol 2x5min, xylen 2x5min). Sklíčka byla zamontována 

a po zaschnutí následovala mikroskopická analýza pomocí mikroskopu BX53 (Olympus, 

Pensylvánie, Allentown) s kamerou DP80 Color Camera (Olympus, Pensylvánie, Allentown) 

spolu se softwarem CellSens Standard (Olympus, Pensylvánie, Allentown). Použité chemikálie 

jsou uvedeny v Tabulce 26.  

Tabulka 26 Chemikálie použité při IF a IHC barvení tkání (1/2) 

 

Ab použité při IF a fluorescenční barviva výrobce 

primární Ab - Rb anti-S100A11 
ředěno 2%BSA v PBS, 1:200 

Abcam, Velká Británie, Cambridge 

primární Ab - Ms anti-Myeloperoxidase mon.  
Ab 2C7  
ředěno 2%BSA v PBS, 1:500 

ThermoFisher Scientific, Massachusetts, 
Waltham 

Primární Ab - RAGE  Antibody 
ředěno 2%BSA v PBS, 1:50; 1:500  

Santa Cruz Biotechnology, USA, Texas 

Primární Ab - TLR-4 ANtibody 
ředěno 2%BSA v PBS, 1:20 

Sigma-Aldrich, Missouri, St. Louis 

sekundární Ab - Green Alexa 488 nm goat  
anti-Rabbit  
ředěno 2%BSA v PBS, 1:200 

Abcam, Velká Británie, Cambridge 

sekundární Ab - Red Alexa 647 nm goat  
anti-Mouse  
ředěno 2%BSA v PBS, 1:200 

Abcam, Velká Británie, Cambridge 

DAPI 
4',6-Diamidino-2-Phenylindole, Dihydrochloride 

ThermoFisher Scientific, Massachusetts, 
Waltham 

ředěno 2%BSA v PBS, 1:1000 

negativní kontrola -  FLEX negative control 
Mouse 

Dako, Dánsko, Glostrup 

negativní kontrola – FLEX negative control 
Rabbit 

Dako, Dánsko, Glostrup 
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Tabulka 26 Chemikálie použité při IF a IHC barvení tkání (2/2) 

 

 

Ab použité při IHC výrobce 

primární Ab - Rb anti-S100A11  
ředěno 2%BSA v PBS, 1:200 

Abcam, Velká Británie, Cambridge 

sekundární Ab – polyclonal goat anti-rabbit 
immunoglobulins/HRP  
ředěno 2%BSA v PBS, 1:200 

Dako, Dánsko, Glostrup 

negativní kontrola – FLEX negative control 
Rabbit 

Dako, Dánsko, Glostrup 

chemikálie výrobce  

4%PFA (v/v)  
Formalin solution, neutral buffered, 10% 
ředěno v PBS 

Sigma-Aldrich, Missouri, St. Louis 

xylen  
Xylen směs izomerů p.a. 

Penta, Česká republika, Praha  

100%, 95%, 80%ethanol (v/v)  
Ethanol absolutní p.a., ředěno v ddH20 

Penta, Česká republika, Praha 

citrátový pufr 
Dako Target Retrieval Solution (10x), ředění 
ddH20 

Penta, Česká republika, Praha 

2%BSA v PBS (v/v)  
Blocker BSA 10% in PBS 
ředěno v PBS 

ThermoFisher Scientific, Massachusetts, 
Waltham 

PBS 
množství uvedeno na 1 l:  
10 g NaCl, 0,25 g KCl, 1,45 g Na2HPO4, 0,25 g 
KH2PO4,  ddH2O (w/v ) 

Eastport, Česká republika, Praha 

montovací medium pro IF- 
Fluoromount Aqueous mounting medium 

Sigma-Aldrich, Missouri, St. Louis 

blok peroxidáz  
Dako dual endogenous enyzme block 

Dako, Dánsko, Glostrup 

trypsin 
Antigen retrieval solution:  
Trypsin buffer + trypsin (concentrated liquid) 

GeneTex, Kalifornie, USA 

DAB chromogen  
DAKO Liquid DAB + substrate chromogen 
systém 

Dako, Dánsko, Glostrup 

Haematoxylin solution according to Mayer Sigma-Aldrich, Missouri, St. Louis 

montovací médium pro IHC  
Dako mounting medium  

Dako, Dánsko, Glostrup 
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Statistické zpracování  

Všechna data byla vyhodnocena pomocí softwaru GraphPad Prism 6.05 (GraphPad 

Software, San Diego, USA). Výsledky jsou prezentovány jako mediány, které znázorňuje 

horizontální příčka.  

Pro určení normální distribuce dat byly použity D’Agostino-Personův, Shapiro-Wilkův  

a Kolmogorovův-Smirnovův test normality. K porovnání dat dvou skupin byl u dat 

s nenormálním rozložením použit neparametrický Mannův-Whitneyho test nebo Wilcoxův test, 

u dat s normálním rozložením parametrický t-test. Míra korelace u neparametrických dat byla 

vyjádřena pomocí Spearmanova korelačního koeficientu. Hodnoty signifikance (p-hodnoty) 

jsou v práci prezentovány jako: ***p<0,001, **p<0,01, *p<0,05; NS – nesignifikantní,  

ND – nedetekováno. 
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6. Výsledky  

6.1. PBMC 

6.1.1. S100A11 zvyšuje sekreci zánětlivých mediátorů u PBMC 

pacientů s RA  

U PBMC stimulovaných S100A11 proteinem byla analyzována exprese a hladiny 

cytokinů, chemokinů a růstových faktorů asociovaných s patogenezí RA za cílem pochopení 

role S100A11 v kloubním prostředí (n=5-6). LPS bylo v experimentu použito jako pozitivní 

kontrola.  

Pomocí qPCR byly pozorovány změny na genové úrovni: po 6h od stimulace S100A11 

došlo k významnému navýšení hladiny mRNA pro TNF (A), IL-6 (B), a IL-8 (C) (popořadě p<0.01, 

p<0.05 a p<0.01) u stimulovaných PBMC oproti nestimulovaným (Obrázek 13). Jako gen 

endogenní kontroly byl zvolen β-actin. 

  Hladiny proteinů v supernatantu byly měřeny po 24h od stimulace pomocí metody 

LUMINEX. Na proteinové úrovni byly pozorovány tyto změny: po stimulaci S100A11 došlo 

k významnému navýšení sekrece prozánětlivých cytokinů TNF (D), IL-6 (E), a chemokinu IL-8 (F) 

(popořadě p<0.001, p<0.01 a p<0.01) oproti nestimulované kontrole (Obrázek 13).  

Z našich výsledků plyne, že S100A11 stimuluje imunitní reakci u PBMC. V rámci 

sledovaných cytokinů a chemokinů ovlivňuje S100A11 nejvýznamněji expresi prozánětlivého 

cytokinu IL-6. Exprese IL-6 na úrovni mRNA se zvýšila vlivem S100A11 až 35x, sekrece IL-6  

do extracelulárního prostředí se zvýšila 6x oproti nestimulovaným buňkám.   
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Obrázek 13 Zvýšená exprese (A-C) a sekrece (D-F) TNF, IL-6 a IL-8 u S100A11 stimulovaných 
PBMC od pacientů s RA oproti nestimulovaným kontrolám (n=5-6).  
PBMC stimulované LPS sloužily jako pozitivní kontrola. Výsledek genové exprese (A-C) je vyjádřen jako 

násobek exprese (x-fold) zmíněných molekul u stimulovaných buněk vztažených k nestimulovaným 

(nestimulované odpovídají hodnotě 1). Hodnoty jsou vyjádřeny jako 2
-ΔΔCt

. Horizontální úsečka značí 

medián. *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 
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6.1.2. S100A11 indukovaná zánětlivá odpověď je zprostředkována 

pomocí receptoru TLR-4 a aktivace NFκB a p38 kináz 

Naším dalším cílem bylo podrobněji prostudovat molekulární mechanismy, jimiž  

se S100A11 podílí na prozánětlivé signalizaci. Vycházeli jsme z poznatků, že některé S100 

proteiny signalizují přes receptory TLR-4 a RAGE (Andres Cerezo et al., 2014; Bjork et al., 2009; 

Foell et al., 2013; Vogl et al., 2007; Yammani et al., 2006). V naší práci jsme proto zjišťovali, zda 

regulační funkce S100A11 jsou, podobně jako u ostatních S100 proteinů, zprostředkovány 

pomocí výše zmíněných receptorů. 

Nejprve jsme se zaměřili na expresi receptorů RAGE a TLR-4 v synoviální tkáni RA 

pacientů.  Pomocí IF barvení byla hodnocena lokalizace S100A11 proteinu a zmíněných 

receptorů (n=4) (Obrázek 14). Byla pozorována ko-lokalizace TLR-4 s většinou S100A11 

pozitivních buněk synoviální tkáně (A), ale pouze výjimečně jsme zaznamenali překryv S100A11 

proteinu s receptorem RAGE (B).  

Vzhledem k poznatkům o prozánětlivých vlastnostech S100A11 (kapitola 6.1.1.) a jeho 

lokální produkci v RA synoviální tkáni (Obrázek 14), byl in vitro hodnocen vliv extracelulárního 

S100A11 na expresi těchto receptorů imunitními buňkami (Obrázek 15). Z výsledků vyplývá,  

že PBMC od RA pacientů stimulované S100A11 nezvyšují expresi genů pro receptory RAGE (A) 

nebo TLR-4 (B). Hladina mRNA byla měřena pomocí metody qPCR u buněk stimulovaných 6h 

pomocí S100A11. 
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Obrázek 14 IF barvení synoviální tkáně pacientů s RA (n=4) 
(A) Většina buněk RA synoviální tkáně je S100A11 pozitivní a zároveň povrchově produkuje TLR-4 
(B) Kolokalizace S100A11 s RAGE receptorem byla pozorována výjimečně 
Obrázky byly pořízeny za zvětšení x200, detail buněk x1000. 
  

 



54 
 

 

Obrázek 15 Extracelulární S100A11 nezvyšuje expresi mRNA pro RAGE (A) a TLR-4 (B) u PBMC  
(n=4-6). Genová exprese byla analyzována po 6h. Horizontální přímka reprezentuje medián. 

PBMC stimulované LPS sloužily jako pozitivní kontrola. Výsledek genové exprese je vyjádřen jako 
násobek exprese (x-fold) zmíněných molekul u stimulovaných buněk vztažených k nestimulovaným 

(nestimulované odpovídají hodnotě 1). Hodnoty jsou vyjádřeny jako 2
-ΔΔCt

. NS - nesignifikantní, 

Horizontální úsečka značí medián.  
 

  Dalším cílem bylo zhodnotit účast vybraných receptorů v S100A11 signalizaci. V našich 

experimentech jsme se zaměřili na analýzu IL-6, který je nejvýznamněji ovlivněn S100A11 

proteinem (Obrázek 13). Pro TLR-4 signalizaci jsou zásadní dvě dráhy účastnící se přenosu 

signálu, tzv. dráha závislá na adaptoru MyD88 a MyD88 nezávislá (Obrázek 16). Pro správné 

zhodnocení TLR-4 zprostředkované signalizace byla aplikovaná protilátka proti TLR-4 receptoru 

a navíc i inhibitor adaptorového proteinu MyD88 k buňkám, které byly následně ovlivněny 

S100A11 proteinem.   

 

Obrázek 16 Schéma signalizace S100A11 proteinu přes receptor TLR-4  
CD14, MD2 – koreceptory receptoru TLR-4 
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Pro vyloučení vlivu samotných protilátek a inhibitorů na sekreci IL-6, byl proveden 

nejprve experiment, kdy byly k buňkám přidány samotné protilátky a inhibitory a následně byla 

porovnána hladina uvolněného IL-6 oproti neovlivněným buňkám (Obrázek 17A). Zjistili jsme, 

že samotné protilátky a inhibitor neindukují zánětlivou odpověď. Z výsledků zobrazených  

na Obrázku 17 vyplývá, že S100A11 protein signifikantně zvyšuje produkci IL-6 u PBMC oproti 

nestimulované kontrole (ctrl), (p<0.05). Graf B ukazuje, že po aplikaci protilátky proti 

receptoru TLR-4 před vlastní stimulací S100A11 došlo k signifikantnímu poklesu produkce IL-6 

(o 92%, p<0.05), na hladiny srovnatelné s těmi u nestimulovaných buněk. Inhibice 

adaptorového proteinu MyD88 u S100A11 stimulovaných PBMC vedla k polovičnímu poklesu 

produkce IL-6 (o 55%, p<0.05) ve srovnání s buňkami stimulovanými samotným S100A11. Dále 

byl zkoumán účinek S100A11 na receptor RAGE (B). Po aplikaci blokující protilátky proti RAGE 

nedošlo k žádným změnám v produkci IL-6 u PBMC stimulovaných S100A11 oproti 

nestimulované kontrole. Hladiny IL-6 byly detekovány po 24h od stimulace S100A11 pomocí 

ELISA testu (n=8). Z výsledků plyne, že S100A11 stimuluje produkci IL-6 prostřednictvím TLR-4 

receptoru oběma známými cestami, závislou i nezávislou na MyD88.  

 

 

Obrázek 17 Vliv blokování receptorů TLR-4 a RAGE na sekreci IL-6 u S100A11 stimulovaných 

PBMC  (n=8) (A) Samotné inhibitory a protilátky nevyvolávají u PBMC zánětlivou odpověď  

(B) Vyblokování TLR-4 receptoru a MyD88 proteinu vedlo k utlumení sekrece IL-6 u S100A11 
stimulovaných PBMC. Aplikace protilátky proti receptoru RAGE nevedla ke změnám v produkci 
prozánětlivých cytokinů u PBMC stimulovaných S100A11 proteinem. ctrl - nestimulované PBMC, 
horizontální přímka reprezentuje medián; *p<0.05 
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U dráhy závislé na MyD88 jsme se zaměřili na jednotlivé složky signální dráhy (Obrázek 

18). Byly měřeny hladiny IL-6 produkované S100A11 stimulovanými PBMC při inhibici 

jednotlivých složek signálních drah. Kontrolní experiment pro ověření, zda samotné inhibitory 

neindukují zánětlivou odpověď, byl proveden v rámci minulých studií prováděných  

na pracovišti RÚ. V našem experimentu jsme inhibovali NFκB (A), kinázy p38 (B), erk1/2 (C), a 

jnk (D) (n=5-6). Pokles produkce IL-6 byl pozorován po aplikaci všech zmíněných inhibitorů 

s různou intenzitou. U erk1/2 došlo k poklesu produkce IL-6 o 44.5% (p=0.026) u jnk kinázy  

o 29.6% (p=0.039), přičemž největší pokles IL-6 oproti neinhibovaným PBMC byl pozorován  

po inhibici NFκB (62.8%, p=0.024) a p38 kinázy (71.9%, p=0.016). Hladiny IL-6 byly měřeny po 

24h od stimulace S100A11 pomocí ELISA testu. 

 

 

 

Obrázek 18 Inhibice vybraných kináz a NFκB u S100A11 stimulovaných PBMC (n=6) 
Po inhibici NFκB (A) a p38 kinázy (B) došlo k významnému snížení produkce IL-6 u S100A11 
stimulovaných PBMC oproti neinhibovaným. Stejně tak došlo k částečnému poklesu produkce IL-6 u 
S100A11 stimulovaných PBMC, u kterých byla inhibována erk1/2 kináza (C) a jnk kináza (D). ctrl – 
nestimulované PBMC, Horizontální přímka reprezentuje medián; *p<0.05 
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6.2. Chondrocyty a fibroblasty 

6.2.1. S100A11 je produkován chondrocyty pacientů s RA  

Řezy chrupavky získané z biopsií RA pacientů (n=4) byly barveny na přítomnost 

S100A11 pomocí IHC metody a snímány na světelném mikroskopu při zvětšení x200.  

Na Obrázku 19 lze pozorovat S100A11 pozitivní chondrocyty umístěné v lakunách hyalinní 

tkáně, obklopené amorfní mezibuněčnou hmotou (A). Na druhém snímku (B) je tatáž tkáň, 

která sloužila jako kontrola specificity vazby primární protilátky. Ze snímků vyplývá, že S100A11 

je produkován chondrocyty RA pacientů. Dalším cílem bylo zjistit, zda prozánětlivé prostředí 

RA kloubu může indukovat uvolňování S100A11 chondrocyty do okolního prostředí (n=6-12). 

 In vitro stimulační experimenty s komerčně dostupnými chondrocyty ukázaly, že chondrocyty 

vystavené zánětlivému stimulu (LPS a TNF) nezvyšují sekreci S100A11 oproti nestimulovaným 

buňkám (Obrázek 20). 

 

Obrázek 19 Reprezentativní snímek řezu hyalinní chrupavky RA pacienta po obarvení na 
přítomnost S100A11 (A) a  králičí IgG byl použit jako izotypová kontrola (B). Snímky byly pořízeny 

ve zvětšení x200.  
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Obrázek 20 Chondrocyty stimulované prozánětlivými faktory nezvyšují sekreci S100A11 oproti 
nestimulovaným buňkám (n=6-12) 
ctrl - nestimulované chondrocyty, NS – nesignifikantní. Data jsou vyjádřena jako průměr (SEM).  

6.2.2. S100A11 neovlivňuje u chondrocytů expresi a sekreci 

vybraných molekul asociovaných s patogenezí RA  

Za účelem zhodnocení vlivu S100A11 na chrupavku jsme ovlivňovali chondrocyty 

pomocí S100A11 a následně analyzovali cytokiny, chemokiny a růstové faktory asociované 

s patogenezí RA. Experiment byl proveden na 3 liniích komerčně dostupných chondrocytů  

a to v duplikátech (n=3-6). Chondrocyty stimulované LPS sloužily jako pozitivní kontrola.   

Kvantifikace genové exprese po 6h stimulaci S100A11 neukázala žádné změny; většina 

měřených markerů byla v supernatantech nedetekovatelná. Exprese mRNA byla detekovatelná 

u dvou genů a to pro IL-8 a CCL2. Tyto chemokiny však nevykazovaly žádné změny na mRNA 

úrovni u S100A11 stimulovaných chondrocytů oproti buňkám nestimulovaným (Obrázek 21A  

a B). Jako gen endogenní kontroly byl zvolen β-actin. Změny nebyly pozorovány ani  

na proteinové úrovni (Obrázek 21C a D). Měření hladin proteinů proběhlo pomocí metody 

LUMINEX po 24h od stimulace.   

Pomocí metody ELISA byly ze supernatantu S100A11 stimulovaných i kontrolních 

chondrocytů analyzovány také hladiny matrix degradujících enzymů MMP-3 a MMP-13 (n=3-

6). U chondrocytů ovlivněných S100A11 nedošlo ke změnám v produkci MMP-3 a MMP-13  

oproti nestimulovaným buňkám (Obrázek 22A a B). Z našich výsledků vyplývá, že S100A11 

přímo neovlivňuje expresi a sekreci studovaných metaloproteináz chondrocyty.  
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Obrázek 21 Exprese (A,B) a sekrece (C,D) IL-8 a CCL2 u S100A11 stimulovaných chondrocytů 
(n=3-6) 
Chondrocyty stimulované LPS sloužily jako pozitivní kontrola. Výsledek genové exprese (A,B) je vyjádřen 
jako násobek exprese (x-fold) zmíněných molekul u stimulovaných buněk vztažených k nestimulovaným 
(nestimulované odpovídají hodnotě 1).  ctrl – nestimulované chondrocyty, Hodnoty jsou vyjádřeny jako  
2-ΔΔCt. NS-nesignifikantní,  Horizontální úsečka značí medián.  
 

 

Obrázek 22 S100A11 stimulace chondrocytů nezpůsobuje zvýšené uvolňování MMP-3 (A) a 

MMP-13 (B) (n=3-6) 
Chondrocyty stimulované LPS sloužily jako pozitivní kontrola. Detekční limit MMP-13 ELISA testu byl 6 

pg/ml. Ctrl - nestimulované chondrocyty, ND- nedetekováno, NS-nesignifikantní. Data jsou vyjádřena jako 

průměr (SEM).  
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Obrázek 23 Synoviální fibroblasty (n=5-6) ovlivněné S100A11 proteinem po dobu 24h nezvyšují 
sekreci matrix degradujících enzymů MMP-1 (A), MMP-3 (B) a MMP-13 (C).  
Fibroblasty stimulované LPS sloužily jako pozitivní kontrola. NS – nesignifikantní, Data jsou vyjádřena 
jako průměr (SEM). 

6.2.3. S100A11 neovlivňuje sekreci metaloproteináz RA 

synoviálními fibroblasty 

Pomocí ELISA testu byly změřeny hladiny metaloproteináz MMP-1, MMP-3 a MMP-13  

ze supernatantů FLS od pacientů s RA (n=5-6). Fibroblasty ovlivněné S100A11 proteinem po 

dobu 24h nezvyšovaly sekreci matrix degradujících proteinů do extracelulárního prostoru 

(Obrázek 23). Fibroblasty stimulované LPS sloužily jako pozitivní kontrola.  
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6.3. PMN 

6.3.1. S100A11 je exprimován PMN v RA synoviální tkáni  

Bioptované vzorky synoviální tkáně pacientů s RA (n=5) byly imunofluorescenčně 

obarveny pro ověření přítomnosti S100A11 proteinu a MPO nacházejícího se v cytoplazmě 

PMN. Buněčná jádra byla značená DAPI. Ze snímků vyplývá, že S100A11 protein je produkován 

celou řadou buněk synoviální tkáně, a po ko-lokalizaci světelných signálů (merge) je zřejmé,  

že i část PMN, které se nalézají v synoviální tkáni, může být zdrojem S100A11 (Obrázek 24). 

Snímky byly pořízeny při zvětšení x400.  

 

Obrázek 24 S100A11 produkce PMN v RA synoviální tkáni (n=5) 
Reprezentativní snímek IF barvení S100A11, PMN (MPO- myeloperoxidáza) a jader (DAPI- 4,6-diamidin-
2-fenyl indol), pořízeno ve zvětšení x400  

6.3.2. Lokální a systémové hladiny S100A11 ve vztahu k NETóze 

Pomocí metody ELISA byly měřeny koncentrace S100A11 proteinu a MPO v SF (n=26)  

a séru (n=40) pacientů s RA (Obrázek 25). Byla zjištěna významná korelace hladin těchto 

proteinů jak v SF (graf A; r = 0.500, p = 0.013), tak v séru (graf B; r = 0.463, p = 0.005). 

Z výsledků vyplývá, že u pacientů s RA probíhá ve zvýšené míře NETóza (hladiny volné MPO), 

při které se uvolňuje S100A11 protein jak lokálně v kloubním prostředí, tak systémově 

v oběhu. Byl tedy prokázán vztah S100A11 proteinu k NETóze.  

S100A11 

MPO 

DAPI 

merge 
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Obrázek 25 Korelace hladin S100A11 a MPO (myeloperoxidáza) (A) v SF (n=26) a (B) v séru 
(n=40) pacientů s RA  

6.3.3. Uvolňování S100A11 je asociováno s průběhem NETózy  

U PMN vyizolovaných od pacientů s RA byla nejprve ověřena životnost pomocí 

průtokové cytometrie (n=3). Živé buňky po izolaci tvořily 92% populace viz Obrázek 26.  

 

Obrázek 26 Životnost PMN ověřená na průtokovém cytometru.  
Ověření životnosti bylo provedeno Ing. Hulejovou z RÚ.     

Dále byla analyzována bazální sekrece S100A11 u PMN pacientů s RA (n=7) a zdravých 

kontrol (n=5) in vitro. Hladiny S100A11 byly měřeny v supernatantu metodou ELISA po 24h 

inkubaci PMN. Nebyly pozorovány statisticky významné rozdíly v aktivní sekreci S100A11 

proteinu mezi zkoumanými skupinami (Obrázek 27A). V in vitro podmínkách byla dále 

stanovena aktivní produkce S100A11 PMN od RA pacientů po 24h stimulaci LPS (n=7). Bylo 

pozorováno, že stimulované RA PMN nezvyšují aktivní sekreci S100A11 do supernatantu oproti 

nestimulovaným PMN (Obrázek 27B). 
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Obrázek 27 PMN zdravých kontrol (ZK) a pacientů s RA (RA) (n=5-7) nemění bazální sekreci 

S100A11 po 24 h (A) Nestimulované (ctrl) a LPS-stimulované (LPS) PMN pacientů s RA (n=7) 

aktivně nezvyšují sekreci S100A11 po 24h (B) NS- nesignifikantní, Horizontální úsečka značí medián. 

Naopak indukce  NETózy (n=7) pomocí PMA (Obrázek 28) vedla k masivnímu uvolnění 

S100A11 proteinu oproti nestimulované kontrole (p<0.01). DPI je selektivní inhibitor NADPH 

oxidázy a byl aplikován před vlastním vyvoláním NETózy. DPI vedlo k zablokování tvorby sítí  

a tím i sekrece S100A11. Díky DPI lze úzce spojit uvolňování S100A11 s externalizací NETs.  

 

Obrázek 28 Indukce NETózy pomocí PMA (4h) vede k masivnímu uvolnění S100A11 neutrofily 

ve srovnání s nestimulovanými kontrolami (ctrl). Aplikace DPI (blokátoru NADPH oxidázy) před 

vlastní indukcí netózy vedlo k zablokování tvorby sítí a tím i sekrece S100A11 (n=7). 

ctrl – nestimulované PMN, PMA – forbol 12-myristát 13-acetát, DPI – difenyl jodonium, Horizontální 

úsečka reprezentuje medián. **p<0.01 
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6.3.4. Vizualizace NETózy: S100A11 je součástí NETs 

Pomocí IF barvení byla vizualizována NETóza u RA PMN (n=7). Na Obrázku 29 lze vidět 

barvení MPO, jehož účelem byla lokalizace PMN, DAPI barvená jádra a ko-lokalizace světelných 

signálů MPO a DAPI (merge). Pomocí DAPI byl prokázán průběh NETózy vyvolané pomocí PMA. 

Na snímku lze dále vidět kontrolní vzorky, které nebyly stimulované (ctrl), samotná DPI 

kontrola a vzorek PMA+ DPI, kde lze pozorovat, že DPI potlačilo průběh NETózy.  

 

Obrázek 29 Vizualizace NETózy pomocí IF barvení (n=7) 
ctrl - nestimulované PMN,  DPI – difenyl jodonium, DAPI - 4,6-diamidin-2-fenyl indol, MPO – 
myeloperoxidáza,  
PMA – forbol 12-myristát 13-acetát 

V dalším kroku byla prokázána přítomnost S100A11 proteinu jako součástí NETs.  

Na Obrázku 30 lze vidět probíhající NETózu značenou DAPI (uvolněný chromatin), specificky 

barvený S100A11 protein, u kterého je patrné, že se nachází jak v jádrech, tak i v cytoplazmě. 

Z ko-lokalizace těchto světelných signálů (merge) vyplývá, že externalizace S100A11 je vázaná 

na aktivní produkci neutrofilových sítí.  
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Obrázek 30 IF vizualizace demonstrující S100A11 jako součástí NETs (n=7) 
DAPI - 4,6-diamidin-2-fenyl indol 

6.3.5. Vliv S100A11 na zánětlivou odpověď u PMN  

Stimulace S100A11 proteinem po dobu 24 nevyvolala jasně prokazatelnou zánětlivou 

odpověď u PMN izolovaných od zdravých jedinců (n=5). Hodnoty zánětlivých cytokinů IL-6, TNF 

a IL-1β  byly měřeny pomocí metody ELISA, hladiny však byly detekovatelné pouze u TNF a IL-6 

(IL-1β nezobrazeno), viz Obrázek 31. Sekrece TNF se nezměnila u PMN stimulovaných S100A11 

oproti nestimulovaným kontrolám (A). V případě IL-6 se hladiny u nestimulovaných kontrol 

(ctrl) pohybovaly pod detekčním limitem (3pg/ml) námi zvoleného ELISA kitu (ND) (B). Z našich 

výsledků lze předpokládat, že S100A11 stimuluje sekreci IL-6 PMN, avšak není možné 

statistické hodnocení.   

 

Obrázek 31 Hladiny prozánětlivých cytokinů produkovaných PMN po stimulaci S100A11: (A) 
TNF, (B) IL-6 (n=5)  ctrl – nestimulované kontroly, ND – nedetekováno, NS- nesignifikantní. Data jsou 

vyjádřena jako průměr se směrodatnou odchylkou. 
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7. Diskuse 

Tato práce navazuje na dlouholetý výzkum S100 proteinů v RÚ. Naše pracoviště jako 

první prokázalo prozánětlivou roli S100A11 proteinu a jeho vztah k aktivitě RA (Andres Cerezo 

et al., 2017) a k dalším autoimunitním revmatickým onemocněním jako jsou idiopatické 

zánětlivé myopatie (Andres Cerezo et al., 2019a) nebo systémový lupus erythematodes (SLE) 

(Andres Cerezo et al., 2019b).  

 Přesná funkce S100A11 v oblasti autoimunitních onemocnění zatím nebyla zcela 

objasněna. Jedním z cílů této práce bylo ověřit účast S100A11 proteinu v regulaci zánětu  

a destrukci kloubu u RA. Výsledky této diplomové práce umožňují lépe pochopit a nahlédnout 

do mechanismů, jimiž S100A11 reguluje zánětlivou odpověď v kloubním prostředí.  

V in vitro podmínkách jsme zkoumali potenciální roli extracelulárního S100A11 jako 

prozánětlivé molekuly s vlastnostmi cytokinů. Byl odhalen výrazný prozánětlivý efekt S100A11 

na PBMC. Po stimulaci PBMC jsme pozorovali zvýšení exprese a sekrece cytokinů TNF, IL-6  

a chemokinu IL-8. Největší změny jsme zaznamenali u IL-6, který je jedním z nejvýznamnějších 

cytokinů regulujících patogenezi RA (Narazaki et al., 2017). Z toho lze usuzovat, že S100A11 

významnou měrou zasahuje do regulace patogeneze RA. Náš výsledek je navíc v souladu 

s poznatky o ostatních funkčně blízkých S100 proteinech. Vogl et al. prokázal indukci TNF  

u S100A8/9 stimulovaných monocytů (Vogl et al., 2007). Studie věnovaná S100A4 proteinu 

odhalila jeho stimulační vliv na produkci IL-6, IL-1 a TNF u PBMC (Andres Cerezo et al., 2014)  

a Hofmann et al. ukázali, že PBMC stimulované S100A12 produkují IL-2 (Hofmann et al., 1999). 

Je známo, že některé proteiny  S100 skupiny signalizují přes receptory RAGE a TLR-4 

(Andres Cerezo et al., 2014; Bjork et al., 2009; Foell et al., 2013; Vogl et al., 2007; Yammani et 

al., 2006). Naše výsledky ukázaly, že většina S100A11 pozitivních buněk RA synoviální tkáně 

současně na svém povrchu nese i receptor TLR-4, což nasvědčuje jejich možné interakci. 

Naopak ko-lokalizace S100A11 s RAGE receptorem byla na buňkách synoviální tkáně 

pozorována jen výjimečně. 

Na základě předchozích poznatků o zvýšené akumulaci S100A11 v synoviální tkáni 

(Andres Cerezo et al., 2017) jsme hodnotili vliv extracelulárního S100A11 na expresi receptorů 

RAGE a TLR-4 imunitními buňkami. Zjistili jsme, že S100A11 nezvyšuje expresi genů pro TLR-4 

ani RAGE u PBMC. Tento jev by bylo možné teoreticky vysvětlit tím, že aktivované PBMC 

čerstvě izolované od pacientů s RA již nereagují na další indukci S100A11 zvýšením exprese 

receptorů. 

Naše výsledky ovšem ukázaly, že S100A11 indukovaná sekrece IL-6 je u RA PBMC 

zprostředkovaná receptorem TLR-4. Tento výsledek je v částečné shodě s poznatky o některých 
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dalších zástupcích S100 skupiny. Andres Cerezo et al. ukázali, že blokování TLR-4 u S100A4 

stimulovaných PBMC vedlo k částečnému poklesu produkce prozánětlivých cytokinů  

(až o 55%), zatímco po blokování adaptoru MyD88 došlo k velice významnému poklesu jejich 

produkce (o 90%). Z toho lze usuzovat, že S100A4 pravděpodobně signalizuje i přes další 

receptory sdílející adaptor MyD88 (Andres Cerezo et al., 2014). V našem experimentu došlo  

k totálnímu poklesu produkce IL-6 po aplikaci blokující protilátky proti TLR-4 u S100A11 

stimulovaných PBMC a naopak k 50% poklesu při aplikaci samotného inhibitoru MyD88. Z toho 

vyplývá, že S100A11 pravděpodobně indukuje IL-6 u PBMC exkluzivně přes TLR-4. Role 

receptoru RAGE v S100A11 prozánětlivé signalizaci nebyla v našem experimentu prokázána, 

což podpořily i výsledky imunofluorescenčního značení, které vyloučily překryv exprese 

receptoru RAGE a S100A11 v synoviální tkáni.  

Naše data jsou v souladu s dříve publikovanými poznatky o S100 proteinech a jejich 

receptorech ve vztahu k regulaci zánětu (Andres Cerezo et al., 2014; Foell et al., 2013; 

Hofmann et al., 1999; Ma et al., 2017; Vogl et al., 2007). Na druhou stranu je v rámci S100 

skupiny možné pozorovat určité odlišnosti. Dříve publikované studie dokumentují, že proteiny 

S100A8/9 (Ma et al., 2017; Vogl et al., 2007) a S100A12 (Foell et al., 2013; Hofmann et al., 

1999) využívají pro zánětlivou signalizaci oba receptory TLR-4 i RAGE. Naopak, dle Andres 

Cerezo et al. S100A4 stimuluje imunitní odpověď via TLR-4 receptor, zatímco RAGE se této 

signalizace neúčastní (Andres Cerezo et al., 2014). Naše výsledky u S100A11 poukazují  

na určitou funkční podobnost mezi námi studovaným S100A11 proteinem a S100A4. 

Jedním z našich cílů bylo otestovat, jakým způsobem je signalizace přes TLR-4 

přenášena na molekulární úrovni. Dle našich výsledků S100A11 indukuje zánět pomocí obou 

známých drah TLR-4, a to pomocí aktivace MAP kináz erk1/2 a jnk, ale zejména pomocí p38 

MAPK a transkripčního faktoru NFκB, což je v souladu s poznatky o jiných S100 proteinech 

(Andres Cerezo et al., 2014; Vogl et al., 2007; Yammani et al., 2006). Pro přesnější popis 

S100A11 signalizace je třeba dalších analýz, které umožní detekci fosforylovaných forem kináz. 

Neméně významný se ukázal být také vliv extracelulárního S100A11 na expresi  

a sekreci chemokinu IL-8 PBMC. Je obecně známo, že IL-8 se významně podílí na modulaci 

buněk vrozené imunity, přispívá k rekrutaci zejména PMN do místa s probíhajícím zánětem  

a stimuluje angiogenezi (Szekanecz et al., 2010). Z výše zmíněného plyne, že S100A11  

by se mohl podílet na chemotaxi imunitních buněk, infiltraci zánětlivého kloubního prostředí  

a vaskularizaci kloubního kompartmentu u pacientů s RA. V rámci této práce však nebyly 

studovány hlubší účinky, signální dráhy nebo receptory účastnící se této interakce.  

Je známo, že některé S100 proteiny stimulují produkci matrix degradujících enzymů 

strukturními buňkami kloubní tkáně (Cecil et al., 2005; Nakashima et al., 2012; Senolt et al., 
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2006; Yammani et al., 2006). Za jejich produkci u RA jsou částečně zodpovědné synoviální 

buňky (Bradfield et al., 2003; Muller-Ladner & Gay, 2002; Senolt et al., 2006). Z publikované 

literatury je známo, že S100A11 ovlivňuje zánětlivou aktivitu RA FLS, avšak v menší míře než  

u PBMC (Andres Cerezo et al., 2017). Naše výsledky ukázaly, že extracelulární S100A11 nemá 

vliv na sekreci vybraných matrix degradujících enzymů (MMP-1, MMP-3, MMP-13) FLS, což  

se liší oproti poznatkům o S100A4, který u FLS indukuje produkci MMP-1, MMP-3, MMP-9  

a MMP-13 (Senolt et al., 2006). 

V této diplomové práci byl zkoumán S100A11 i ve spojitosti s chrupavkou a aktivitou 

chondrocytů. Prokázali jsme expresi S100A11 v chrupavce pacientů s RA, což je v souladu 

s publikací Cecil et al., kde demonstrovali expresi S100A11 u OA chrupavky (Cecil et al., 2005). 

Tento autor navíc prokázal, že S100A11 se z OA chondrocytů uvolňuje vlivem IL-8 a TNF. 

V našem in vitro experimentu jsme ovlivňovali chondrocyty pomocí TNF a LPS, ale ukázalo  

se, že sekrece S100A11 zůstává neměnná. Důvodem rozdílného výsledku může být skutečnost, 

že použité chondrocyty v našem experimentu pocházely z komerčně dostupných linií 

chondrocytů zdravých kontrol, zatímco v experimentu autorů Cecil et al. chrupavky pocházely 

od pacientů s OA. Přestože jsme neprokázali stimul, který vede k uvolňování S100A11 

z chondrocytů, je zřejmé, že chondrocyty v RA chrupavce mohou být potenciálním zdrojem 

S100A11 do okolního kloubního prostředí. Z našich in vitro experimentů jsme zjistili,  

že S100A11 u chondrocytů neovlivňuje produkci cytokinů a chemokinů které mají vztah 

k patogenezi RA. Neprokázali jsme ani S100A11 stimulovanou produkci MMP, ačkoli bylo 

demonstrováno, že stimulace OA chondrocytů pomocí S100A11 indukovala sekreci enzymu 

odštěpujícího agrekany (ADAMTS-5) (Cecil et al., 2005). Tento výsledek je také v rozporu 

s publikacemi autorů Yammani et al. a Nakashima et al., kteří ukázali, že signalizace pomocí 

S100A4 a S100A12 indukuje produkci MMP-13 u chondrocytů izolovaných od pacientů s OA 

(Nakashima et al., 2012; Yammani et al., 2006). Zároveň existují další publikace, které 

dokládají, že S100A4 a S100A8/9  indukují sekreci MMP u mnoha jiných typů buněk (hladké 

svalstvo cév, buňky mléčné žlázy, nádory aj.) (Andersen et al., 2011; Jiang et al., 2017;Zhang  

et al., 2013).  

Je známo, že S100A11 je tvořen řadou buněk synoviální tkáně, přičemž jeho významná 

produkce byla detekována u FLS a T-lymfocytů infiltrujících synoviální tkáň (Andres Cerezo  

et al., 2017). V relativně nedávné době byla publikována práce, jejíž autoři na základě 

identifikace proteinů přítomných v neutrofilovém infiltrátu periprostetické oblasti navrhli 

hypotézu, že PMN by mohly být zdrojovými buňkami proteinu S100A11 (Gravius et al., 2015). 

Naším cílem bylo ověřit, zda by PMN mohly být jedním z dalších zdrojů S100A11 v synoviální 

tkáni. Za použití IF barvení jsme ukázali, že signál S100A11 je ko-lokalizován s enzymem MPO 
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(jedním z markerů PMN), což potvrzuje naši hypotézu a zároveň je tento poznatek i v souladu 

s výsledky autorů Gravius et al. (Gravius et al., 2015). Míra intenzity ko-lokalizace se však  

u jednotlivých PMN mírně lišila, což by mohlo odrážet nehomogennost neutrofilové populace 

(Rosales, 2018).  

S100 proteiny jsou nalézány v tělních tekutinách ve zvýšené míře, avšak není příliš 

známo, jakými mechanismy jsou z buněk uvolňovány. Předpokládá se, že externalizace závisí 

nejen na buněčném typu ale i druhu vyvolávajícího stimulu (Bianchi et al., 2011; Holzinger 

 et al., 2014; Saho et al., 2016; Urban et al., 2009).  Rammes et al. například ukázal,  

že S100A8/9 postrádá sekvenci nutnou pro sekreci přes klasickou sekretorickou dráhu 

Golgi/ER, jeho externalizace je u viabilních monocytů závislá na energii a funkčních 

mikrotubulech, a navíc dochází k aktivaci PKC (Rammes et al., 1997). Podobně, S100A11 

postrádá signální peptidy pro sekreci klasickou sekreční dráhou (Broome & Eckert, 2003).  

Je známo, že intracelulárně se S100A11 pohybuje uvnitř cytoplasmatických váčků nebo závisle 

na mikrotubulech, což vedlo k předpokladům, že externalizace S100A11 by mohla být 

zprostředkovávána v rámci těchto struktur (Broome & Eckert, 2003; Davey et al., 2000). 

V poslední době byl identifikován způsob sekrece S100A11 u buněk maligního mezoteliomu, 

kdy S100A11 byl extracelulárně produkován pomocí neklasické sekreční dráhy závislé  

na váčcích, a to ve váčcích lysozomálních a peroxizomálních (Saho et al., 2016).  

Jak ukázaly některé současné studie, externalizace S100 proteinů může být vázána  

na tvorbu sítí (Holzinger et al., 2014; Schenten et al., 2018). Několik studií dokumentovalo 

S100A8/9 v NETech tvořených PMN a HL-60 buňkami (Bianchi et al., 2011; Holzinger et al., 

2014; Mccormick et al., 2010; Schenten et al., 2018; Urban et al., 2009). Vzhledem k těmto 

poznatkům, prokázanému významu NETs u pacientů s RA (Khandpur et al., 2014) a významné 

asociaci S100A11 s protilátkami proti citrulinovaným peptidům u RA (Andres Cerezo et al., 

2017), jsme předpokládali, že sekrece S100A11 PMN buňkami by mohla být vázána na proces 

NETózy.  

Jedním z vhodných indikátorů probíhající NETózy je enzym MPO, který je spolu 

s ostatními molekulami uvolňován během NETózy do extracelulárního prostředí. Naše výsledky 

odhalily významnou korelaci hladin enzymu MPO a S100A11 v SF i v séru pacientů s RA, což 

poukazuje na možný vztah S100A11 k probíhající NETóze. Vyšší hladiny obou molekul v SF 

oproti séru poukazují na intenzivně probíhající NETózu především v prostředí SF což 

koresponduje s faktem, že právě PMN jsou nejpočetnějším typem imunitních buněk v SF 

(Harris, 1990; Malinin et al., 1967).  

Z našich in vitro experimentů dále vyplynulo, že bazální sekrece S100A11 se nelišila 

mezi PMN RA pacientů a zdravých jedinců. Navíc, vystavení PMN prozánětlivému stimulu 
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v podobě LPS nevedlo k dalšímu zvýšení sekrece S100A11. Je dobře známo, že LPS může 

fungovat také jako jeden ze stimulů NETózy (de Bont et al., 2018).  Pieterse et al. 2016 ukázali, 

že schopnost LPS indukovat NETózu se liší v závislosti na tom, z jakého zdroje byl LPS 

vyizolován (Pieterse et al., 2016). Z tohoto důvodu byl pro náš experiment byl záměrně zvolen 

LPS (E. coli, sérotyp O26:B6), který dle výše zmíněné studie tvorbu sítí neindukuje. Následně 

jsme prokázali, že stimulace PMN pomocí PMA vedla k masivnímu uvolnění S100A11, podobně 

jako pozorovali Schenten et al. v případě S100A8/9 (Schenten et al., 2018). Sekrece S100A11 

byla zablokována po aplikaci DPI, které funguje jako inhibitor tvorby sítí. Z našich výsledků  

je možné vyvodit, že S100A11 je z PMN uvolňován v rámci procesu NETózy. Vliv LPS na aktivní 

sekreci S100A11 PMN nebyl zjištěn, avšak pro vyloučení vlivu jiných prozánětlivých stimulů 

jsou třeba další studie. 

 Je známo, že S100 proteiny (včetně S100A11) se mohou chovat podobně jako cytokiny 

a působí prozánětlivě na řadu buněk (Andres Cerezo et al., 2017; Xia et al., 2018). Vzhledem 

k tomu, že jsme prokázali přítomnost S100A11 v NETech, zajímalo nás, zda S100A11 

akumulovaný v extracelulárním prostoru může indukovat zánětlivou reakci u okolních PMN. 

Naše výsledky odhalily zvýšenou sekreci IL-6 u S100A11 stimulovaných PMN oproti 

nestimulovaným, u nichž byly hladiny IL-6 nedetekovatelné. Protože naše výsledky nebylo 

možné statisticky zhodnotit, můžeme pouze předpokládat, že S100A11 zvyšuje sekreci IL-6 

PMN. Dle naší analýzy S100A11 nemá vliv na produkci TNF PMN. Náš výsledek naznačuje,  

že S100A11 by se mohl podílet na tvorbě zánětlivého prostředí v iniciální fázi RA, kdy dochází 

k výrazné produkci IL-6, přičemž cytokin TNF dominuje až v pozdějších fázích (Ridgley et al., 

2018). Na druhou stranu, studie Andres Cerezo et al. ukazuje zvýšenou expresi a sekreci IL-6 i 

TNF u PBMC stimulovaných S100A11 (Andres Cerezo et al., 2017). Je tedy zřejmé, že S100A11 

uvolněný v kloubu v průběhu NETózy pravděpodobně působí spíše jako parakrinní než 

autokrinní signál. 

  Hlavním výstupem této práce je přesnější charakteristice S100A11 v zánětlivé 

signalizaci a odhalení jeho asociace s tvorbou sítí u RA. Pro objasnění molekulární podstaty 

regulačních mechanismů S100A11 je třeba dalších studií. 
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8. Závěr  

Tato práce napomohla k porozumění role S100A11 v patogenezi RA. Jedním z cílů bylo 

popsat úlohu S100A11 v rámci prozánětlivé signalizace a destrukce kloubní tkáně se speciálním 

zaměřením na signální molekuly, které S100A11 využívá.  

Prokázali jsme, že S100A11 indukuje zánětlivou odpověď u PBMC přes signalizačního 

partnera TLR-4 a k přenosu signálu využívá MyD88 závislou dráhu (NFκB a p38) i MyD88 

nezávislou. Dále jsme se zaměřili na sekreci S100A11 a ukázali, že S100A11 je spontánně 

uvolňován ve stejné míře PMN pacientů s RA i zdravých jedinců, a že stimulace PMN pomocí 

LPS nezvyšuje aktivní uvolňování S100A11. Odhalili jsme korelaci hladin S100A11 a MPO (MPO 

jako ukazatelem NETózy) v séru i SF pacientů s RA, což poukázalo na možnou roli NETózy 

v sekreci S100A11. Indukce NETózy v in vitro podmínkách vedla k masivnímu uvolnění S100A11 

z PMN. Prozánětlivý efekt extracelulárního S100A11 na PMN nebyl jednoznačně prokázán. 

S100A11 uvolněný PMN tak pravděpodobně nepůsobí jako významný autokrinní regulátor,  

ale převážně jako parakrinní signál ovlivňující zánětlivou aktivitu v celém RA kloubu. S100A11 

je také tvořen chondrocyty RA pacientů, avšak nemá vliv na sekreci vybraných matrix 

degradujících enzymů chondrocyty a FLS. 

Naše práce tedy ukazuje, že S100A11 stimuluje zánětlivou reakci u PBMC 

prostřednictvím TLR-4. Zvýšená sekrece S100A11 PMN je u pacientů s RA vázána na proces 

NETózy. Z in vitro experimentů vyplynulo, že extracelulární S100A11 působí především jako 

parakrinní regulátor zánětu u RA. 

Tato práce přispěla k rozšíření poznatků o funkci S100A11 proteinu a současně  

i k lepšímu pochopení patogeneze RA. Další podrobné studie v této oblasti by mohly přinést 

výsledky potenciálně využitelné v klinické praxi a tím vést ke snížení závažnosti projevů RA.  
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