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Abstrakt
Ubikvitinační komplex CRL4 (Cullin Ring Ligase) vzbuzuje velkou pozornost z důvodu
jeho účasti ve fyziologických a patologických procesech, zejména při vývinu rakoviny. Je
popsáno, že Cullin4 a/b proteiny slouží jako onkoproteiny u různých malignit. Vzhledem ke
své roli v regulaci rakoviny byly identifikovány léky cílené na CRL4, mezi které patří
thalidomid a jeho deriváty inhibující jeden ze substrátových receptorů komplexu, protein
Cereblon. Adaptorový protein v CRL4 komplexu – DDB1, který se účastní mimo jiné oprav
DNA, má také svou roli v rakovinných onemocněních, ale mechanismus této funkce dosud
nebyl zcela objasněn.
Předmětem této diplomové práce bylo studium dopadů vyřazení a potlačení funkce CRL4
komplexu v prostatické rakovinné linii LNCaP. Značně variabilní změny v proliferaci
a migraci buněk byly pozorovány při ovlivnění funkce komplexu za použití látky thalidomid.
Vytvoření buněčné linie LNCaP s podmíněně potlačenou funkcí DDB1 sloužilo ke studiu
dynamiky nádorů v myším modelu. Výsledky ukazují, že potlačení funkce DDB1 má
inhibující vliv na proliferaci nádorových buněk, ale zvyšuje jejich schopnost invazivity do
přilehlých tkání. Úplné vyřazení genu DDB1 v linii LNCaP vedlo k buněčné letalitě.
Variabilní a kontextuálně dependentní vlastnosti genu DDB1 v onkogenezi podněcují
k dalšímu studiu.
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Abstract
Ubiquitination complex CRL4 (Cullin Ring Ligase) attracts a lot of attention due to its
involvement in physiological and pathological processes, especially in the development of
cancer. Cullin4 a/b proteins are reported to serve as oncoproteins in various malignancies.
Due to their role in the regulation of cancer drugs targeting CRL4 have been identified,
including thalidomide and its derivatives inhibiting one of the substrate receptors of the
complex, the Cereblon protein. The adapter protein within the CRL4 complex - DDB1,
which is involved i.a. in DNA repair, also has a role in cancer. However, the mechanism of
this function has not yet been fully elucidated.
The subject of this master thesis was to study the effects of elimination and suppression of
CRL4 complex functions in the prostate cancer cell line LNCaP. Significantly variable
changes in cell proliferation and migration have been observed if the complex functions were
affected by thalidomide. The creation of the LNCaP cell line with conditionally suppressed
DDB1 function was used to study tumor dynamics in a mouse model. Results show that
suppression of DDB1 function has an inhibitory effect on tumor cell proliferation but
increases their ability to invade adjacent tissues. Complete deletion of the DDB1 gene in the
LNCaP cell line resulted in cell lethality. The variable and context-dependent properties of
the DDB1 gene encourage further studies.
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pacienta
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prostatický specifický antigen
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1 Úvod
Ačkoli rakovina postihuje lidi různého stáří, etnik a pohlaví, ne vždy ovlivní život pacienta
rovnocenně. Odlišnosti v genetickém pozadí, produkovaných hormonech, vystavení vnějším
vlivům a další faktory mohou vést k rozdílům mezi jednotlivými skupinami lidí. Pro většinu
rakovinných onemocnění je však jednotícím znakem, že pravděpodobnost jejich vyvinutí
v průběhu života s přibývajícím věkem stoupá.
Vznik rakovinného bujení může být vyvolán různými příčinami, charakterizován je však
vždy nekontrolovatelným dělením buněk (proliferací), často v důsledku poruchy buněčného
cyklu nebo jeho kontrolních bodů (Pollard et al. 2016). Některé z těchto buněk mohou mít
nebo i v průběhu vyvolaného onemocnění získat navíc speciální schopnost, která jim
umožňuje se pomocí krevního či lymfatického oběhu přemístit na jiné stanoviště v rámci
organismu (invazivita) a dát vznik sekundárnímu ložisku, metastázi. Další vlastností
rakovinných buněk je kolektivní migrace do přiléhajících tkání. Tento jev je poměrně dobře
prozkoumaný v rámci morfogeneze nebo regenerace, u rakoviny zatím jen málo z důvodu
dlouhodobého vývinu onemocnění a obtíženého pozorování (Friedl a Gilmour 2009).
V průběhu let bylo navíc zjištěno, že buňky z určitých typů nádorů mají tendenci migrovat
do konkrétních tkání více než do jiných (tkáňový tropismus), kde zůstávají a zakládají další
ložiska. Často se stává, že primární nádor organismus pacienta na životě neohrožuje tolik
jako právě jeho metastáze, protože při některých dobře ohraničených primárních nádorech
je možná a relativně snadno proveditelná jejich resekce, zatímco odstranění metastází
rozprostřených po organismu, např. v mízních uzlinách či kostech, bývá velmi obtížné.
Ačkoli byl učiněn pokrok na poli porozumění molekulárním mechanismům tohoto
onemocnění, klinická léčba rakoviny prostaty zůstává výzvou a nové přístupy k léčbě jsou
neodkladně třeba.
Pro tuto diplomovou práci byl vybrán model LNCaP (Lymph Node Carcinoma of Prostate;
buňky karcinomu prostaty) buněk, které pochází z metastáze adenokarcinomu prostaty
v lymfatické uzlině. Právě schopnost metastázovat a osídlit novou niku je fenoménem, na
nějž se práce zaměřuje a který v dostupné literatuře na linii LNCaP k datu vypracování této
práce nebyl popsán.
Buněčný model LNCaP je i přes náročnější zacházení a často nepředvídatelné chování buněk
velmi zajímavým a podněcujícím k bližšímu studiu, neboť bylo v literatuře popsáno, že
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buňky samy o sobě přirozeně produkují několik z kritických faktorů odpovědných za vývin
rakoviny u pacientů. Stejně jako u jakékoli jiné malignity je důležité důkladně analyzovat a
zaznamenat genetické aberace nalezené v rakovině prostaty, aby se v rámci sběru anamnézy
u pacientů daly lépe predikovat možné patologické projevy onemocnění.
Tato práce se zaměřuje na CRL4 (Cullin-RING Ligase, cullin-RING-ubikvitin ligáza)
ubikvitinační komplex. Ten se za fyziologických podmínek účastní např. na ubikvitinaci
nežádoucích proteinů v buňce a opravách DNA po poškození (DDR – DNA Damage
Response, reakce na poškození DNA) (Sarikas et al. 2011). Byl popsán zajímavý a ne příliš
častý jev, při kterém zvýšení (Jia et al. 2017) nebo v opozici stojící snížení
(Han et al. 2014, s. 2; Chen et al. 2017) produkce některých genů z této rodiny má podíl na
chování buněk v rámci kancerogeneze u různých typů onemocnění. Ale podstata fungování
komplexu CRL4 zatím nebyla objasněna.
Ve snaze o lepší pochopení chování rakovinných buněk LNCaP bude v experimentální části
práce za účelem vyřazení komplexu CRL4 z funkce použit ve vědecké komunitě velmi
studovaný,

oblíbený,

využívaný

a

stále

vylepšovaný

systém

CRISPR/Cas9

(Jinek et al. 2012). Jako druhý přístup byl zvolen proces potlačení funkce komplexu pomocí
shRNA (short hairpin RNA, krátká vlásenková RNA). V obou případech s následnou
selekcí.
Pro následující kroky v určení invazivního a metastatického chování buněk jsou použity
metody zacelování rýhy, xenotransplantace, in vivo zobrazování, western blot a histologická
analýza.
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2 Literární přehled
2.1 Rakovina prostaty
Rakovina prostaty je celosvětově druhým nejčastěji diagnostikovaným rakovinným
onemocněním a šestým rakovinným onemocněním – ostatní onemocnění jsou uvedeny
v Grafu 1 – s nejvyšším počtem úmrtí u mužů (Ferlay et al. 2019). Například ve Spojeném
království způsobí rakovina prostaty zhruba 11 tisíc úmrtí ročně, v USA je to kolem 30 tisíc
(PCUK 2019; CDC a NCI 2017).
Graf 1 Incidence a mortalita mužů na rakovinná onemocnění, 2018
převzato a upraveno dle Ferlay et al. 2019

Předchozí informaci také potvrzují statistiky z článku Cancer statistics pro rok 2019 v USA.
Zde je popsáno, že rakovina prostaty má mezi rakovinami postihujícími mužské pohlaví
druhou nejvyšší incidenci a mortalitu za rok a tvoří 20 % ze všech rakovinových
onemocnění. Pro porovnání – u žen je na prvním místě rakovina prsu se 30 %, druhé
onemocnění v pořadí u obou pohlaví je v Grafu 1 zmiňovaná rakovina plic se 13 %. Ačkoli
úmrtí na toto onemocnění díky pravidelnému screeningu a vylepšování lékařské péče ubývá,
počet pacientů s diagnózou rakoviny prostaty meziročně stále narůstá, pro rok 2021 se
odhaduje 248 530 nových případů a 34 130 pacientů, kteří na toto onemocnění zemřou
(American Cancer Society 2021; Siegel et al. 2019; 2020).
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V České republice se od roku 2011 drží incidence rakoviny prostaty kolem 6 000 nových
pacientů za rok s mírnou vzrůstající tendencí (kolem 3 % za rok) a od roku 2005 se u nás
jedná o nejčastější rakovinné onemocnění u mužů. Vyšší incidence může být způsobena
stárnutím populace či nárůstem rutinních preventivních vyšetření na PSA (Prostate Specific
Antigen, prostatický specifický antigen) u starších mužů, díky čemuž se onemocnění
zaznamená dříve než v minulých letech, tedy dříve, než má klinické projevy. Mortalita
v České republice od roku 2004 klesá (vývoj incidence a mortality v čase v ČR je znázorněn
v Grafu 2Graf 2). Screeningové vyšetření se provádí od 50 let věku, přičemž s přibývajícím
věkem pacientů narůstá i počet onemocnění (Národní onkologický registr spravovaný ÚZIS
ČR a databáze demografických údajů ČSU 2017; Ústav zdravotnických informací a
statistiky ČR a Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity 2016).
Graf 2 Incidence a mortalita zhoubných nádorů prostaty v ČR
převzato a upraveno dle Dušek Ladislav et al. 2005

Zajímavostí je, že mimo vyšší věk u mužů není s jistotou definován žádný další rizikový
faktor, který by zvyšoval pravděpodobnost vzniku rakoviny prostaty. V 90. letech minulého
století probíhal výzkum na téměř třech tisících amerických mužů, který se zaměřoval na
vyšší incidenci a mortalitu u příslušníků afroamerické etnické skupiny oproti skupině
kavkazského typu. Během výzkumu bylo poukázáno na možnost zvýšeného rizika vyvinutí
rakoviny u afroameričanů (oproti bělochům) a rizika přechodu do pokročilých stádií
onemocnění u obou etnických skupin, pokud konzumují vyšší podíl potravy s živočišnými
tuky. U bělochů studie zmiňuje, že riziko vytvoření rakoviny prostaty se zvyšuje při vyšší
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hmotnosti během dětství a dospělosti (Hayes et al. 1999). Tento nepoměr je uveden také
v recentnějších oficiálních federálních statistikách o rakovině – na každého nového pacienta
kavkazského typu připadá zhruba 1,6 pacientů afroamerické etnické skupiny. Dohromady
s ostatními etniky se jedná o 106,5 nových případů na 100 000 mužů a co se týká úmrtí
u diagnostikovaných pacientů, hodnoty se pohybují kolem jedné pětiny u kavkazské
skupiny, resp. jedné čtvrtiny u afroamerické (CDC a NCI 2017).

2.1.1 Molekulární podstata rakoviny prostaty
Předpokládá se, že každý karcinom vzniká z jediné buňky, která postupně akumuluje změny
v genomu, které následně vedou k výhodě při růstu a přežívání buňky. Na buněčné
a molekulární úrovni genetické aberace podněcují formování a agresivitu rakoviny.
Molekulární základ rakoviny prostaty je ovlivněn jak dědičnými, tak somatickými
genetickými faktory. Jedná se např. o změny v tumor supresorových genech, genech
potlačujících invazivitu buněk a metastázování, změny v genové expresi, apoptóze,
proliferaci či genech reagujících na stres (DeMarzo et al. 2003), dále se může jednat
o defekty v centrozomu, částečně odpovědném za buněčnou architekturu a genovou stabilitu
(Pihan et al. 2001). Centrozom zajišťuje navázání chromozomů na mikrotubuly během
buněčného dělení, díky čemuž vznikají dvě rovnocenné buňky.
Už v roce 1995 vyšla publikace s výsledky studie, ve které autoři zkoumali 31 primárních
a 9 rekurentních nádorů prostaty (nehledě na konkrétní typ karcinomu) a pozorovali
významné změny v počtu kopií chromozomů. Uvádí, že 74 % primárních nádorů mělo
deleční změny v několika chromozomech (např. 8p, 13q, 6q, 16q) a změn s vyšším počtem
částí chromozomů bylo 5krát méně. U rekurentních nádorů, které byly vytvořeny poté, co
pacienti podstoupili endokrinní léčbu, byly změny v počtech chromozomů dokonce
podstatně vyšší. Autoři se domnívali, že ztráty v oblastech obsahujících tumor-supresorové
geny pravděpodobně budou mít podíl na vzniku rakoviny a zároveň, vzhledem k pozorování
novinek u rekurentních nádorů (např. nadbytek 7, 8q, X), budou mít tyto odlišný genetický
základ (Visakorpi et al. 1995).
Jako prvotní příčina se také někdy uvádí porucha v kontrole buněčného cyklu –
v kontrolních záchytných bodech buněčného cyklu a defekty vyvolanými nesprávnou
opravou DNA po jejím poškození (Fan et al. 2004). Ve studii prováděné na buněčné linii
LNCaP a dvou dalších rakovinných liniích pocházejících z močového měchýře bylo
poukázáno na velmi vysokou chybovost (kolem 80 %) v opravách dvouvláknových zlomů
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DNA (vzniklých po ionizujícím ozáření, pozorovaných na schopnosti obnovení fluorescence
u reportérového genu ve vloženém plazmidu) u linie LNCaP, zatímco linie z močového
měchýře měly chybovost zhruba poloviční (Collis et al. 2002). K podobným výsledkům
o chybách v opravě DNA nejen u dvouvláknových, ale také jednovláknových zlomů nebo
v případě chyby v opravě v jediné nukleové bázi (BER, Base Excision Repair, oprava DNA
výměnou báze) dospěli také ve studii porovnávající linie rakoviny prostaty oproti liniím
pocházejícím ze zdravé tkáně (Fan et al. 2004).
Mezi konkrétní geny, které byly u rakoviny prostaty identifikovány jako poškozené nebo
jejich produkce byla snížená oproti fyziologickému stavu, můžeme uvést například gen ATM
(ataxia

telangiectasia

mutated)

(Mateo

et

al.

2015),

jehož

protein

ATM

serin-threoninová kináza koordinuje další proteiny k opravě DNA zlomů, ale zároveň je
důležitý pro normální vývoj nervové soustavy nebo imunitního systému (NCBI 2021a). Dále
pak byly v této souvislosti identifikovány jako významné geny BRCA1 a BRCA2, jejichž
proteiny slouží jako tumor supresory a zároveň mají opět funkci při opravách poškozené
DNA (NCBI 2021b; 2021c). S proteinem BRCA1 také interaguje produkt genu CHEK2,
který reguluje kontrolní body buněčného cyklu a stabilizuje tumor supresor protein p53, což
může vést k zástavě buněčného cyklu v G1 fázi (NCBI 2020; Matsuoka et al. 1998). To
následně v závislosti na vnitřních a vnějších podmínkách může pokračovat odložením
postupu v cyklu (opravou chyby a následným pokračováním, nejčastější případ při
poškození DNA), k přesunu buňky do fáze kviescence (cyklus minimálně dočasně
nepokračuje) nebo k pokračování cyklu skrz kontrolní bod (Alberts et al. 2015). V případě
pokračování cyklu buňky s poškozenou DNA je možné, že se bude dál vyvíjet v buňku
rakovinnou.
Na druhou stranu samozřejmě nacházíme v literatuře také geny, u nichž byla ve spojitosti
s rakovinou prostaty pozorována jejich nadprodukce. Jedná se například o fibroblastový
růstový faktor 8 (fibroblast growth factor 8, dále jen FGF8) (Gnanapragasam et al. 2003).
Obecně fibroblastové růstové faktory ovlivňují širokou škálu fyziologických procesů, jako
jsou buněčný růst, diferenciace a migrace buněk, které jsou esenciální při embryonálním
vývoji a zakládání orgánů, např. při vývoji zubů (Prochazka et al. 2015), nebo právě při
procesech patologických, jako je cesta k rakovinné transformaci buněk (NCBI 2021e;
Basilico a Moscatelli 1992). Díky alternativnímu sestřihu primární mRNA může vznikat
několik typů FGF8. Patogenní isoforma FGF8b má u pacientů s rakovinou prostaty
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zvýšenou expresi, v přímé úměře zde souvisí s rozvinutím onemocnění – u pacientů s T41
stádiem byla zvýšená exprese FGF8b pozorována u 100 % případů (Gnanapragasam et al.
2003). Jako další zajímavý gen při pohledu na problém rakoviny prostaty se již v minulém
tisíciletí jevil gen DD3 (PCA3), který se v rakovinných buňkách přepisuje ve velmi zvýšené
míře, ať už se jedná o primární nádor nebo metastázi, zatímco v ostatních tkáních pacientů
vůbec (Bussemakers et al. 1999). Jeho specifické produkce by se dalo využít jako markeru
pro včasnou diagnózu a potažmo možná také jako terapeutického cíle. Autoři studie navíc
zkoumali 7 experimentálně používaných buněčných linií rakoviny prostaty, a to pomocí
RT-qPCR se specifickými primery pro DD3, kde pouze u linie LNCaP se tento gen
produkoval. Po vytvoření cDNA nalezli velké množství stop kodonů, což by naznačovalo,
že proteinové produkty jsou velmi krátké a možná mohou fungovat podobně jako nekódující
RNA (Bussemakers et al. 1999). Toto pozorování je už dnes potvrzeno a k tomu se přidává,
že po sestřihu pouze exon 4 jako lncRNA (Long Non-coding RNA, dlouhé nekódující RNA)
je specificky produkován v rakovinných buňkách prostaty. Exony 1-3 byly detekovány ve
všech studovaných tkáních (buněčné linie, krev, neoplázie i zdravé tkáně u mužů i žen)
(Gandini et al. 2003, s. 3; NCBI 2021f).

2.1.2 Terapie
2.1.2.1 Diagnostika
Běžně se screening pacientů zakládá na testování množství PSA v krvi. Zde se PSA nachází
ve dvou formách – volné minoritní a většinové vázané k proteinům. Zvýšení hladiny PSA
není zcela určující pro karcinom prostaty, vyšší hodnoty lze naměřit také při jiných
patologických procesech v prostatě probíhajících, ale také po ejakulaci (Demir et al. 2014),
po dlouhé jízdě na kole (Mejak et al. 2013) nebo vyšetření per rectum (Cevik et al. 1996).
Nejedná se tedy o specifický marker přímo rakoviny prostaty, ale o marker specifický pro
celý orgán (Kopecký et al. 2015). Z toho důvodu mohou u některých pacientů, kterým se
naměří vyšší hodnoty PSA (2-10 ng/ml), probíhat zbytečné biopsie, ba dokonce léčby
neexistujících karcinomů. Studie Catalona et al. 2011 proto navrhla přidat do rovnice
k volnému a vázanému PSA ještě prekurzor pro PSA. Tato rovnice mající zkratku PHI [phí]
(Prostate Health Index, prostatický zdravotní index) pak určuje zdraví prostaty a její hodnoty
jsou více vypovídající o tom, zda má pacient skutečně karcinom. Recentně publikovaný
1

Stádia rakoviny se označují písmeny a čísly; čím vyšší číslo, tím rozsáhlejší onemocnění.
T 0-4 (velikost primárního nádoru), N 0-3 (zasažení lymfatických uzlin), M 0-1 (metastáze) (National Cancer
Institute 2015)
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nový přístup k diagnostice navrhuje studie Wang et al. 2020 za pomoci zvýšené produkce
výše zmíněného DD3. Porovnává jej však pouze s volným a celkovým PSA a nebere tedy
v potaz PHI. Autoři popisují, že DD3 je jako diagnostický marker specifičtější a jeho
zvýšená produkce také souvisí s prognózou pacienta.
V případě, že je pacientovi pre-diagnostikována rakovina prostaty z testů krve, obvykle mu
je jako další krok provedena transrektální sonografie a následná biopsie. Tomuto
nepříjemnému procesu je možné předejít pomocí magnetické rezonance, díky které lze
v některých případech rakovinu prostaty vyloučit či naopak potvrdit a tím mít jistotu, že se
biopsie nebude provádět pacientovi bez karcinomu (Kasivisvanathan et al. 2018). Metoda
ještě není v rámci rutinní diagnostiky zavedena, bylo by potřeba vytvořit standardní
evaluační systém, najít vhodné biomarkery, vymyslet cestu pro finančně efektivní proces
a mnoho dalšího, jedná se však o přístup, který by mohl předcházet falešně pozitivním
diagnózám (Stabile et al. 2020).
Pro určování diagnózy a prognózy onemocnění vznikají další studie zaměřené na různé
biomarkery, ať už se jedná o nové geny, proteiny, či části samotné části DNA.
2.1.2.2 Klasická léčba rakoviny prostaty
Historicky byly uplatňovány metody jako kastrace, podávání estrogenů či cytotoxická
chemoterapie. Andrew Schally zkoumal vliv na rakovinu prostaty při podávání agonistů
hormonu LHRH (Lutein Hormon Releasing Hormon, hormon uvolňující Luteinizační
hormon) s pozitivním výsledkem, za což mu byla udělena Nobelova cena za fyziologii
a medicínu v roce 1977, a výzkum na toto téma bohatě pokračoval. Dále např. v roce 1989
získal od FDA (United States Food and Drug Administration, Úřad pro kontrolu potravin
a léčiv) oprávnění k používání pro léčbu syntetický nesteroidní antiandrogen flutamid
(Denmeade a Isaacs 2002). Mezi zmíněnými přístupy se však zatím stále nenašel ten ideální.
Z důvodu zmiňovaného vysokého podílu pacientů s falešně pozitivním nálezem prošla
diagnostika, ale také klinická léčba podstatnými změnami. Rozhodnutí, jakou léčbu zvolit,
by mělo být vnímáno jako multidisciplinární problém a pacientům by mělo být nabízeno
vícero možností. Běžnými zákroky, které nyní pacienti při léčbě rakoviny prostaty
podstupují, jsou např. prostatektomie, tedy odstranění části či celé prostaty za účelem ablace
androgenů, které produkuje, vnější radioterapie, radioterapie v blízkém kontaktu
s ozařovanou partií – brachyterapie, kryoterapie neboli léčba extrémním chladem, laserová
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terapie nebo terapie pomocí vysokofrekvenčního ultrazvuku. Někdy bývají metody
kombinované (Tang et al. 2020).
2.1.2.3 Experimentální léčba
Jako terapeutikum rakoviny prostaty byla experimentálně testována látka thalidomid
(Ren et al. 2012), která byla vybrána pro svou schopnost potlačovat angiogenezi (tvorbu cév
nutných pro zásobení buněk nádoru na kyslík bohatou krví). Angiogeneze je nutná pro
rozšiřování nádorů a pro novotvorbu nádoru v sekundárních ložiscích. Výzkum byl
prováděn na králících (D’Amato et al. 1994) a později na myších (Simon et al. 2016). Jako
účinné terapeutikum se thalidomid prokázal také u dalších onemocnění, např.
u Crohnovy choroby (Simon et al. 2016), nebo v kombinaci s dalšími látkami
u relabujícího/refrakterního mnohočetného myelomu (Ludwig et al. 2019).
V minulosti však byl thalidomid připraven a míněn jako netoxické sedativum bez vedlejších
účinků, i při podání velkých dávek (Somers 1960) dle (Keller et al. 1956). Jeho tlumící
účinky byly tehdy testovány na myších a krysích modelech (často samčích, případně
nepregnantních samičích). Na těch nebyl pozorován žádný nežádoucí, natož teratogenní
účinek (Somers 1960), který je znám dnes u člověka a jeho vyvíjejícího se plodu.
Teratogenní efekt u lidí byl popsán na základě pozorování dětí, které měly různé vrozené
abnormality. Nejčastěji se jednalo o poškození nebo nedovyvinutí končetin potomků u téměř
20 % žen, kterým byl thalidomid (lék Contergan/Distaval) v těhotenství podáván jako
sedativum či jako lék proti ranním nevolnostem (McBride 1961).
Dnes je již známo, že thalidomid má jako svůj primární cíl protein Cereblon (CRBN)
fungující jako substrátový receptor E3 ubikvitinačního komplexu CRL4 (Cullin Ring
Ligase, Cullin-RING-ubikvitin ligáza). Ke komplexu se CRBN váže přes protein DDB1
(DNA damage-binding protein 1, DNA vážící protein po jejím poškození). V případě
přítomnosti thalidomidu je jím CRBN vyvázán a neváže se ke komplexu CRL4
(Ito et al. 2010). Thalidomid se k CRBN váže na jeho C- konci, který odpovídá nejvíce
konzervovanému úseku z celého aminokyselinového řetězce. Jako důkaz vazby thalidomidu
k CRBN byla použita zvýšená exprese CRBN nesensitivního k thalidomidu, která vedla
ke zvrácení účinku thalidomidu převážně – ne-li úplně – alespoň u modelových organismů
kuřat (kur domácí, Gallus gallus) a dania pruhovaného (Danio rerio, zebrafish). Předpokládá
se tedy, že CRBN má důležitou roli jako „upstream“ mediátor v odpovědi k thalidomidu
a protein Fgf8 pak „downstream“. Vzhledem k účinku thalidomidu na CRBN a potažmo
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Fgf8 bylo na modelovém organismu dania ukázáno, že mají tyto geny a jejich produkty vliv
na vývoj ploutví (Ito et al. 2010). U savců je normální vývoj končetin ovlivňován signalizací
právě přes Fgf8 dráhou AER (Apical Ectodermal Ridge, apikální ektodermální hřeben)
(Lewandoski et al. 2000).
Klinické odpovědi na thalidomidovou léčbu při rakovině prostaty jsou bohužel sporadické.
Ukázalo se, že cílem pro thalidomid je sice CRBN, ale buňky bez zvýšené exprese proteinu
CUL4 jsou vůči němu méně senzitivní (Ren et al. 2012). To by mohlo být vodítkem pro
určení pacientů ne/vhodných k léčbě thalidomidem.
Na mRNA a proteinové úrovni se jako další možné terapeutikum rakoviny prostaty jeví
kyselina retinová (retinoic acid, dále jen RA), která má efekt na regulaci exprese Fgf8. RA
má v buňkách LNCaP (exprimujících receptor pro RA) schopnost částečně ovlivnit
diferenciální expresi nepatogenního FGF8a místo přirozeně se vyskytujícího patogenního
FGF8b (Brondani a Hamy 2000).
U nádorů, ve kterých byly identifikovány mutace např. ve výše zmíněných genech BRCA1,
BRCA2, CHEK2 nebo dalších genech zodpovědných za opravy DNA po jejím poškození,
jsou testovány látky fungující jako inhibitory poly (ADP-ribóza) polymerázy
(poly (ADP-ribose) polymerase, dále jen PARP). Ta je zodpovědná za vícero procesů
v buňce. Zmínit je potřeba právě opravy DNA, programovanou buněčnou smrt nebo
genomovou stabilitu. V minulých letech bylo použití PARP inhibitorů klinicky testováno
u rakoviny prostaty nebo také prsu (Sonnenblick et al. 2015). U metastatické rakoviny
prostaty u pacientů, kteří prošli kastrací a jejich klasická léčba byla dále neúspěšná, se studie
Mateo et al. 2015 zaměřila na molekulární stratifikaci pacientů, což se běžně příliš neřeší.
Mezi lety 2012-2014 sledovali dohromady 50 pacientů. Zajímalo je, jaké odpovědi na léčbu
lze pozorovat u těch pacientů, kteří měli mutace (obvykle delece) v různých genech pro
opravy DNA. Jako terapeutikum byl použit lék Olaparib inhibující PARP a autoři studie
shledávají výsledky velmi uspokojivé, neboť všichni hodnocení pacienti měli na lék kladnou
odezvu. Z konečného celkového počtu 49 pacientů (1 musel být vyřazen) testovali
11 pacientů (22 %) na přítomnost PSA, kde byl shledán 50% nebo vyšší úbytek. 14 pacientů
(29 %) mělo značný úbytek cirkulujících rakovinných buněk v krvi, 6 pacientů (19 %) mělo
potvrzený ústup onemocnění radiologicky. Lék Olaparib je nyní schválen pro léčbu
recidivujícího ovariálního serózního karcinomu, rakoviny vaječníku nebo peritonea pro
pacientky senzitivní k platině, kterým byla prokázána somatická nebo germinální mutace
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v genech BRCA1 nebo BRCA2 a také pro dospělé pacienty s metastatickou rakovinou
prostaty po kastraci, s molekulárním nálezem ve smyslu deleční nebo podezřením na deleční
mutace v genech pro opravy homologní rekombinací v zárodečných nebo somatických
buňkách (Research 2020). Použití léku na molekulární a buněčné úrovni vede ke zvýšení
senzitivity rakovinných buněk k chemoterapeutiku nebo přímo vede k procesu zvanému
syntetická letalita (Ledermann et al. 2012; Research 2019).
Poměrně neočekávaným a nestandartním terapeutikem v testování na buněčných liniích
(MCF7 – rakoviny prsu, HUVEC – endoteliální buňky pupečníkové žíly, LNCaP – rakovina
prostaty) je hydroalkoholový extrakt z krabího krunýře. Na linii LNCaP se studie
Rezakhani et al. 2017 snažila určit dopady extraktu na viabilitu, apoptózu a sekreci oxidu
dusného (NO) in vitro. Krabí krunýř by měl obsahovat množství selenu a dalších sloučenin
selen obsahující, které byly u lidí s rakovinami identifikovány v nedostatečném množství
oproti fyziologickému stavu (Salonen et al. 1985). Autoři studie zaznamenali signifikantní
pokles viability LNCaP buněk v závislosti na čase a koncentraci extraktu (100, 200, 400,
800, 1000 µg/ml). Podstatně vyšší míra apoptózy byla pozorována u dvou nejvyšších
koncentrací. Extrakt v koncentraci 1000 µg/ml měl také zásadní vliv na produkci NO –
oproti kontrole byla jeho koncentrace zhruba o 30 % nižší. Dle této studie by selen mohl být
považován za inhibitor růstu nádoru (Rezakhani et al. 2017).

2.1.3 Buněčné modely rakoviny prostaty
Modelových linií pro výzkum rakoviny prostaty je několik. Jejich účelem je posloužit
v preklinickém výzkumu k lepšímu pochopení patofyziologie rakovinného procesu. Použití
linií ve výzkumu však má své limity, a to především dvojrozměrný způsob kultivace buněk,
což neodpovídá trojrozměrnému nádoru v realitě. V takovém prostředí některé buňky
přežívají podstatně hůře, a tak by výsledky nemusely mít zcela vypovídající hodnotu. Jako
tři hlavní zástupce linií (pocházejících z různých metastází), které se nyní pro výzkum
využívají, můžeme uvést DU-145, PC-3 a LNCaP (Namekawa et al. 2019). Historicky byly
používány i jiné linie, od kterých se později ustoupilo.
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DU 145
Linie DU-145 pochází z metastázy adenokarcinomu prostaty do mozku. Epiteliální buňky
na Petriho miskách rostou v izolovaných ostrůvcích a tvoří také kolonie při kultivaci v soft
agaru. Karyotyp mají tyto buňky aneuploidní a je charakterizován počtem 65 chromozomů,
včetně translokovaného Y a tří minutových2 chromozomů. Po izolaci z mozku byly buňky
kultivovány po dobu dvou let a přesto si ponechaly většinu růstových vlastností nezměněnou
(Stone et al. 1978).
PC-3
Buněčná linie PC-3 byla izolována z metastázy adenokarcinomu prostaty do kosti 62letého
muže kavkazského typu. Vyznačuje se nereagováním na androgeny, glukokortikoidy,
epidermální nebo fibroblastové faktory. Bylo pozorováno mnoho vlastností společných
s neoplastickými buňkami epiteliálního původu, včetně četných mikroklků, abnormálních
jader a mitochondrií a lipoidních tělísek (Kaighn et al. 1979).
LNCaP
Buněčná linie LNCaP byla původně izolována z levé lymfatické uzliny 50letého pacienta
kavkazského typu s metastatickým karcinomem prostaty (Horoszewicz et al. 1983). Mnoho
buněčných linií již bylo od LNCaP odvozeno selektivním tlakem ke studiu různých aspektů
progrese rakoviny prostaty (Castanares et al. 2016).
LNCaP buňky jsou podle původního popisu jen slabě přichyceny k povrchu plastické
kultivační misky/láhve. Kultury vyžadují vždy šetrné zacházení, protože buňky lze snadno
uvolnit neopatrným klepnutím, třepáním nebo pipetováním média do nádoby. Opětovné
přisednutí disociovaných buněk je pomalé a pouze asi 70 % buněk z původního inokula
přilne k ploše kultivační nádoby během následujících 40 hodin. Nízký potenciál přisedávání
je také zodpovědný za 10-20% ztrátu buněk během výměn média v dlouhodobém
experimentálním horizontu. Když je hustota buněk vysoká, buněčná vrstva má tendenci se
spontánně oddělit od povrchu. Vysoké koncentrace LNCaP buněk tvoří shluky, které jsou
od sebe jen obtížně dělitelné (Horoszewicz et al. 1983).

2

Malé chromozomy, mohou vznikat např. po chromotripsi, kdy se pospojují funkčně relevantní segmenty.
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Graf 3 Vyhledání pojmu LNCaP v databázi PubMed (03/2021)
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=lncap)

Při vyhledání v databázi PubMed nalezneme u každé linie několik tisíc výsledků, přičemž
linie LNCaP jich má nejvíce. V Grafu 3 můžeme pozorovat počty publikovaných děl
s pojmem LNCaP v názvu. Dohromady se jedná o 9031 výsledků s maximem v roce 2012,
kdy jich bylo 533. Vysoká čísla poukazují na hojné používání modelu LNCaP vhodném ke
studiu metastatického chování rakoviny prostaty.
Některé buněčné linie byly dříve považovány jako nově vytvořené, ale s časem se ukázalo,
že pochází z již existujících linií, jsou to např. PPC-1, ALVA-31, JCA-1, a nové úpravy
stávajících linií stále probíhají. V případě, že pro výzkum dané problematiky dvojrozměrná
buněčná linie není dostačující, je možnost použít také PDX modely (Patient-Derived
Xenograft, xenoimplantáty odvozené od pacienta), které se aplikují do imunodeficientních
nebo v některých případech navíc humanizovaných myších modelů, kde mají možnost růst
v trojrozměrném prostředí. Dohromady se používá kolem patnácti buněčných linií,
z podobného počtu modelů lze vybírat i v případě xenograftů. Pro obě skupiny platí, že
některé modely pochází z primárních nádorů a některé z metastází. Jako třetí varianta se pak
využívá organoidů (Namekawa et al. 2019), porovnání těchto tří modelů je na Obrázku 1.
Anebo lze využít geneticky upravených myších modelů se záměrně sníženou/zvýšenou
produkcí žádaného genu (onkogenu/tumor-supresoru/regulátorů buněčného cyklu, …).
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PDX
•
•
•
•
•

výhody
zachování heterogenity a mutací
zachování mikroenvironmentu
nedotčený endokrinní system
hodnotitelný metastatický status
biobanky pacientských vzorků nádorů

nevýhody
• časově a laboratorně náročné
• generované z myší s potlačenou imunitou
• rozdíly mikroenvironmentu mezi myší a
člověkem

modely rakoviny prostaty

BUNĚČNÉ LINIE
výhody
• nekonečný růst
• screening s vysokým
rozlišením
• sbírání množství
experimentálních dat

•
•
•
•

nevýhody
nedostatek heterogenity
nízká úspěšnost
žádný
mikroenvironment
bez ovlivnění
imunitním systémem

ORGANOIDY
•
•
•
•

výhody
zachování heterogenity
dostupnost klinických dat
screening s vysokým
rozlišením
aplikace na PDX

nevýhody
• nedostatek heterogeneity
• nízká úspěšnost primárních
nádorů
• žádný mikroenvironment
• bez ovlivnění imunitním
systémem

Obrázek 1 Modely rakoviny prostaty pro preklinické studie odvozené z časných
pacientských vzorků
převzato a upraveno dle Namekawa et al. 2019
Každá platforma má své vlastní výhody a omezení, pokud jde o design studie a očekávaný
výsledek. Tradiční buněčné linie jsou obvykle vytvořeny z metastatických lézí a jsou
v zásadě přizpůsobeny dvoudimenzionální jednovrstvé kultuře. V kontrastu od buněčných
linií jsou nedávno vyvinuté modely – xenoimplantáty odvozené od pacientů (PDX)
a rakovinné buňky odvozené od pacientů (PDC, Pacient-derived cells) v trojrozměrných
organoidech. Jako hlavní výhoda se uvádí časté zachování vlastností původního nádoru
včetně heterogenity nádoru a jeho komplexnosti. Modely PDX mají výhody jako
zachování mikroprostředí, ale omezení z důvodu imunodeficientního pozadí hostitele.
Organoidy s PDC lze úspěšně použít i jako modely PDX s lepší úspěšností tvorby nádoru
nebo sekundární PDC organoidy lze regenerovat z PDX modelů a naopak. Rovněž

mohou být vytvořeny organoidy a xenotransplantáty odvozené od buněčných linií
rakoviny prostaty (PCa), ačkoliv tyto platformy mají omezení, protože nejsou shodné se
skutečným chováním rakoviny prostaty.
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2.2 Ubikvitinace
Protein ubikvitin byl popsán v 80. letech minulého století jako agens schopné indukovat
diferenciaci T- a B-lymfocytů in vitro. Původní název „ubiquitous“ (v překladu
„všudypřítomný“) dostal v domnění, že se nachází opravdu ve všech živých buňkách, neboť
byl izolován z tak rozdílných organismů, jako jsou kvasinky, živočichové, rostliny, ale
i bakterie (Goldstein et al. 1975). Později bylo jeho jméno pozměněno na „ubiquitin“
(ubikvitin) a poznatky o jeho vysoké konzervovanosti byly potvrzeny. Během let byly
zjištěny jeho další funkce.
Ubikvitinace je reverzibilní posttranslační modifikace, která je regulována velkou rodinou
proteinů známých jako E3 ubikvitin ligázy. Jedná se o více než sedm set proteinů, které
konjugují ubikvitin na cílové proteiny, což vede k řadě buněčných odpovědí
(Humphreys et al. 2021). Modifikace ubikvitinu na cílových proteinech jsou rozmanité, od
monoubikvitinace až po tvorbu polyubikvitinových řetězců a smíšených řetězců.
E3 ubikvitin ligázy se zaměřují na široké spektrum substrátů zapojených do nesčetných
buněčných procesů včetně metabolismu, oprav DNA a programované buněčné smrti
(Humphreys et al. 2021). Dále je také popsáno zapojení E3 ubikvitin ligáz do procesů
v rámci buněčné proliferace, migrace a invazivity (He et al. 2021), což je i zájmem této
práce.

Obrázek 2 Možné modifikace ubikvitinu
převzato a upraveno dle Behrends a Harper 2011
Propojení substrátu s ubikvitinem je zprostředkováno přes kovalentní vazbu s lysinovým
postranním řetězcem. V případě polyubikvitinace jsou jednotlivé ubikvitiny k sobě
propojeny jedním ze 7 lysinových zbytků (Lys6, Lys11, Lys27, Lys29, Lys33, Lys48, Lys63)
nebo

N-koncovým

methioninem

(Met1)

(Hershko

a

Ciechanover

1998;

Behrends a Harper 2011).
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Vzhledem k různým typům a dopadům ubikvitinace, které ještě nejsou zcela dopodrobna
zmapovány, je možné v současnosti s jistotou zmínit polyubikvitinaci pomocí postranních
řetězců lysinu v pozici 48 (Lys48) jako primární signál k degradaci proteinu v proteazomu
(Hershko a Ciechanover 1998). V tomto případě 4 molekuly ubikvitinu jsou k sobě připojeny
právě pomocí lysinů z předchozího ubikvitinu. Kovalentní propojení s proteinovým
substrátem (také na lysinovém postranním řetězci) v reakci vyžaduje energii z ATP
(adenosin triphosphate, adenosin trifosfát), což může být počáteční signální událostí při
rychlé degradaci proteinů s krátkou životností (na rozdíl od lysozomální dráhy, kam putují
proteiny s delší životností). Dysfunkce v různých ubikvitinem zprostředkovaných
buněčných procesech vede k patologickým stavům, včetně maligní transformace
(Hershko a Ciechanover 1982; 1998; Nguyen et al. 2017). Za objev ubikvitinem
zprostředkované degradace proteinů byla v roce 2004 udělena Nobelova cena za chemii
trojici

vědců

Aaronu

Ciechanoverovi,

Avramu

Hershkovi

a

Irwinu

Roseovi

(Nobel Media AB 2020).

Obrázek 3 Ubikvitin
převzato a upraveno dle Komander 2009
Glycinem na C-konci se ubikvitin váže k lysinu na substrátu. Spojení přes Lys27 označuje
chromatin po poškození DNA (DNA damage) (Gatti et al. 2015). V případě spojování
ubikvitinů přes Lys48 je substrát určen k degradaci. Met1 spojuje lineární řetězce. Lys63
postranní řetězce jsou zapojeny v DDR a Lys6 v opravách DNA. Navázání přes Lys11
reguluje buněčný cyklus, Lys33 se uplatňuje při kinázových modifikacích a Lys29 určuje
substrát k lysozomální degradaci (Komander 2009).
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2.2.1 Proteiny cullinové rodiny
Dnes se již ví, že ubikvitinace probíhá za účasti dalších proteinů či komplexů proteinů
patřících do několika skupin ubikvitin ligáz. Komplexy CRL (Cullin-RING Ligase,
Cullin-RING-ubikvitin ligáza) jsou členem jedné ze čtyř a zároveň nejpočetnější skupiny
E3 ubikvitin ligáz – ligáz s RING finger (Really Interesting New Gene, proteinová doména
podobná zinkovému prstu) doménou. E3 ligázy s RING byly spojeny s regulací důležitých
buněčných biologických procesů a bylo popsáno, že jejich deregulace přispívá k patogenezi
mnoha lidských onemocnění, včetně malignit (Wang et al. 2014; Zhu et al. 2016).
RING ligázy dnes představují potenciální molekulární cíle jako prognostické biomarkery.
Zaměření na specifické E3 RING ligázy by mohlo vést k vývoji nové třídy protinádorových
léčiv.
Cílový protein (substrát) určený k ubikvitinaci je ke komplexu připojen přes adaptorový
protein (specifický pro daný komplex) a receptorový protein (specifický pro daný substrát).
Ubikvitin je na substrát přenesen z E2 ubikvitin-konjugačního enzymu pomocí E3 enzymu
– ubikvitin ligázy (Hershko a Ciechanover 1998). Z názvu CRL zbývá objasnit písmeno „C“,
které zastupuje protein Cullin sloužící v komplexu jako kostra nebo most držící obě krajní
části dohromady (s podrobnějším popisem k vidění na Obrázku 4).
E3 ligáza

Obrázek 4 Schematický diagram cullinových ubikvitin ligáz
převzato a upraveno dle Zhou a Yan 2020
Cullinové lešení v komplexu dává dohromady dvě funkční podjednotky – na karboxylovém
(C-) konci se jedná o RING box protein Rbx1 (na obrázku R) vážící se s E2 ubikvitinkonjugačním enzymem. Na amino (N-) konci se váže specifický adaptorový protein
a receptorový protein pro substrát. Ub je značkou pro ubikvitin.
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V současné době je u člověka popsáno 7 komplexů s různými typy cullinových proteinů,
přičemž jsou tyto proteiny evolučně konzervované mezi různými skupinami živočichů
a zapojují se do mnoha buněčných procesů, jako je kontrola buněčného cyklu, přechod
buňky do apoptózy, stárnutí nebo opravy DNA. Ubikvitinace komplexem CRL4 obvykle
vede buď k funkční změně nebo degradaci substrátu (Sarikas et al. 2011).

2.2.2 CRL4 ubikvitinační komplex
Tato práce se věnuje CRL4 komplexu, který obsahuje protein CUL4 sloužící jako lešení pro
seskládání multipodjednotkového komplexu (Sarikas et al. 2011). U savců rozlišujeme
v rámci CRL4 komplexu dva alternativní vysoce homologní centrální proteiny Cul4a
a Cul4b, které se ve svých funkcích částečně překrývají. Cul4a a 4b se mohou v některých
případech vzájemně zastoupit, ale některé role mají odlišné, přičemž funkční rozdíly zatím
zůstávají nejasné. Je popsáno, že CRL4 komplex kontroluje buněčný cyklus při přechodu
S/G1 fáze a jeho zvýšená exprese inhibuje odpověď buňky na poškození DNA pomocí NER
(Nucleotide Excision Reaction, nukleotidová excizní reparace) (Jia et al. 2017). Jako další
vlastnost komplexu se uvádí tumor supresorové chování některých proteinů (DDB2, CRBN)
nebo naopak onkogenní působení přes některé substrátové receptory – DCAF proteiny
(DDB1

and

CUL4-associated

factors,

DDB1

a

CUL4

asociované

faktory)

(Cheng et al. 2019) a v neposlední řadě je tento komplex kódován a přepisován v průběhu
vývoje končetin u lidí (Kowalski et al. 2020). Tento výčet pravděpodobně nebude konečný
a další studium funkcí komplexu je třeba.
Adaptorové proteiny vybírají různé třídy substrátových receptorů prostřednictvím
specifických protein-proteinových interakcí. Různá složení těchto dvojic proteinů umožňují
vázat mnoho odlišných substrátů s vysokou specifičností (Zhou a Yan 2020). Jako
adaptorový protein je v komplexu protein DDB1, který je v rámci ostatních proteinů
komplexu nejméně prozkoumán a který je ve středu zájmu této práce.
Jako substrátově receptorový protein souhrnně označovaný jako DCAF může sloužit celá
řada proteinů, např. COP1, DDB2 nebo výše zmíněný CRBN (Lee a Zhou 2007).
Zvýšená produkce proteinu CUL4 byla popsána jako negativní faktor pro přežívání pacientů
s různými typy rakoviny – od rakoviny prsu přes rakovinu plic nebo kolorektální karcinom
až po námi studovanou rakovinu prostaty.
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Celková míra přežívání alespoň deseti let u pacientek s rakovinou prsu při nezvýšené
produkci CUL43 byla 68,6 %, zatímco u pacientek se zvýšenou expresí CUL4 pouze 46 %
(Schindl et al. 2007). U pacientů s rakovinou plic ve studii porovnávající i různé typy rakovin
bylo ukázáno, že CUL4a hraje podstatnou roli ve velikosti, metastázování nádoru a progresi
onemocnění pravděpodobně přes cestu NER, zatímco cesta CUL4b není objasněná
(Jia et al. 2017). Studie ale konstatuje, že zvýšení produkce obou proteinů má pro pacienta
význam horší prognózy a společně by mohly sloužit jako určovací znak lépe než každý
zvlášť. V práci o kolorektálním karcinomu se autoři zaměřili na jeden ze dvou zmíněných
Cullinů – CUL4A, v kombinaci s proteinem p53 (gen TP53 – tumor protein 53, tumor
supresor gen, protein je transkripční faktor), který je běžně poškozen v celé škále
rakovinných onemocnění. Bylo ukázáno, že ačkoli CUL4a jako prognostický faktor funguje
nezávisle, společně s mutovaným TP53 je prognóza pacienta extrémně špatná a i po
chirurgickém odstranění primárního nádoru se onemocnění brzy vrátilo a pacienti brzy
umírali (Li et al. 2018).
CUL4a byl studován také v několika různých buněčných liniích rakoviny prostaty, včetně
linie LNCaP. Bylo prokázáno, že jak na úrovni mRNA, tak na proteinové je Cullin 4a
přirozeně nadprodukován ve všech zkoumaných typech rakoviny prostaty v porovnání se
zdravou tkání. Potlačení produkce CUL4a vedlo u rakovinných buněk k inhibici proliferace
a k apoptóze in vitro i in vivo, čehož by mohlo být využito při cílené terapii, zatímco zvýšení
exprese u normálních epiteliálních buněk prostaty vedlo k jejich transformaci a invazivnímu
chování (Ren et al. 2012). Jak ale bylo popsáno výše, při inaktivaci CUL4a může jeho funkci
částečně zastoupit CUL4b, tím pádem nemusel být z funkce vyřazen celý komplex. Zvýšená
produkce CUL4b má popsanou roli u některých dalších rakovinových onemocnění, jako je
rakovina děložního čípku, plic, jícnu a prsu, která často souvisí s invazivitou nádoru
a metastázami do lymfatických uzlin (Hu et al. 2012), ale pravděpodobně se nejedná
o kompletní výčet.

3

Tato konkrétní studie se nezabývala odlišením Cul4a od Cul4b.
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2.2.3 DDB1
O genu Ddb1, potažmo proteinu Ddb1 (UV damage DNA binding protein 1, DNA vážící
protein po jejím poškození) se málokdy píše samostatně. Nejčastěji se jeho charakteristiky
vyskytují v kombinaci či překrývající se s Cul4a proteinem. Homologní protein Cul4b se
v této souvislosti neuvádí. Studie Guerrero-Santoro et al. 2008 naopak popsala, že má Cul4b
svou vlastní pozici v jádře buňky a dokonce efektivnější funkci v opravách DNA (NER) než
Cul4a, kterému se toto připisuje.
DDB1 sestává ze tří funkčně specializovaných podjednotek blíže popsaných v rámci
Obrázku 5. Vazba mezi proteiny DDB1 a CUL4a je zprostředkována ve dvou fázích,
přičemž obě zahrnují funkci BPB domény proteinu DDB1. Při první je horní část vrtule BPB
podjednotky rozpoznávána H2 a H5 helixy CUL4a proteinu. Při druhé fázi je podjednotka
BPB přichycena k proteinu CUL4a omotáním dlouhého N- terminálního konce proteinu
CUL4a. Toto upevnění je jedinečné mezi všemi členy cullinové rodiny (Angers et al. 2006;
Li et al. 2006).
Adaptorový protein DDB1 je jediným unikátním a vždy přítomným komponentem
funkčního

CRL4

komplexu.

jedno-polypeptidových

Na

adaptorových

rozdíl

od

proteinů

ostatních
s podobnou

vzájemně

homologních

architekturou

v CRL

komplexech s proteiny Cul1/2/3/5, je DDB1 jako multidoménový protein svou strukturou
značně specifický. Díky své zvláštní struktuře a jedinečnosti mezi ostatními adaptorovými
proteiny CRL komplexů a vzhledem k nedostatku dat o jeho specifických funkcích jsme se
na gen DDB1 zaměřili v rámci praktické části této diplomové práce. Domníváme se, že by
mohl být dobrým cílem pro vyřazení komplexu CRL4 z funkce, a to v případě obou
centrálních proteinů CUL4a i CUL4b. Předpokládáme, že nefunkční komplex CRL4 bude
mít efekt na přežívání, růst a invazivitu modelové buněčné linie LNCaP. V optimistické
budoucnosti by pak gen DDB1 mohl sloužit jako jeden z molekulárních cílů pro léčbu
pacientů s rakovinou prostaty.
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Obrázek 5 CRL4-DDB1DDB2 DNA complex
Převzato a upraveno dle Zhou a Yan 2020
BPA, BPB, BPC jsou tři β-vrtulové domény DDB1, který má ještě C-terminální spirálovou
doménu. Pouze doména BPB interaguje s CUL4 a je strukturálně odlišná od ostatních dvou,
váže se na CUL4 ekvivalentním způsobem jako při ostatních adaptor-cullin interakcích.
BPB doména rozpoznává CUL4 helixy a je navíc připojena k N-terminálnímu konci CUL4,
na který je na jeho C- konci připojen RING box protein 1 nebo 2, také nazývány ROC1/2
(regulator of cuulins 1/2, regulátor cullinů 1/2). Ten spolu s E2 enzymem přenáší Ub na
substrát. BPA a BPC tvoří štěrbinu jako vazebné místo pro substrátové receptory – DCAF
proteiny, na obrázku konkrétně protein DDB2. Uspořádání jednotek BPA-BPC a vrtule
BPB může být flexibilní až se 150stupňovým rotačním rozsahem. Flexibilita může být
důležitá pro schopnost prezentování vazby substrátu k různým místům E2 enzymu
(Angers et al. 2006; Zhou a Yan 2020; Petroski a Deshaies 2005).
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3 Cíle práce a hypotézy
Cíle
Analyzovat dopad ablace CRL4 ubikvitinačního komplexu na LNCaP buněčném modelu
rakoviny prostaty
Porovnat invazivitu LNCaP buněk závislou na funkci CRL4 in vitro a in vivo
Hypotézy
CRL4 komplex je důležitý pro invazivní chování LNCaP buněk
•

nádorová ložiska s nefunkčním komplexem budou růst méně než kontrolní

•

invazivní potenciál nádorových ložisek s nefunkčním komplexem bude nižší – méně
metastáz

Výstup práce
Vytvoření stabilní buněčné linie s dys/hypofunkčním CRL4 komplexem a její charakterizace
in vitro a in vivo

30

4 Materiál
4.1 Agarózová elektroforéza
agaróza (SeaKem LE agaróza, #50004, LONZA)
1× TAE pufr (40 mM Tris, 20 mM ledová kyselina octová, 1 mM EDTA)
ethidium bromid (#2218.1, Roth)
6× LD (DNA Gel Loading Dye (6X), #R0611, Thermo Scientific™)
GeneRuler 1 kb (1 μg/μl, #SM0311, Thermo Scientific™)
GeneRuler 1 kb plus (1 μg/μl, #SM1331, Thermo Scientific™)

Obrázek 6 Standard molekulových hmotností pro DNA elektroforézu
(Thermo Scientific™)

4.2 PCR
GoTaq® Green Master Mix (#M7122, Promega; GoTaq® DNA polymeráza, 400µM dATP,
400µM dGTP, 400µM dCTP, 400µM dTTP, 3 mM MgCl2, pH 8,5)
Zelený GoTaq® reakční pufr je patentovaný pufr obsahující sloučeninu, která zvyšuje
hustotu vzorku, a žlutá a modrá barviva, která fungují jako nanášecí barva, když se reakční
produkty analyzují elektroforézou na agarózovém gelu. V 1% agarózovém gelu modré
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barvivo migruje stejnou rychlostí jako 3-5 kb dlouhé DNA fragmenty a žluté barvivo migruje
rychleji než primery (<50 bp) (Flanagan et al. 2005).

4.3 Oligonukleotidové sekvence
Vložení místa pro Cas9 do pARv-RFP kontrolního plazmidu
přední
5‘ CTCAGCTAGTGCTTGTCAGTATAGTGATGGATAAGGGTGGGAGGGCTGA 3‘
komplementární zpětný
5‘ TCAGCCCTCCCACCCTTATCCATCACTATACTGACAAGCACTAGCTGAG 3‘
Primery
• Pro kontrolu vložení inzertu do pARv-RFP
5’ GGGTACAGCATCTCGGTGTT 3‘.
• Pro amplifikaci DDB1 exdel 83/102 z px330
(dál od gRNA scaffold)
5-3 přední

ATG GAC TAT CAT ATG CTT ACC G

5-3 zpětný

AGA GCC ATT TGT CTG CAG

(blíže)
5-3 přední

AAA GGA CGA AAC ACC GGG

5-3 zpětný

ACG CGC TAA AAA CGG AC

Dlouhé oligonukleotidové sekvence (shRNA knockdown)
použitá antisense sekvence z prediktoru (Pelossof et al. 2017), doplněná sense sekvence

přední
5' TAACCCAACAGAAGGCTCGAGAAGGTATATTGCTGTTGACAGTGAGCGTAC
CAAATAAAGTAGAATATAATAGTGAAGCCACAGATGTATTATATTCTACTTTA
TTTGGTATGCCTACTGCCTCGGAATTCAAGGGGCTACTTTAG 3'
komplementární zpětný
5’ CTAAAGTAGCCCCTTGAATTCCGAGGCAGTAGGCATACCAAATAAAGTAGA
ATATAATACATCTGTGGCTTCACTATTATATTCTACTTTATTTGGTACGCTCACT
GTCAACAGCAATATACCTTCTCGAGCCTTCTGTTGGGTTA 3’
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4.4 Restrikční reakce
XhoI (#ER0691, Thermo Scientific™, 10 U/μl)
EcoRI (#ER0271, Thermo Scientific™, 10 U/μl)
BpiI (BbsI) (#ER1011, Thermo Scientific™, 10 U/μl)
10× G pufr (#BG5, Thermo Scientific™)
10× Tango pufr (#BY5, Thermo Scientific™)
FastAP (Thermosensitive Alkaline Phosphatase, #EF0654, Thermo Scientific™, 1 U/µl)

4.5 Ligace
10× T4 ligační pufr (#B0202S, NEB, s 10mM ATP)
T4 PNK (#M0201, NEB, 10 U/μl)
2× Rapid ligační pufr (#C6711, Promega)
T4 DNA ligáza (#M0202S, NEB, 400 U/μl)

4.6 Vektory
px330 VRER (Addgene #101729)
pARv-RFP (Addgene #60021)
pSpCas9(BB)-2A-GFP (PX458) (Addgene #48138)
pSpCas9(BB)-2A-Puro (PX459) V2.0 (Addgene #62988)
pTRIPZ (Open Biosystems), inducibilní doxycyklinem
pCMV-VSV-G (Addgene #8454)
pCMV-δR8.2 dvpr (Addgene #8455)

4.7 Kultivace
4.7.1 Savčí buňky
složky media používaného pro kultivaci LNCaP linie
•

RPMI 1640 (#32404-014, Gibco)

•

FBS (#10082139, fetální bovinní sérum, Gibco)

•

penicilin-streptavidin (#XC-A4122100, Biosera)

•

L-glutamin (#G5792, Sigma-Aldrich)

•

Hepes 1M, pH 7 (#15630-056, Gibco)
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•

glukóza 25%

•

hydrogen uhličitan sodný 7,5%

složky media používaného pro kultivaci linie HEK293
•

DMEM (#D6429, Sigma-Aldrich)

•

FBS (#10082139, fetální bovinní sérum, Gibco)

•

penicilin-streptavidin (#XC-A4122100, Biosera)

chemikálie používané při pasážování a péči o linie
•

0,5% Trypsin/EDTA (#15400054, Thermo Scientific™)

•

1× PBS (137 mM NaCl; 2,7 mM KCl; 4,3 mM Na2HPO4; 1,47 mM KH2PO4; pH 7,4)

•

Gentamicin 50 mg/ml (#G1397-10ML, Sigma-Aldrich)

chemikálie používané při experimentech
•

Thalidomide (#T144-100MG, Sigma-Aldrich)

•

DMSO (#D4540, Sigma-Aldrich)

•

Puromycin (#58-58-2, Invivogen)

•

Matrigel (#356237, Corning)

•

Steviol (#H8664, Sigma-Aldrich)

•

Sacharóza

•

Doxycyklin hydrochlorid (#D3447, Sigma-Aldrich)

•

Isofluoran (anestetikum) (#1214, CP Pharma)

•

XenoLight D-luciferin (#122799, PE Systems)

4.7.2 Bakterie
•

LB medium

•

ampicilin (100 mg/ml)

•

LB/agarové kultivační misky s ampicilinem

•

glycerol
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4.8 Transfekce
Lipofectamine® 3000 Transfection Reagent (#L3000008, Invitrogen™)
Plus Raegent (#11514015, Invitrogen™)
polyethylenimin (PEI) (#408727, polyethylenimin, Sigma-Aldrich)

4.9 Kity
GeneJET PCR Purification Kit (#10578360, Thermo Scientific™)
GeneJET Plasmid Miniprep kit (#K0503, Thermo Scientific™)
GeneJET Plasmid Midiprep kit (#K0482, Thermo Scientific™)
GeneJET Gel extraction kit (#K0691, Thermo Scientific™)
In-Fusion® HD Cloning Kit (#638909, Takara Bio Inc.)
Platypus (#CMA1.101, Oris™ 96-well plate with Inserted Stoppers; Wells are Tissue
Culture Treated)
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5 Pokusný materiál
5.1 Bakterie
One Shot™ Top10 kompetentní bakterie kmene E. coli (#C404003, Invitrogen, připraveny
rubidium chloridovou metodou)
Stellar™ kompetentní bakterie kmene E. coli (#636763, Takara Bio Inc.)

5.2 Savčí buňky
Bioware® Brite Cell Line LNCaP Red-FLuc (#BW125055, PerkinElmer) (lymph node
carcinome prostate, lidské buňky metastázy rakoviny prostaty v levé supraclaviculární
lymfatické uzlině)
HEK 293 (human embryonic kidney, embryonální lidské ledvinové buňky)

5.3 Myši
Imunodeficientní linie "NSG™" (NOD.Cg-Prkdc<scid>Il2rg<tm1Wjl>SzJ)
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6 Metody
6.1 Práce v laminárním boxu
Při mnoha procesech, které jsem v rámci diplomové práce prováděla, bylo potřeba zachovat
sterilní podmínky pro vyvarování se kontaminacím a nežádoucím jevům při analýzách.
Z tohoto důvodu jsem často pracovala v laminárním boxu, na což jsem byla z počátku
proškolena.

6.2 Savčí buněčné linie
LNCaP linie byly kultivovány v RPMI 1640 mediu obsahujícím 10 % FBS (Fetal Bovine
Serum, fetální hovězí sérum) a doplněném o další složky: L-glutamin, penicilin-streptavidin,
Hepes, glukózu, hydrogenuhličitan sodný. V případě kontaminace kultury bakteriemi jsem
do média přidala Gentamicin a médium měnila každý den, až do likvidace kontaminace.
Poté buňky dostaly běžné živné médium. Buňky byly uchovávány v polystyrenových
kultivačních lahvích (Corning™) v inkubátoru s 37 °C, 100% vlhkostí vzduchu a 5 % CO2.
Běžně byly buňky pasážovány a děleny do dalších nádob při 80% konfluenci za použití
Trypsin/EDTA roztoku.

6.3 Příprava plazmidů
6.3.1 px330 a pARv-RFP
Pracovala jsem s plazmidy pARv-RFP (Addgene #60021) (kontrolní) a dvěma px330 VRER
(Addgene #101729) obsahující guide RNA komplementární úsek (RNA pro editaci pomocí
CRISPR/Cas9 systému; dále jen gRNA) pro knock-out genu DDB1 „83“ a „102“. Jedná se
o úseky genu DDB1, proti kterým cílí systém Cas9. Dva jsou z důvodu, aby se oblast genu
ležící mezi těmito úseky kompletně vyštěpila. Štěpená oblast se nachází v 5. exonu genu
DDB1, který se ukázal být kritickým pro funkčnost budoucího proteinu (Cang et al. 2006).
V případě vystřižení části tohoto exonu se dle zbytku mRNA překládaly necelé dvě stovky
aminokyselin, které však dohromady netvořily žádnou funkční variantu proteinu DDB1
(Li et al. 2006).

37

Nejprve jsem pomocí sekvenace ověřila přítomnost guide RNA v obdržených plazmidech.
Do parRFP byl přes restrikční místo EcoRV vložen inzert
(5‘ CTCAGCTAGTGCTTGTCAGTATAGTGATGGATAAGGGTGGGAGGGCTGA 3‘)
shodný se sekvencí v genu DDB1 odpovídající rozšířené oblasti „102“, proti kterému je
zaměřen Cas9 v plazmidu px330 VRER „102“. Vložení bylo ověřeno sekvenací
s primerem 5’ GGGTACAGCATCTCGGTGTT 3‘.

Obrázek 7 Mapa plazmidu px330 VRER se systémem Cas9 a gRNA lešením
(Addgene)
Kontrolní plazmid pARv-RFP obsahoval „102“ gRNA sekvenci. V případě, že Cas9
systémy tento úsek rozpoznaly a vyštěpily jej, plazmid měl v tu chvíli kompletní svůj gen
pro produkci červeného fluorescenčního proteinu (RFP, red fluorescent protein). Při osvícení
buňky zeleným světlem o vlnové délce cca 500-550 nm a úspěšné produkci RFP byla tato
buňka viditelná pod fluorescenčním mikroskopem. U buněk, které po osvícení emitovaly
červené záření, jsem předpokládala, že Cas9 systémy editovaly danou sekvenci endogenně
u LNCaP buněk.
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6.3.2 Amplifikace gRNA
Plazmidy px330 „83“ a „102“ jsem použila k amplifikaci gRNA sekvence metodou PCR
(Polymerase Chain Reaction, polymerázová řetězová reakce) za použití následujících
primerů:
1 – dál od gRNA lešení
přední

5‘ ATG GAC TAT CAT ATG CTT ACC G 3‘

zpětný

5‘ AGA GCC ATT TGT CTG CAG 3‘

2 – blíže ke gRNA lešení
přední

5‘ AAA GGA CGA AAC ACC GGG 3‘

zpětný

5‘ ACG CGC TAA AAA CGG AC 3‘

Primerů jsem navrhla dva páry pro případ, že by některý pár fungoval lépe. Následně jsem
s nimi připravila dohromady 4 PCR reakce s teplotou nasedání 54 °C, respektive 52 °C.
Reakční směs jsem připravila z GoTaq® Green Master Mix (#M7122, Promega), který
v sobě již obsahuje pufr s pH 8,5, Taq polymerázu, dNTPs (deoxyribonukleotidy)
a dvojmocné kationty a nanášecí barvu pro následnou elektroforetickou analýzu, přidala
primery, DNA a vodu.
Master mixy
50 µl GoTaq®

50 µl GoTaq®

10 µl 83 DNA

10 µl 102 DNA

36 µl ddH2O

36 µl ddH2O
Rozdělení do 4 reakcí

83/1

83/2

102/1

102/2

1 µl F1 (100 µmol)

1 µl F2 (100 µmol)

1 µl F1 (100 µmol)

1 µl F2 (100 µmol)

1 µl R1 (100 µmol)

1 µl R2 (100 µmol)

1 µl R1 (100 µmol)

1 µl R2 (100 µmol)

Nastavení termocykléru bylo následující:
•

počáteční denaturace 95 °C 5 min,

•

35 cyklů 95 °C 30 s,

•

54 °C nebo 52 °C 30 s,

•

72 °C 90 s,

•

konečná syntéza 72 °C 5 min,

•

postupné chlazení až do vytažení vzorků.
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Z každé výsledné PCR směsi jsem odebrala 10 μl pro elektroforetickou analýzu. 2,5%
agarózový gel jsem připravila rozvařením 1,25 g agarózy (SeaKem LE agaróza, LONZA)
v 50 ml 1× TAE pufru a přidáním 5 μl ethidium bromidu (Roth). Pro ověření vypočtených
velikostí fragment jsem na gel nanesla také velikostní standard (GeneRuler 1 kb DNA
ladder, 1 μg/μl, Thermo Scientific). Reakce probíhala při 75 V 30 minut.
Zbylé PCR směsi jsem purifikovala pomocí GeneJET PCR Purification Kit (#10578360,
Thermo Scientific™). Ke směsím jsem přidala stejný objem vazebného pufru (40 μl,
Binding Buffer) a celou směs jsem přenesla do centrifugační kolonky, kterou jsem
centrifugovala 1 min při 15 000 g a následně zlikvidovala proteklý roztok. Na kolonku jsem
poté nanesla 700 μl promývacího pufru (Wash Buffer) a znovu centrifugovala 1 min při
15 000 g. Tento krok jsem opakovala po vylití proteklého roztoku a bez přidání pufru pro
odstranění přebytku pufru. Poté jsem kolonku přenesla do 1,5ml zkumavky a nanesla na ni
50 μl ddH2O (na rozdíl od protokolu, kde je uveden eluční pufr, který v sobě však má ionty,
které by mohly vadit v následujícíh reakcích) a centrifugovala 1 min při 15 000 g. Pomocí
NanoDrop spektrofotometru jsem změřila koncentraci purifikovaných vzorků s DNA.

6.3.3 Linearizace plazmidů PX458 a PX459
Aby bylo možné vkládat PCR fragmenty do plazmidů, bylo nejprve potřeba tyto plazmidy
linearizovat. Dle doporučení protokolu byl vybrán restrikční enzym (dále jen RE) BpiI.
Pracovala jsem simultánně s plazmidem PX458 a PX459, vše probíhalo ve dvou reakcích.
Štěpící reakce byla z následujících složek a probíhala 3 hodiny při 37 °C.
•

4 μg plazmidové DNA (11 μl PX458 nebo 10,1 μl PX459)

•

1 μl BpiI (#ER1011, Thermo Scientific™, 10 U/μl)

•

1 μl FastAP (EF0654, Thermo Scientific™, 1 U/µl)

•

2 μl 10× G pufr (#BG5, Thermo Scientific™)

•

5 μl, resp 5,9 μl ddH2O

Následně jsem provedla teplotní inaktivaci RE po dobu 20 minut při 65 °C.
Oba vzorky po 20 μl jsem použila pro elektroforetickou analýzu. 1% agarózový gel jsem
připravila rozvařením 0,5 g agarózy v 50 ml 1× TAE pufru a přidáním 5 μl ethidium
bromidu. Do vzorku jsem přidala nanášecí barvu (6× LD – Loading Dye, #R0611, Thermo
Scientific™) v poměru 1 : 5 (4 μl). Na gel jsem nanesla také velikostní standard. Reakce
probíhala při 60 V 3 hodiny.
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Produkty jsem identifikovala v UV transluminátoru, pomocí skalpelu jsem vyřízla z gelu co
nejtěsnější oblast kolem produktů a přemístila do předem zvážených zkumavek. Následující
proces probíhal dle GeneJET Gel extraction kit (#K0691, Thermo Scientific™). Zkumavky
s gely jsem znovu zvážila, abych mohla přidat potřebné množství Binding pufru (100 μl
pufru na každých 100 mg gelu) a přemístila je do třepacího termobloku vyhřátého na 55 °C,
kde zůstaly 5-10 minut do rozpuštění gelu. Rozpuštěný obsah zkumavek jsem přemístila do
purifikačních kolonek a centrifugovala 1 minutu při 15 000 g a následně zlikvidovala
proteklý roztok. Na kolonku jsem poté nanesla 700 μl promývacího pufru (Wash Buffer)
a znovu centrifugovala 1 min při 15 000 g. Tento krok jsem opakovala po vylití proteklého
roztoku a bez přidání dalšího pufru pro odstranění přebytku pufru. Poté jsem kolonku
přenesla do 1,5ml zkumavky, nanesla na ni 20 μl ddH2O a nechala 2 minuty stát při
pokojové teplotě, následně 1,5 minuty centrifugovala při 15 000 g, přidala ještě 10 μl
ddH2O, opět nechala stát, a nakonec centriugovala při stejném nastavení. Tento krok se lišil
od protokolu, kde je uvedeno 50 μl elučního pufru najednou a bez odstání. Díky menšímu
množství jsem dosáhla koncentrovanějšího vzorku a ionty z elučního pufru nebudou rušit
následující reakce. Pomocí NanoDrop spektrofotometru jsem změřila koncentraci
purifikovaných vzorků s lineární plazmidovou DNA.
Protože jsme chtěli vyzkoušet dva různé následující postupy, připravila a provedla jsem další
dvě štěpící reakce (jednu pro každý z plazmidů). Ty se lišily množstvím plazmidové DNA
– použila jsem 2 μg. Na konci inkubace jsem opět inaktivovala RE pomocí vysoké teploty
a na NanoDrop změřila koncentrace.

6.3.4 Vkládání gRNA do vektorů
6.3.4.1 Přístup přes protokol CRISPR
Abych měla alternativní metodu k „ručnímu“ klonování gRNA z původního plazmidu
px330, objednala jsem dle protokolu od Zhang lab (Ran et al. 2013) oligonukleotidové
sekvence, které se mohly rovnou ligovat do linearizovaných plazmidů. Obecný vzorec je
následující:
5‘ CACCGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNOOOO 3‘
3‘ OOOOCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNCAAA 5‘
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Já jsem použila páry sekvencí dle softwaru CHOPCHOP (Labun et al. 2019):
83:

a) 5‘ caccgAATACCGAGCGCCAAAACGA 3‘
b) 5‘ aaacTCGTTTTGGCGCTCGGTATTc 3‘

102:

a) 5‘ caccgTCAGTATAGTGATGGATAA 3‘
b) 5‘ aaacTTATCCATCACTATACTGAc 3‘

Obrázek 8 Plazmid PX458 s klonovacím místem pro gRNA
Vyznačená oblast je nahrazena sekvencí ve vytipované oblasti genu DDB1, kde bude
pracovat systém CRISPR/Cas9 a sekvenci střihne. V plazmidu PX459 je tato část shodná.

Pracovala jsem dále se dvěma páry nasyntetizovaných sekvencí. Po obdržení jsem je
rozředila na 100 μM, pro každý pár jsem připravila reakční směs z:
•

1 μl a) 83 nebo 102 (100 μM)

•

1 μl b) 83 nebo 102 (100 μM)

•

1 μl 10× T4 ligační pufr (#B0202S, NEB, s 10mM ATP)

•

0,5 μl T4 PNK (#M0201, NEB, 10 U/μl)

•

6,5 μl ddH2O

Tuto reakci jsem na 30 minut přemístila do termocykléru, který byl nastaven na 37 °C. Po
uběhnutí doby jsem vše přemístila do druhého termocykléru s teplotou 95 °C, která se
postupně po pětiminutových intervalech snižovala až na 25 °C (pokojová teplota). Dosáhla
jsem díky tomu spojení dvou jednořetězcových úseků ve dvojřetězec. Díky připraveným
přesahům na 5‘ koncích bylo dále možné jednoduše ligovat krátké dvojřetězce do
naštěpených plazmidů (opět dvakrát pro oba plazmidy s úseky „83“ a „102“, tedy 4 reakce).
Reakce probíhala hodinu při pokojové teplotě.
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•

X μl (50 ng) plazmidu štěpeného a purifikovaného gelovou elektroforézou
o 1,06 μl PX458, resp. 0,465 μl PX459

•

1 μl připravený oligonukleotidový dvojřetězec

•

5 μl 2× Rapid ligační pufr (#C6711, Promega)

•

X μl ddH2O doplnit do 10 μl

•

1 μl T4 DNA ligáza (#M0202S, NEB, 400 U/μl)

Dalším krokem byla transformace takto připravených plazmidů do bakterií.
6.3.4.2 Přístup přes In Fusion HD cloning kit
V kapitole 4.2.2 je popsáno, jak jsem navrhovala primery pro amplifikaci gRNA. Protože
jsem měla proces duplikovaný, vybrala jsem pro další použití jen jeden primerový pár pro
„83“ a „102“ cílové úseky v plazmidech. Konkrétně „83/1“ a 102/2“, následovala příprava
4 reakcí.
„GFP83“
PCR fragment (50 ng)
Vektor (100 ng)

„PURO83“

„PURO102“

83

102

2,55 μl

1,4 μl

2 μl PX458

2 μl PX459

IF Enzym
ddH2O (X do 10 μl)

„GFP102“

2 μl PX458

2 μl PX459

2
3,45 μl

4,6 μl

Reakce jsem inkubovala 15 minut při 50 °C, následně umístila na led a pokračovala
v transformaci do bakterií.

6.3.5 Transformace vektorů do bakterií
Pro dostatečné namnožení plazmidů pro použití v dalších procesech jsem tyto
transformovala do Top10 kompetentních bakterií kmene Escherichia coli (#C404003,
Invitrogen). Použila jsem 5 μl plazmidu z předchozí reakce
•

PX458 a PX459 včetně syntetické gRNA sekvence „83“ nebo „102“

•

PX458 a PX459 včetně amplifikované gRNA sekvence „83“ nebo „102“
z původního px330

a 50 μl Top10 kompetentních bakterií kmene Escherichia coli (#C404003, Invitrogen)
a společně inkubovala 20 minut na ledu. Dále proběhla samotná transformace metodou heatshock. Zkumavky se vzorky jsem na 45 sekund umístila do termobloku s teplotou 42 °C
a poté ihned 2 minuty inkubovala na ledu. Ke směsím jsem přidala 950 μl na 37 °C nahřátého
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LB media a inkubovala 90 minut při 300 rpm a 37 °C. 80 μl z těchto kultur jsem nanesla
a rovnoměrně rozetřela na LB/agarové kultivační misky s antibiotiky – ampicilin (100 μg/ml
media) a umístila je do inkubátoru, kde při 37 °C zůstaly přes noc.
Druhý den ráno jsem vybrala tři osamocené kolonie na kultivačních miskách a přenesla je
do kultivačních zkumavek, kam jsem předem připravila 5 ml LB media s 5 μl ampicilinu
(koncentrace v médiu 100 μg/ml). Tyto kultury jsem na noc umístila do inkubátoru při 37 °C
a 200 rpm. Třetí den jsem z narostlých kultur připravila záložní vzorky k uložení do mrazáku
(1000 μl kultury a k ní jsem přidala 225 μl 80% glycerolu, -80 °C) a ze zbylých 4 ml
izolovala DNA pomocí GeneJET Plasmid Miniprep kitu (Thermo Scientific). Kultury jsem
centifugovala při 6 800 g 2 min a resuspendovala pelet v 250 μl RES pufru (resuspension)
obsahujícím RNasu A. Poté jsem přidala 250 μl LYS pufru (lysis) a promíchala 6krát
převrácením zkumavky. Po 2 minutách jsem směs neutralizovala přidáním 350 μl NEU
pufru (neutralisation). Tuto směs jsem centrifugovala 5 min při 18 400 g. Supernatant jsem
přenesla do purifikační kolonky a centrifugovala ji 1 min při 18 400 g. Proteklý obsah jsem
zlikvidovala, kolonku jsem dvakrát promyla 500 μl WASH pufem a centrifugovala ji. Na
závěr jsem centrifugovala kolonku ještě dodatečně 1 min bez přidání pufru, abych odstranila
přebytečný ethanol obsažený v pufru. Poté jsem kolonku přenesla do čisté 1,5ml zkumavky
a nanesla na ni 50 μl ddH2O. Inkubovala jsem ji 2 min s vodou a poté jsem ji centrifugovala
2 min při 18 400 g. Koncentraci izolované DNA jsem měřila pomocí NanoDrop
spektrofotometru. DNA jsem zkontrolovala pomocí 0,7% agarózové elektroforézy. Tu jsem
připravila z 0,35 g agarózy, 50 ml 1× TAE pufru, 5 μl ethidium bromidu, napětí jsem
nastavila na 65 V, nanesla jsem 1 μl vzorku s 1,5 μl ddH2O a 0,5 μl nanášecí barvy. Reakci
jsem nechala probíhat 1,5 hodiny.
Vybrané vzorky jsem následně nechala osekvenovat pro kontrolu obsažení správné sekvence
gRNA. U těch vzorků, kde se sekvenací potvrdilo správné vložení gRNA, jsem následně
provedla namnožení bakterií s DNA.
První den ráno jsem si připravila 5 ml LB media s 5 μl ampicilinu (koncentrace v médiu
100 μg/ml) v kultivační zkumavce, kam jsem přidala malé množství bakterií s DNA ze
záložních zkumavek s glycerolem v mrazáku. Takto jsem je inkubovala po dobu 6 hodin
v inkubátoru s 37 °C a 200 rpm. Odpoledne jsem obsah zkumavek přilila k 100 ml LB media
nahřátého na 37 °C se 100 μl ampicilinu a inkubovala při stejném nastavení přes noc. Druhý
den ráno jsem provedla izolaci DNA pomocí GeneJET Plasmid Midiprep kit (#K0482,
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Thermo Scientific™). 100 ml kultury jsem rozdělila do dvou centrifugačních 50ml
zkumavek a centrifugovala při 4 °C, 7 000 g, 12 min a zlikvidovala supernatant. Peletu jsem
rozpustila v 8 ml pufru RES, přidala 8 ml pufru LYS, 5krát promíchala převrácením
zkumavky a nechala 5 minut inkubovat. Mezitím jsem si ekvilibrovala extrakční kolonku
s filtrem 12 ml pufru EQU (equilibration). Roztok jsem neutralizovala 8 ml pufru NEU
(neutralization) a promíchala převrácením. Obsah zkumavek jsem nanesla na filtry nad
kolonkami, promyla je 5 ml pufru EQU, odstranila filtr a samotnou kolonku promyla pufrem
WASH. Přemístila jsem kolonku do čisté zkumavky a eluovala DNA z kolonky pomocí 5 ml
pufru ELU (elution). Přidala jsem 3,5 ml isopropanolu pokojové teploty a centrifugovala
30 min při 8 000 g a 4 °C. K peletě jsem přidala 2 ml 70% etanolu a centrifugovala 5 min
při pokojové teplotě a 8 000 g. Peletu jsem opatrně přendala do čisté 1,5ml zkumavky a dnem
vzhůru nechala zhruba 20 min sušit v inkubátoru s 37 °C. Peletu jsem rozpustila v 500 μl
ddH2O a koncentraci změřila na NanoDrop.

6.3.6 pTRIPZ a DDB1 shRNA
6.3.6.1 Příprava pTRIPZ
DNA plazmidu TRIPZ (Open biosystems) jsem pomocí heat-shock metody transformovala
do bakterií za účelem namnožení DNA. Plazmid obsahoval vloženou shRNA, kterou jsem
v následujících krocích vyštěpila a místo ní vložila novou.
Připravila jsem dvě 10µl reakce:
•

2 µl 10× TANGO pufru

•

2 µl 10× TANGO pufru

•

0,5 µl EcoRI

•

0,5 µl XhoI

•

0,7 µl pTRIPZ DNA

•

0,7 µl pTRIPZ DNA

•

7,8 µl ddH2O

•

7,8 µl ddH2O

Třetí reakci jsem připravila 15µl za účelem dvojitého štěpení:
•

3 µl 10× TANGO pufru

•

0,5 µl EcoRI

•

0,5 µl XhoI

•

1 µl pTRIPZ DNA

•

10 µl ddH2O

Všechny tři reakce jsem na 1 hodinu umístila do termobloku s 37 °C. Po uběhnutí této doby
jsem je spolu s 2 µl nanášecí barvy nanesla na připravený 0,7% agarózový gel. Soustavu
jsem nastavila na 70 V a 40 minut.
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6.3.6.2 Návrh, restrikce a klonování shRNA do pTRIPZ
Ke genu DDB1 jsem pomocí Splash RNA prediktoru (Pelossof et al. 2017) navrhla několik
„antisense naváděcích sekvencí“ a první identifikovanou použila. K ní jsem podle studie
Fellmann et al. 2013 přidala další sekvence tak, aby společně po přepisu do RNA tvořily
vlásenku. Pohlídala jsem, aby byla zachována restrikční místa EcoRI a XhoI na okrajích této
oligonukleotidové

sekvence.

Ještě

za

restrikční

místa

jsem

přidala

15

bází

komplementárních k pTRIPZ DNA. Tyto přesahy se později využijí k vložení dlouhé
oligonukleotidové sekvence do plazmidové DNA In fusion HD cloning kitem. K připravené
sekvenci jsem navrhla komplementární sekvenci a obě od 5‘ konce nechala nasyntetizovat
u firmy

Sigma-Aldrich.

Obdržené

oligonukleotidové

sekvence

s experimentální

a komplementární sekvencí jsem rozředila na koncentraci 100 µmol a hybridizovala je
dohromady. Použila jsem 30 µl ddH2O, 10 µl od obou sekvencí a umístila do termocykléru
nastaveném na 95 °C s postupným snižováním teploty o 5 °C × 15 cyklů až na 15 °C.
Koncentraci hybridizovaných oligonukleotidových sekvencí jsem změřila na NanoDrop.
Plazmid, který je cirkulární, jsem dvojitě naštěpila, abych se zbavila dříve zmíněné vložené
nevhodné shRNA, a odkryla tím místa, kam jsem vkládala svou shRNA. Restrikční reakce
se skládala z 5 µl pTRIPZ, 1,2 µl EcoRI, 1,2 µl XhoI, 10 µl 10× TANGO pufru a 32,6 µl
ddH2O. Restrikce probíhala 1,5 hodiny v termobloku při 37 °C. Naštěpený plazmid jsem
s 2 µl nanášecí barvy nanesla do dvou jamek v 0,7 % agarózovém gelu a zapnula soustavu
na 70 V a 60 minut. Produkty jsem po identifikaci v UV transluminátoru z gelu skalpelem
vyřízla a provedla extrakci DNA z gelu pomocí GeneJET Gel extraction kitu. Koncentraci
purifikované plazmidové DNA jsem změřila na NanoDrop.
Spárovanou oligonukleotidovou sekvenci pro shRNA jsem zaklonovala do plazmidu
pTRIPZ pomocí In Fusion HD cloning kitu. Do reakce jsem použila 1 µl IF enzymu, 0,5 µl
DNA oligonukleotidových sekvencí, 0,5 µl vektoru a 3 µl ddH2O. Poměr
vektor : oligonukleotidová sekvence dle koncentrací byl přibližně 1 : 15. Takto připravený
vektor s vloženou dvouvláknovou sekvencí jsem heat-shock metodou transformovala do
bakterií (kap. 4.2.5) Top10 a pro porovnání také do Stellar™ kompetentních bakterií kmene
E. coli (#636763, Takara Bio Inc.). 80 µl kultur jsem v několika multiplikacích nanesla na
LB/agarové kultivační misky s antibiotiky – ampicilin (100 μg/ml media) a umístila je do
inkubátoru, kde při 37 °C zůstaly přes noc. Další den ráno jsem vybrala maximální počet
kolonií, které narostly. V kultivačních zkumavkách jsem přes noc namnožila bakterie s DNA
na 5 ml. Třetí den ráno jsem vytvořila záložní vzorek s glycerolem k uložení do mrazáku.
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Ze zbylých kultur jsem provedla extrakci DNA pomocí GeneJET Plasmid Miniprep kitu a
změřila koncentrace na NanoDrop.
Po izolaci jsem provedla restrikční reakci ke zjištění, zda zůstala zachována restrikční místa.
Do reakce jsem použila 1,5 µg DNA (nebo 11 µl v případě velmi nízké koncentrace), 3 µl
10× TANGO pufru, 0,5 µl EcoRI, 0,5 µl XhoI. 10 µl od každého vzorku jsem použila pro
elektroforetickou analýzu. Vzorky jsem také nechala osekvenovat, abych měla jistotu, že se
vložil správný inzert. Vzorek, který obsahoval správně vloženou kompletní sekvenci
shRNA, jsem nakonec znovu transformovala do bakterií, namnožila kulturu na 100 ml a z ní
provedla extrakci DNA pomocí GeneJET Plasmid Midiprep kitu.

Obrázek 9 Mapa plazmidu TRIPZ
(SnapGene)
Místem pro vložení shRNA je oblast před fialovým rámečkem (shRNAmir insertion site)
mezi restrikčními místy XhoI a EcoRI. Tet operátor značí indukovatelnost funkce plazmidu,
zde doxycyklinem.
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6.4 Transfekce pro knock-out genu DDB1
Abych se mohla pokusit o knock-out genu DDB1 pomocí připravených plazmidů, provedla
jsem těmito plazmidy transfekci LNCaP buněk in vitro.
LNCaP buňky jsem kultivovala v 10% FBS (#10082139, fetální bovinní sérum, Gibco)
RPMI 1640 (#32404-014, Gibco) médiu (s penicilin-streptavidinem (#XC-A4122100,
Biosera), L-glutaminem (#G5792, Sigma-Aldrich), Hepesem 1M, pH 7 (#15630-056,
Gibco), glukózou, hydrogen uhličitanem sodným) v inkubátoru s 37 °C, 5 % CO2 a 100%
vlhkostí.
Jelikož jsem měla připravené 3 různé skupiny plazmidů, prováděla jsem transfekci
několikrát s podobným postupem. Pracovala jsem ve sterilním prostředí laminárního boxu.
Skupinami plazmidů je myšleno:
•

px330 „83“ + px330 „102“ + pARv RFP

Z důvodu nutnosti vkládat do LNCaP buněk kontrolní RFP plazmid při použití px330
plazmidu jsme zvolili další dvě varianty knock-outu za použití buď plazmidu PX458 nebo
PX459. Při transfekci těmito plazmidy byl proces pro vitalitu buňky méně náročný (vkládaly
se dva, a ne rovnou tři plazmidy).
•

PX458 „83“ + PX458 „102“

•

PX459 „83“ + PX459 „102

6.4.1 LNCaP + „83“ a „102“ px330 + pARv RFP
Den před transfekcí jsem trypsinizovala buňky v kultivačních lahvích a rozdělila do
6jamkové destičky spolu s 2 ml média do každé jamky tak, aby konfluence v den transfekce
byla 50-80 %.
V den transfekce jsem si pro každou jamku připravila do zkumavky 500 µl RPMI média
a přidala 1 µg × počet jamek od každé plazmidové DNA – „83“ px330, „102“ px330, pARv
RFP. Na každý mikrogram vkládané DNA jsem k roztoku přidala 1 µl Plus Raegent
(#11514015, Invitrogen™) (např. 6 µl pro jednu kultivační 6jamkovou destičku),
převrácením jemně promíchala a takto inkubovala 5-15 minut při pokojové teplotě. Do směsi
jsem pro každou jamku přidala 10 µl Lipofectamine® 3000 Transfection Reagent
(#L3000008, Invitrogen™), jemně promíchala a vše inkubovala 25 minut při pokojové
teplotě. Odebrala jsem původní médium z každé jamky a nahradila ho 2 ml nového média.
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Do každé jamky jsem přidala 500 µl připravené Lipofectamine/DNA směsi a inkubovala při
37 °C 28 hodin, resp. 51 hodin při opakovacích pokusech.
Po inkubaci jsem buňkám odebrala médium, omyla je nahřátým PBS a inkubovala
s Trypsin/EDTA roztokem pro jejich uvolnění od kultivační destičky. Následně jsem buňky
přenesla s novým médiem do zkumavky a provedla analýzu pomocí FACS, kdy jsem
všechny RFP pozitivní buňky nechala rozmístit po jedné do 96jamkových destiček
a sledovala jejich růst.
Alternativně jsem všechny zbylé transfekované buňky (v rámci jednoho experimentu)
kultivovala v soft agaru ve snaze zajistit prostorové oddělení jednotlivých buněk od sebe,
které mohou růst a vytvořit kolonii se stejným genotypem.

0,7% agarózový gel

0,35% agarózový

rostoucí prostorově

s LNCaP médiem

gel s LNCaP

oddělené populace

médiem a buňkami

buněk

Obrázek 10 Schéma kultivace v soft agaru
převzato a upraveno dle Horibata et al. 2015
V ddH2O jsem si připravila základní 2,1% agarózový gel, který jsem dvakrát rozředila.
Nejdříve jsem použila 7 ml a přidala 14 ml média (ředění 1 : 2) a dosáhla tak 0,7% gelu. Ten
jsem po 3 ml umístila do jamek v 6jamkové destičce. Druhé ředění bylo na koncentraci
0,35% agar (1 : 5) s médiem obsahujícím zpasážované transfekované buňky. Opět jsem 3 ml
nanesla do jamek na zatvrdlý koncentrovanější gel. Buňky jsem pozorovala pod
mikroskopem.

49

6.4.2 LNCaP + PX458 „83“ + PX458 „102“
Při transfekci dvojicí plazmidů obsahujících GFP jako selekční marker jsem postupovala
téměř stejně. Rozdíl byl v množství použité DNA – 1,25 µg na každou jamku od každého
plazmidu. Inkubace probíhala 24, resp. 48 hodin. Pozitivní buňky jsem nechala na FACS
umístit do jedné jamky v 6jamkové, resp. 24jamkové destičce, aby měly společně kontakt
a lépe se jim dařilo růst a množit se. Třídění buněk po jedné mělo následovat v případě, kdy
se buňky rozrostou do dostatečného množství a vitality.

6.4.3 LNCaP + PX459 „83“ + PX459 „102“
Tato dvojice plazmidů obsahuje jako selekční marker rezistenci na antibiotikum Puromycin
(#58-58-2, Invivogen).
6.4.3.1 Křivka přežívání LNCaP v závislosti na koncentraci puromycinu
Abych zjistila, jakou koncentraci antibiotika mám buňkám přidávat, provedla jsem test
s odstupňováním koncentrace antibiotika v médiu. Použila jsem 24jamkové destičky. Pro
každou koncentraci byly 2 jamky shodné, koncentrace byly dle doporučení výrobce
1-10 µg/ml a kontrola bez puromycinu. Médium jsem měnila každý druhý den a test měl
trvat zhruba 14 dní – až do chvíle, kdy v nejnižší možné koncentraci s přežívajícími buňkami
bude zbývat 50 % buněk živých. Během prvního testu s koncentracemi od 1 do 10 µg/ml
nepřežily buňky z žádné dvojice jamek s puromycinem, kontroly přežily. Proto jsem
koncentraci snížila na 0,1-1 µg/ml. Z tohoto testu jsem vysledovala a následně používala
koncentraci 0,4 µg/ml.
Po transfekci LNCaP buněk plazmidy PX459 „83“ + PX459 „102 a 48hodinové inkubaci
jsem buňkám přidala puromycin v koncentraci 0,4 µg/ml. Připravila jsem dvě kontrolní
jamky. Jedna obsahovala transfekované buňky s LNCaP médiem bez puromycinu. Druhá
netransfekované buňky s puromycinem. Médium jsem měnila každý druhý den. V případě
přerůstání buněk jsem je zpasážovala do větší kultivační nádoby. Po 14 dnech kultivace
s antibiotiky jsem přežívající buňky na FACS rozmístila do 96jamkové destičky po jedné
buňce do každé jamky a sledovala jejich růst.
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6.5 Test zacelování rýhy
Pro studium buněčné migrace LNCaP linie v závislosti na dávce thalidomidu
(#T144-100MG, Sigma-Aldrich), rozpuštěného v DMSO a přidaného do média, jsem buňky
umístila do 6jamkových destiček a 35 mm Petriho misek. Při maximální konfluenci buněk
jsem buňky uprostřed seškrábla pomocí 10mikrolitrové pipetové špičky. Rýhu mezi
buňkami jsem pozorovala a fotografovala během 30 dní, dokud nezarostla na kontrolní nebo
některé experimentální jamce. Thalidomid jsem použila v koncentracích 4, 40 a 400 μM.
Médium jsem měnila každých 48-72 hodin, včetně kontrolních – pouze médium, médium
a DMSO.

6.6 Protokol Platypus
Paralelní metodou pro ověření účinku thalidomidu na buňky bylo zvoleno použití soupravy
dle protokolu Platypus (#CMA1.101, Oris™ 96-well plate with Inserted Stoppers).

Obrázek 11 Platypus migrační assay

převzato od Platypus technologies, upraveno
Kultivované buňky jsem zpasážovala a dle protokolu umístila do 96jamkové destičky, která
obsahovala silikonové stopery tvořící zábranu, kam se buňky nemohly usadit. Buňkám jsem
poskytla dostatek času na usednutí do jamek (72 hodin). Následně jsem pomocí přiloženého
háčku stopery vyndala. Každý druhý den jsem buňkám měnila médium, jamky jsem
rozdělila do skupin obsahujících kontroly (jen médium a médium + DMSO) a médium s 4,
40 nebo 400 μM thalidomidu. Buňky jsem analyzovala pod mikroskopem.
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6.7 Dynamika růstu nádorů v NSG myších
Připravený plazmid pTRIPZ obsahující shRNA sekvenci jsem použila pro transdukci
LNCaP buněk za účelem knock-downu genu DDB1.

6.7.1 Příprava vektorů
Z malého množství zmrazených bakterií obsahujících vektory s packaging a enveloping
geny pro funkci lentiviru jsem provedla namnožení bakterií a následně izolaci plazmidové
DNA pomocí GeneJET Plasmid Midiprep kitu. Jednalo se o plazmidy pCMV-dR8.2 dvpr
(Addgene #8455) a pCMV-VSV-G (Addgen #8454). Po izolaci DNA jsem změřila
koncentraci na NanoDrop.

6.7.2 Příprava lentivirového média
Namnožení plazmidové DNA obsahující části lentiviru jsem provedla přes transfekci buněk
HEK293. HEK293 jsem kultivovala při teplotě 37 °C v inkubátoru s 5 % CO2 a 100%
vlhkostí.

Jejich

medium

obsahovalo

DMEM

(s

4500

mg/l

glukózy,

2mM

L-glutaminem, pyruvátem sodným, uhličitanem vápenatým, SIGMA), 10% FBS (fetální
bovinní sérum, GIBCO) a 1% penicilin-streptavidinem (Biosera). Den před transfekcí jsem
buňky pasážovala a rozmístila do několika kultivačních misek tak, aby v den transfekce byly
konfluentní z 80-90 %. Připravila jsem si směs složenou z 1 ml DMEM média, 7,55 μg
vektoru pCMV-dR8.2 dvpr, 0,88 μg pCMV-VSV-G, 8,44 μg lentivirového vektoru pTRIPZ
(s vloženou shRNA) a 50,6 μl PEI (polyethylenimin). Směs jsem inkubovala 20 minut při
pokojové teplotě. Kultivační médium HEK293 buněk jsem vyměnila za 1% FBS DMEM
médium. Po inkubaci jsem směs přidala po kapkách po celé ploše kultivační misky do média
k HEK293 buňkám a inkubovala v inkubátoru 3 hodiny. Následně jsem vyměnila médium
za DMEM s 10% FBS, 1% pen-strep a inkubovala 72 hodin.
Po této době jsem z buněk odebrala médium obsahující lentivirové partikule a centrifugovala
ho při 1000 g po dobu 2 minut. Supernatant jsem přefiltrovala do čisté zkumavky přes filtr
o velikosti síta 0,45 μm. Toto médium jsem použila pro transdukci LNCaP buněk, případně
uchovala v mrazáku při -80 °C.
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6.7.3 Transdukce LNCaP buněk
LNCaP buňky jsem kultivovala v 10% FBS (#10082139, fetální bovinní sérum, Gibco)
RPMI 1640 (#32404-014, Gibco) médiu (s penicilin-streptavidinem (#XC-A4122100,
Biosera), L-glutaminem (#G5792, Sigma-Aldrich), Hepesem 1M, pH 7 (#15630-056,
Gibco), glukózou, hydrogen uhličitanem sodným) v inkubátoru s 37 °C, 5 % CO2 a 100%
vlhkostí. V den transdukce po přípravě média s virovými partikulemi jsem odebrala
polovinu LNCaP média z buněk a nahradila jej virovým médiem a společně inkubovala po
dobu 4 hodin. Následně jsem odebrala všechno médium a zlikvidovala jej. Buňkám jsem
přidala čisté LNCaP médium a kultivovala v inkubátoru. Po 48 a znovu po 96 hodinách jsem
buňkám médium vyměnila, abych odstranila všechny zbylé virové partikule.
Plazmid pTRIPZ obsahuje geny pro rezistenci proti antibiotiku puromycin. Z dříve
otestované křivky přežívání jsem věděla, jakou koncentraci pro LNCaP mám použít.
Buňkám jsem po dobu 14 dní každý druhý den měnila médium obsahující 0,4 μg/ml
puromycinu. V případě přemnožení buněk jsem je pasážovala za použití Trypsin/EDTA
roztoku. Takto vytříděné buňky byly následně použity pro injikaci NSG myším ke studiu
růstu nádorů.

6.7.4 Injikace LNCaP/DDB1 shRNA buněk myším
Pro následující metody jsem využila zázemí fenotypizačního modulu pro CDX modely
(Cell-derived Xenograft, buněčné xenoimplantáty) Českého centra pro fenogenomiku
(Czech Centre for Phenogenomics, CCP), jejich charakterizací a zobrazování. Účastnila
jsem se všech standardizovaných procesů.
Plazmid pTRIPZ je indukovatelný doxycyklinem, proto byly myši linie NSG rozděleny do
skupin uvedených v Tabulce 1.
Transdukované buňky se ztrypsinizovaly, resuspendovaly a napočítaly v Burkerově
komůrce tak, aby se mohlo jedné myši (celkem 12 myší) aplikovat 1×106 buněk ve 100 µl
směsi matrigelu bez phenolové červeně (356237, Corning) a PBS. Poměr matrigelu a PBS
byl 50 : 50. Aplikace se prováděla v isofluoranové anestezii subkutánně do hřbetní oblasti.
Doxycyklin lze podávat do pitné vody. Připravilo se 150 ml vody, 0,75 tablety Steviolu,
7,5 g sacharózy a rozpustilo se 0,6 g doxycyklin hydrochloridu. Láhev s roztokem musí být
chráněná před světlem, proto se balí do alobalu.
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Tabulka 1 Rozdělení modelových organismů
Pozice jednotlivých čísel pro označení konkrétní myši v tabulce odpovídá pozici myší na
fotografiích v kap. Výsledky.

kontrolní
Ddb1KD -dox
experimentální
Ddb1KD +dox

Specifikace myší ze skupiny pro
fotografování a analýzy
113
875
114
886
115
887
101
104
102
105
103
106

6.7.5 In vivo zobrazování růstu nádorů
Snímání živočichů s nádory probíhalo v týdenním intervalu po dobu osmi týdnů. Před
každým snímáním byly myši uspány inhalační isofluoranovou anestezií a intraperitoneálně
jim bylo podáno 150 µl luciferinu (XenoLight D-luciferin, #122799, PE Systems).
Bioluminiscence byla detekována po 5 minutách od podání v Lago X (Spectral Instruments
Imaging) pro celotělové zobrazování pomoci softwaru Aura Imaging, kterým následně
probíhalo i vyhodnocování. Inhalační anestezie je zavedena i do Lago X, proto mohl čas
snímání být až 300 s. Pro kvantifikaci byl čas snímání v případě přeexponování nádoru
snížen dle potřeby.

6.7.6 Western-blot
Procedura proběhla dle protokolu přiloženého v doplňujících informacích.
V první řadě se připravily lyzáty ze vzorků nádorů. Malý kousek nádoru získaný po pitvě se
přidal k lyzačnímu pufru, vzorek se rozpustil, centrifugoval a supernatant se použil pro
SDS-diskontinuální

elektroforézu

proteinů.

Vzorky

byly

přeneseny

z gelu

na

nitrocelulózovou membránu pomocí Western blot soustavy. Poté byly obarveny primárními
protilátkami anti-DDB1 (ab109027, Abcam) a anti-Vinculin (#ab129002, Abcam). Druhý
den se použily sekundární protilátky (anti-rabbit HRP, #ab205718, Abcam) a pro detekci se
použil SuperSignal West Pico PLUS Chemiluminiscent substrate (Thermo Scientific,
#34580).
Analýza byla provedena v programu ImageJ. Signál pro Ddb1 byl normalizován proti
signálu Vinculinu sloužícího jako nanášecí kontrola.
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6.7.7 Histologie nádorů
Při pitvě myší se provedlo vizuální hodnocení výskytu nádorů, jejich umístění, velikosti,
váhy a přichycení k okolním tkáním. Dále se hodnotila barva nádorů a změny na okolních
tkáních myší – střeva, slezina, aj. U myší se také zkontrolovalo, zda nejeví známky
metastázování a z primárních nádorů i případných metastází se odebralv vzorky pro
histologickou analýzu.
Histologická analýza byla provedena odborným pracovištěm Českého centra pro
fenogenomiku.
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7 Výsledky
7.1 Thalidomid má vliv na dynamiku zacelování rýhy u LNCaP buněk
Thalidomid byl použit v koncentracích 4, 40 a 400 μM a médium bylo buňkám měněno
každých 48-72 hodin.
Fotografování probíhalo na vyznačeném místě jamek. Vyhodnocení bylo provedeno
programem ImageJ, kde byla označena plocha rýhy v každý den měření. Zarůstání rýhy bylo
vypočteno dle vzorce:
%= (

𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑝𝑜 𝑟á𝑛ě (𝑑𝑒𝑛 0) − 𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑧𝑎𝑟ů𝑠𝑡𝑎𝑗í𝑐í (𝑑𝑒𝑛 𝑋)
) × 100
𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑝𝑜 𝑟á𝑛ě (𝑑𝑒𝑛 0)

V případě potřeby byly oddělené zarůstající plochy v rámci jamky sečteny.
U jednotlivých koncentrací testované látky v daných časových bodech byla pozorována
různá aktivita buněk. Signifikantní rozdíly byly pozorovány při porovnání skupiny
s koncentrací thalidomidu 4 μM a ostatními v čase 7, 14 nebo 21 dní (více v doplňujících
informacích – Tabulka 3).
Graf 4 Růst LNCaP buněk v závislosti na dávce thalidomidu
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DEN 1.

DEN 30.
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+ DMSO
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Obrázek 12 LNCaP test zacelování rýhy – ukázka z jednoho opakování experimentu
Zvětšení 50×
Na obrázcích vlevo 1. den po vytvoření rýhy a výměně médií.
Na pravých obrázcích 30. den.
Na obrázcích je pozorovatelná vytvořená rýha mezi buňkami s velmi nepravidelným
okrajem, na kterém se buňky odchlíply a začaly překrývat. Tento jev je při vysoké konfluenci
buněk častý. Navíc jsou buňky schopné se uvolnit i spontánně, bez zásahu. Při třiceti dnech
kultivace je překrývání ještě více evidentní, tmavé skvrny značí větší vrstvu buněk.
V Grafu 4 jsou vyneseny průměrné hodnoty (%) ze tří opakování experimentu zacelování
rýhy pro jednotlivé koncentrace testované látky. U koncentrace 40 μM buňky hůře
proliferovaly, zacelování rýhy bylo nejpomalejší oproti ostatním skupinám a v některých
časových bodech byla rýha dokonce větších rozměrů než na začátku, což by značilo
odumírání buněk. Tento jev je vyobrazen na Obrázku 12.
K získání většího statistického souboru jamek s jednotlivými koncentracemi byl použit
Platypus kit (#CMA1.101, Oris™ 96-well plate with Inserted Stoppers). Dle Obrázku 11
v kap. 6.6 od výrobce měly stopery vytvořit malý jasně ohraničený kruh bez buněk v centru
jamky 96jamkové destičky. I přes důkladnou resuspendaci LNCaP buněk těsně před
napipetováním do jamek byly buňky po 72 hodinách – odpovídajících času na přisednutí
buněk k povrchu kultivační nádoby – a po vyndání stoperů z jamek stále ve velkých
shlucích, velmi nepravidelně rozmístěné, bez jasného ohraničení prázdného kroužku po
stoperu. Z tohoto důvodu s tímto přístupem nebylo pokračováno.
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7.2 Knock-out DDB1 u LNCaP buněk vykazuje buněčnou letalitu

S

83/1

83/2

102/1

102/2

200 bp

Obrázek 13 Výsledek amplifikace gRNA sekvence – fotografie agarózového gelu.
S = standard NK (GeneRuler 1 kb plus, #SM1331, Thermo Scientific™), velikost
amplifikovaných sekvencí je 169 bp a 262 bp.
Pro následující využití byly používány PCR amplifikované úseky 83/1 a 102/2, dále jen „83“
a „102“, nebylo dále třeba duplikace.
Amplifikovaná sekvence byla ligována do vektorů PX458 a PX459 metodou In Fusion a přes
protokol Crispr. Po několika opakováních a úspěšné transformaci do bakterií byly vybrané
vzorky po extrakci DNA pomocí GeneJet Miniprep kitu analyzovány agarózovou
elektroforézou.
Metodou In Fusion se podařilo amplifikovat všechny čtyři potřebné plazmidové DNA.
Metodou protokolu Crispr se i přes průběžné kroky s multiplikací některé vzorky nerozrostly
a nebylo možné extrahovat DNA ze všech čtyř kombinací. Z této metody ale vycházely po
extrakci izolované DNA s vyšší koncentrací.
Sekvenací bylo ověřeno, zda se do plazmidů vložily gRNA sekvence. Kontrolu jsem
provedla v aplikaci SnapGene. Všechny vzorky z In Fusion metody obsahovaly gRNA
sekvenci, jak bylo zamýšleno. U některých vzorků z protokolu Crispr se gRNA sekvence
nevložila – po sekvenaci byly vzorky shodné s originální mapou.
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S

1

2

3

4

I

II

III

IV

V

10 000 bp
7 000 bp
In Fusion

protokol Crispr

Obrázek 14 DNA plazmidů PX458 a PX459 – fotografie agarózového gelu.
S = standard NK (GeneRuler 1 kb plus, #SM1331, Thermo Scientific™)
Velikost plazmidů je PX458 9288 bp, PX459 9174 bp.
1 – PX458 „83“, 2 – PX458 „102“, 3 – PX459 „83“, 4 – PX459 „102“
I – PX458 „83“ a), II – PX458 „83“ b), III – PX459 „83“ a), IV – PX459 „83“ b), V – PX459 „102“

Pro následující procesy byly dále využívány jen vzorky z In Fusion metody (na Obrázek
Obrázku 14 vzorky 1-4).
LNCaP buňky byly transfekovány třemi plazmidy – px330 „83“, „102“ px330, pARv RFP.
Při analýze FACS nebylo mnoho buněk pozitivních. Tyto buňky byly umístěny do
96jamkové destičky po jedné za účelem získání kolonie se stejným genotypem.
Při rozmístění buněk po jedné do 96jamkové destičky nebylo možné tyto buňky dále
analyzovat, protože nebyly viabilní.
Alternativním přístupem kultivace populace buněk v soft agaru se dařilo buňkám růst
(Obrázek 15), ale nejednalo se o čistě pozitivní nebo negativní kolonie, proto s nimi nebylo
dále pracováno.
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500 µm
Obrázek 15 Transfekované LNCaP v soft agaru
Červené buňky jsou považovány za knock-out pozitivní díky pARv-RFP kontrolnímu
plazmidu.
Dále byly LNCaP buňky transfekovány plazmidy PX458 „83“ + PX458 „102“. Vzhledem
k neúspěchu rozrůstání samostatně umístěných LNCaP buněk do 96jamkové destičky bylo
nyní do tří jamek 24jamkové destičky na FACS umístěno 20, 200 a 600 GFP pozitivních
buněk (Obrázek 16Obrázek ). Pozorování buněk pod mikroskopem probíhalo několikrát
v týdnu a výměna média každý druhý den.
Ukončení pozorování bylo po měsíci od transfekce, kdy již bylo evidentní, že se buňky
nerozrůstají, ale naopak umírají (Obrázek 17).
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Obrázek 16 KO DDB1 v LNCaP 2 dny po FACS
Jamka, kam bylo umístěno 600 pozitivních buněk, zvětšení 50×.
Šipkami jsou označeny žijící buňky.

Obrázek 17 KO DDB1 v LNCaP 22 dní po FACS
Jamka, kam bylo umístěno 600 pozitivních buněk, zvětšení 50×.
Šipkami jsou označeny poslední žijící buňky.
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Uvažovali jsme, zda pro přežívání buněk nemůže být kritickým bodem FACS analýza brzy
po transfekci, proto jsme zvolili rezistenci k puromycinu jako selekční agens pozitivně
transfekovaných buněk s plazmidy PX459 „83“ + PX459 „102“. Médium s puromycinem
bylo měněno každý druhý den po dobu 14 dní, kdy se předpokládá úspěšná negativní selekce
buněk neobsahujících plazmidy a zároveň je to dostatečný čas pro stabilizování buněk
s plazmidy po transfekci. Poté byly přežívající buňky na FACS rozmístěny do 96jamkové
destičky po jedné a pozorovány pod mikroskopem.
V naprosté většině jamek vypadal průběh jako na Obrázek Obrázku 18 vlevo. Buňky nebyly
zpravidla schopné adherovat k povrchu jamek. Při vzácně pozorovaných adhezích byly
buňky schopné růstu a dělení pouze po dobu několika málo dni. V jednom vzorku byl
pozorovaný vznik 3D struktury (Obrázek 19), u které byla po 120 dnech (Obrázek 20)
inkubace provedena pasáž. Nízké procento přeživších buněk se však nebylo schopno dále
dělit.

Obrázek 18 LNCaP 3 dny po FACS
Vlevo fotografie umírající a vpravo fotografie živé buňky, zvětšení 100×.
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Obrázek 19 LNCaP 14 dní po FACS
Fotografie viabilní rozrůstající se kolonie buněk z jediné původní, zvětšení 200×.

Obrázek 20 LNCaP 118 dní po FACS
Rozrostlá kolonie z Obrázku 19. Většina buněk pravděpodobně neživá, živé pouze na
okrajích, zvětšení 50×.
Tuto kolonii jsem zpasážovala, několik dní žily jednotlivé buňky, ale dále se nedělily,
umíraly.
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7.3 Knock-down DDB1 u LNCaP buněk vykazuje menší progresi
nádorů v NSG myších
Pro tvorbu stabilních linií s inducibilním snížením exprese DDB1 byl využit p-TRIPZ
systém. Použité restrikční enzymy: Xho1, EcoR1.
Restrikční reakcí pomocí RE EcoRI a XhoI bylo ověřeno zachování restrikčních míst
v plazmidu TRIPZ pro vložení navrhnuté shRNA sekvence.

S

EcoRI

XhoI

EcoRI/XhoI

10 000 bp

Obrázek 21 Kontrola restrikčních míst v pTRIPZ – fotografie agarózového gelu
S = GeneRuler 1 kb (#SM0311, Thermo Scientific™), velikost plazmidu (bez shRNA) je

13 320 bp.
Restričkní místa byla zachována. V opačném případě by na obrázku byly vidět další formy
plazmidové DNA – CCC, OC.

S
10 000 bp

EcoRI/XhoI

Obrázek 22 Purifikace štěpeného pTRIPZ před extrakcí DNA z gelu
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Začlenění shRNA do pTRIPZ bylo několikrát opakováno, aby byly získány alespoň
3 bakteriální kolonie přežívající na selekčním médiu. Po extrakci DNA pomocí GeneJET
Mini prep byly u vzorků velmi nízké koncentrace. Začlenění plazmidu obsahujícího shRNA
bylo vyzkoušeno také do jiného typu bakteriálních buněk – Stellar (Stellar™ kompetentní
bakterie kmene E. coli, #636763, Takara Bio Inc.), v nich byly koncentrace DNA ještě nižší.
Ze všech pokusů se pouze u jedné bakteriální kolonie (bakterie Top10) správně vložila
připravená oligonukleotidová sekvence shRNA (Obrázek 23Obrázek ).

Obrázek 23 Výsledek vkládání shRNA do pTRIPZ
Délka vložené shRNA sekvence je 86 bp, celková velikost plazmidu je 13 406 bp.
Vložení shRNA sekvence proběhlo metodou In Fusion.
Buňky s vloženým plazmidem TRIPZ s vloženou shRNA byly použity pro knock-down
genu DDB1 v LNCaP buňkách, které byly následně implantovány NSG myším.
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7.3.1 Ddb1 propaguje růst nádorů in vivo
Proběhlo 8týdenní snímání dvou skupin myší po šesti jedincích po injikaci LNCaP buněk
s plazmidem pTRIPZ s vloženou shRNA pro knock-down Ddb1. Skupině kontrolní nebyl
podáván doxycyklin, který induktivně působí na plazmid a zajišťuje tak expresi shRNA
vlásenky pro knock-down.

A

miliony

B
fotony/cm2

1500

plocha nádorů

8
6

1000

4
500

2

0
1

2

3

Ddb1 KD -dox

4

5

6

7

8

týdny

Ddb1 KD +dox

0
1

2
3
4
Ddb1 KD -dox

5

6
7
8
týdny
Ddb1 KD +dox

67

Obrázek 24 Růst nádorů v NSG myších
(A) Intenzita luminiscence nádorů je zobrazena v barvách od fialové (nejméně) po červenou
(nejvíce).
(B) Souhrnný graf luminiscence a plochy nádorů během doby snímání.
U luminiscence nádorů se po provedení t-testu při p<0,05 nejedná o statisticky významný
rozdíl mezi sledovanými skupinami (0,728, zaokrouhleno). U plochy nádorů je rozdíl velmi
signifikantní (0,0124, zaokrouhleno).

Na fotografiích lze pozorovat kolísající nárůst s maximem v 7. týdnu snímání a opětovný
pokles růstu nádorů. Graf luminiscence znázorňuje pozoruhodný vysoký pík po 6. týdnu
a následný pokles u KD +dox skupiny. Po 6. týdnu je vysoký nárůst luminiscence
i u kontrolní skupiny, hodnoty luminiscence u experimentální skupiny jsou v tomto časovém
bodě dokonce vyšší. U druhého grafu, kde jsou vyneseny průměrné hodnoty plochy nádorů
je evidentní významně nižší hodnota pro KD +dox skupinu, ačkoli v 7. týdnu snímání je opět
vysoký pík (zobrazení jednotlivých myší je uvedeno v doplňujících informacích).
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7.3.2 Snížení exprese Ddb1 zvyšuje invazivitu nádorů
Analyzovány byly makroskopické nálezy u všech myší po provedené pitvě. Nejčastěji se
nádory vyskytovaly v zádové části hrudníku přichycené k podkoží a fasciím. U dvou myší
z kontrolní skupiny (875, 886) nádory zasahovaly do lopatkové oblasti a oproti ostatním,
které byly růžové, měly bílou barvu. Všechny myši měly zmenšenou slezinu, experimentální
skupina měla zvětšené slepé střevo a žlučník. U jedné myši (č. 113) se objevil malý nádor
(2×2 mm) v kraniální oblasti, u jedné v břišní oblasti za penisem (myš č. 102). U několika
myší bylo podezření na metastázy do tříselní mízní uzliny, kde se objevovaly bulky.
Nádory byly mimo místo výskytu evaluovány co do rozměrů a váhy. U kontrolní skupiny
byly nádory dle analýzy v průměru větší a těžší. Pro velikost i pro váhu nádorů se nejedná
o statisticky významný rozdíl mezi skupinou experimentální a kontrolní (p<0,05– t-test
velikost 0,384; váha 0,466).

Tabulka 2 Makroskopické nálezy nádorů
myš
kontrolní
Ddb1KD -dox

experimentální
Ddb1KD +dox

113
114
115
101
102
103

váha
(g)
28
24,8
23,5
29,3
26,7
24,7

velikost
(mm2)
300
300
200
100
150
150

875
886
887

váha
(g)
30,4
30,5
25,9

velikost
(mm2)
50
50
150

průměr
104
105
106
průměr

27,18
25,5
23,5
25,5
25,87

175
96
100
225
136,83

myš
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Graf 65 Průměry vah a velikostí nádorů
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Dle histologické analýzy šesti vybraných nádorů (3 z každé skupiny) byly nádory
zapouzdřeny do kapsule z fibroblastů. Z kapsule vedla septa směřující do centra buněčné
masy nádorů. Lymfatické uzliny nebyly pozorovány jako zvětšené a u žádného ze šesti
zkoumaných zvířat nebyly nalezeny makroskopické metastázy ani ložiska zánětu. Všechny
nádory byly dostatečně zásobeny krví z okolních cév. Byly pozorovány známky maligního
chování buněk jako buněčný pleomorfismus, anisokaryóza a častý výskyt mitóz. Počet mitóz
byl u experimentální i kontrolní skupiny srovnatelný (Obrázek 25Obrázek ).
U experimentální skupiny byly nádory místy vrostlé do svalové tkáně pod kůží, což značí
zásadní rozdíl v invazivním chování buněk s dysfunkčním DDB1.

.

A

B

Obrázek 25 Četné mitózy v histologickém řezu nádorem
(A) řez nádoru po disekci z myši č. 113 z kontrolní skupiny
(B) řez nádoru po disekci z myši č. 102 z experimentální skupiny
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7.3.3 Množství proteinu Ddb1 v nádorech s KD +dox je u NSG myší
průměrně nižší
KD -dox
113 114 115 875

KD +dox
886 887 101 102 103 104 105 106

Ddb1
130 kDa

Vinculin

Obrázek 26 Western blot Ddb1
Na obrázku lze pozorovat různé množství proteinu Ddb1 u nádorů jednotlivých myší.
Dle intenzity pruhů je možné předpokládat u 1. myši z experimentální skupiny KD +dox
(myš č. 101) množství nejnižší.
Množství proteinu Ddb1 a kontrolního Vinculinu bylo z fotografií western blotu převedeno
na číselnou hodnotu odpovídající množství signálu. Signál je úměrný množství navázaného
enzymu, které je přímo úměrné množství detekovaného proteinu.
Dle číselných hodnot pro jednotlivé myši můžeme v Grafu 7 pozorovat shodu u nejnižší
hodnoty množství Ddb1 u myši č. 101. Průměrné množství proteinu Ddb1 pro obě skupiny
je vyneseno v Grafu 8, kde je viditelný jasný úbytek proteinu Ddb1 u experimentální skupiny
oproti skupině kontrolní. Hodnota t testu byla po zaokrouhlení 0,0215, což značí statisticky
významný rozdíl mezi skupinami (p<0,05).
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Graf 7 Množství Ddb1 po normalizaci proti Vinculinu
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Graf 8 Průměr množství Ddb1 u kontrolní a experimentální skupiny
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8 Diskuze
V rámci této diplomové práce byly připravovány buněčné modely linie LNCaP s knock-out
a knock-down genu DDB1, které byly později injikovány myším z důvodu studia růstu
nádorového ložiska a migrace nádorových buněk. Na základě předchozích zkušeností
v rámci laboratoře bylo očekáváno, že snížená produkce proteinu Ddb1 a tím inaktivace
komplexu Cul4 povedou k nižší progresi onemocnění.

8.1 Práce s buněčným modelem
Dle

původního

popisu

má

buněčná

linie

LNCaP

tvořit

monovrstvy

(Horoszewicz et al. 1983), s čímž nemohu souhlasit. Během mé práce s linií se buňky
v kultivačních nádobách velmi ochotně shlukovaly dohromady, natahovaly své panožky
jedna přes druhou, a to i po důkladné resuspenzaci během pasážování.
Je to linie, která neroste rychle a během dlouhodobého pasážování může měnit své vlastnosti.
To se ukázalo ve chvíli, kdy jsem testovala antibiotikum puromycin, vůči kterému se starší
pasáž linie LNCaP zdála být zcela rezistentní. Novější pasáž ale byla zase podstatně
senzitivnější, než je běžně udávané rozmezí antibiotika 1-10 mg/ml pro LNCaP. Vhodnou
koncentraci antibiotika jsem vybrala dle křivky přežívání.
Zajímavé, ale práci komplikující, se mi na chování buněk také zdálo, že v některých typech
kultivačních nádob buňky rostly, držely u dna a dařilo se jim celkově lépe (kultivační láhve)
než v jiných (kultivační destičky a vícejamkové destičky), ačkoli v obou případech se
jednalo o polystyrenovou nádobu. To bylo bohužel problémem při provádění testu
zacelování rýhy, které nešlo uskutečnit v lahvích, kde by to pro buňky bylo příznivější.
Studie Horoszewicz et al. 1983 popisuje možnost uvolnění shluku buněk při dlouhodobé
kultivaci, což naznačuje na jejich schopnost kolektivně migrovat. Při seškrabávání rýhy
buněk, kterému předcházelo delší kultivování, aby buňky zarostly celý obsah dna kultivační
nádoby, tak bylo ode dna kultivační misky doslova odloupnuto velké množství buněk.
Pravděpodobně to bylo způsobeno jejich prostorovým uspořádáním s panožkami, které se
mohly křížit s panožkami vedlejších buněk. Měla jsem možnost vidět HEK293 buňky po
provedení rýhy 10µl špičkou a rozdíl byl nesrovnatelný. Z tohoto pozorování plyne závěr,
že kultivace této linie ve 2D prostoru není pro buňky příliš vhodná. Pokračování sledování
chování buněk v myším modelu ve 3D prostoru bylo logickým a nutným krokem.
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8.2 Účinek thalidomidu na linii LNCaP
Při historickém testování účinku thalidomidu na myších modelech se neprojevily žádné
nežádoucí účinky. Proto byl v 50. letech minulého století v západních zemích (např. v USA,
Kanadě, Velké Británii) podáván lidem jako sedativum nebo lék na ranní nevolnosti
u těhotných žen (Somers 1960) dle (Keller et al. 1956). Na našem území lék dostupný nebyl
z důvodu uzavřenosti politického systému, obzvláště pokud šlo o záležitosti přicházející ze
západu.
Od doby, kdy byl lék s obsahem thalidomidu (Contergan/Distaval) prokázán teratogenem
(McBride 1961), se vědci snaží přijít na to, co činí druhovou rozdílnost v metabolizování
této látky, aby se testy in vitro a in vivo na modelových organismech mohly považovat za
průkazné a důvěryhodné i pro člověka. V minulosti neexistovaly nadnárodní registry
o testech léků. Myší model byl považován za dostatečný, ale s časem blíže k současnosti se
vytvořily požadavky na testování na více druzích modelových organismů, aby se podobným
případům mohlo předcházet.
Vědecká obec se domnívá, že myší březí samice je schopna thalidomid metabolizovat tak,
že k rostoucímu embryu/plodu se nedostane, a tak mohou vyrůst jeho končetiny normálně.
V roce 2016 vyšla publikace o myším knock-out modelu, který je k thalidomidu senzitivní,
a tudíž může sloužit k dalšímu testování tohoto či jiných teratogenních léčiv
(Kazuki et al. 2016). Jednalo se o myší model, který nesl lidský arteficielní chromozom
s genem CYP3A, jež skupina identifikovala jako potenciální cíl v rámci svých dřívějších
zkoumání. CYP3A je produkován placentou a je možné, že právě on je odpovědný za
metabolizování thalidomidu v neprospěch vyvíjejícího se plodu. Oproti kontrolním
skupinám myší (wt, Cyp3a KO) pouze u skupiny s produkcí lidského proteinu CYP3A navíc
byly pozorovány abnormality při vývoji končetin plodů. Je zde také popsáno, že myši jsou
schopné snést podstatně větší dávku thalidomidu než člověk (i 250×). V teoretickém úvodu
práce je uvedeno, že cílem pro thalidomid je protein CRBN. Toho využila studie
Fink et al. 2018, ve které byl připraven myší model se změnou jediné aminokyseliny na
kritickém místě (izoleucin v pozici 391 za valin) v Crbn, aby se shodovala s lidskou. U myší
s danou změnou v AMK (CrbnI391V) byl při podávání thalidomidu (nebo jeho derivátu
lenalidomidu) pozorován častý výskyt spontánního potratu, zatímco u wt skupiny nikoli.
Tím byla dle studie ukončena tato druhově specifická rezistence k thalidomidu a jeho
derivátům, která má pravděpodobně stejný původ i u ostatních rezistentních druhů jako jsou
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krysy, prasata, kočky nebo jediná z primátů komba velká. Ve studii je navíc uvedeno, že
lenalidomid u myší s CrbnI391V snižuje počet bílých krvinek a ovlivňuje hematopoetické
kmenové buňky. V částečné opozici ale stojí studie Matyskiela et al. 2018, dle které samotná
změna v Crbn u myší nestačí. Autoři použili transgenní model myši exprimující lidský
CRBN, ale k teratogennímu účinku nedocházelo. Na lidských iPC (induced pluripotent cells,
indukované pluripotentní buňky) buňkách testovali na thalidomidu závislou CRL4CRBN
komplexem zprostředkovanou degradaci SALL4 proteinu, který má zavedenou roli ve
vývoji plodu a genetickou souvislost s vrozenými vývojovými vadami, jako nového
substrátu pro CRBN. U myší má ale změněnou aminokyselinovou sekvenci, a tak k jeho
degradaci thalidomidem nedochází.
Thalidomid a jeho deriváty jsou dále zkoumány pro svou funkci a terapeutickou hodnotu.
Lenalidomid se například používá při léčbě mnohočetného myelomu. Zde vazba
lenalidomidu k CRBN mění funkci CRL4 komplexu. Vazbou se stává selektivně
ubikvitinující dvou transkripčních faktorů produkovaných právě v mnohočetném myelomu
IKZF1 a IKZF3, čímž důrazně prodlužuje dobu přežívání pacientů s tímto onemocněním
(Krönke et al. 2014). Lenalidomid se také ukázal efektivním lékem myelodysplastického
syndromu, který může vést až k akutní myeloidní leukémii. Syndrom je způsoben delecí na
dlouhém raménku 5. chromozomu (del(5q)), která činí buňky senzitivními k lenalidomidu
(Krönke et al. 2015). Efekt je opět v selektivní ubikvitinaci a degradaci, tentokrát kasein
kinázy 1α (CK1α), která je považována za podmíněně esenciální protein pro malignity
a může být cílem pro protirakovinné léky.
I ohledně teratogenity thalidomidu se nacházejí stále nové substráty určené k degradaci
CRL4CRBN komplexem. Jedním z nich je např. člen rodiny p53 protein p63, který je
esenciální pro vývoj končetin a hlemýždě ve vnitřním uchu (Asatsuma-Okumura et al.
2019), což jsou defekty, které se v historii při thalidomidové epidemii objevovaly.
Recentnější studie Miyazato et al. 2020 popsala, že thalidomid jako lék na rakovinné (zde
buňky plicních metastáz melanomu) buňky nepůsobí protinádorově přímo, ale regulací
protinádorových funkcí NK (natural killer cells, doslova přirození zabíječi) buněk
imunitního systému organismu (zkoumáno na myším modelu senzitivním k thalidomidu).
Periferní NK buňky jsou thalidomidem indukovány ke zrání a k funkční kompetentnosti.
Na základě informací ze zmíněných studií by se tedy dalo předpokládat, že 2D buněčná linie
nemůže mít stejnou odpověď na testovanou látku jako 3D modelový organismus, resp.
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pacient. Jedním z důvodů může být chybějící environment a buňky imunitního systému.
V závislosti na koncentraci thalidomidu vede zacelování rýhy LNCaP buněk ke změnám,
zatímco u kontrolních skupin (jen médium a médium+dmso) mělo zacelování velmi
podobný průběh. Největší rozdíly v růstu oproti ostatním skupinám buněk vykazovala
skupina s koncentrací thalidomidu 4 µM. Buňkám se dařilo dokonce lépe než buňkám
kontrolním. V několika časových bodech pozorování (14 a 21 dní) se jednalo o velmi
významný rozdíl oproti kontrolní skupině s mediem a DMSO, u kontrolní skupiny pouze
s mediem se jednalo o rozdíl na hranici významnosti. Hranici významnosti se také přiblížilo
porovnání skupin 4 µM : 40 µM v čase 7 a 14 dní nebo 4 µM : 400 µM ve 14 dnech. Naopak
v některých časových bodech si byly přírůstky buněk nečekaně podobné. Nelze říci
s jistotou, co se odehrálo na molekulární úrovni u LNCaP buněk. Zda thalidomidem
způsobená blokace původní funkce CRBN byla u koncentrace 4 µM převážena funkcí jinou
s dalším vazebným partnerem a buňky díky tomu získaly výhodu oproti kontrolám a co za
vazebného partnera to mohlo být. Z textu výše uvedeného je zřejmé, že takových proteinů
zapojených do neoaktivace CRBN po inhibici thalidomidem nebo jeho deriváty je již
identifikováno několik a další budou pravděpodobně přibývat. U extrémně vysoké
koncentrace thalidomidu (400 µM) buňky vypadaly, jako by ani nebyly schopny ji přijmout,
a rostly téměř shodně s kontrolami nebo se mohlo tentokrát jednat o vyvážený poměr mezi
inhibicí původní funkce CRBN a neoaktivací s jinými partnery. U koncentrace 40 µM byla
pozorována nižší schopnost proliferace a migrace buněk. Je možné se domnívat, že tato
koncentrace thalidomidu úspěšně blokovala funkci CRBN a potažmo CUL4a, který je v této
rakovinné linii zvýšeně produkován. Potlačení funkce CUL4a je popsáno právě jako faktor
inhibující proliferaci buněk (Ren et al. 2012). Ovšem statisticky se nejednalo o významnou
změnu oproti ostatním skupinám. Z tohoto důvodu by bylo vhodné otestovat vliv
thalidomidu na LNCaP na větším vzorku nebo pomocí jiného migračního testu, např.
založeného na principu Boydenovy komůrky, kde není nutné čekat na úplnou konfluenci
buněk a není třeba do vrstvy buněk manuálně zasahovat, a zároveň by nehrozilo spontánní
uvolnění vrstvy buněk.
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8.3 Letalita LNCaP buněk s nefunkčním DDB1
DDB1 knock-out v modelových organismech je často zkoumán pouze ve specifické tkáni.
Například při použití myšího modelu se specifickým Ddb1 KO v chondrocytech vede tato
aberace k nanismu a poruše vývoje kostry z důvodu nesynchronní a předčasně ukončené
diferenciace chondrocytů a jejich proliferace. Delece Ddb1 navíc vedla ke zvýšené apoptóze
buněk

růstových

destiček

pozorované

u

dlouhých

kostí

(femur

a

tibia)

(Zhao et al. 2020, s. 1). Další specificky provedený KO Ddb1, tentokrát v mozku a očních
čočkách v myším modelu, vedl k zastavení proliferace a apoptóze téměř všech
progenitorových neurálních a epiteliálních buněk (Cang et al. 2006). Smrti buněk
předcházela kumulace regulátorů buněčného cyklu a genomová instabilita. Efekt se dal
částečně zvrátit delecí Trp53, který se ukázal být hlavním faktorem zprostředkovávajícím
(produkt p53) apoptózu proliferujících buněk s deficitem Ddb1. Buňky s nedostatkem p53
i Ddb1 přežívaly, ale proliferovaly abnormálně. Ne vždy však apoptóza buněk s delecí Ddb1
je závislá na proteinu p53. Na buněčné linii DT40 pocházející z kuřat byla pozorována
apoptóza buněk zprostředkovaná jiným proteinem, než je p53, neboť tato linie funkčním
proteinem p53 nedisponuje. Deplece Ddb1 byla v této studii indukovaná, s ubýváním
proteinu Ddb1 v čase bylo pozorováno zpomalování růstu a dělení buněk vedoucí až
k apoptóze v 96 hodinách po přidání doxycyklinu do média odpovědného za podmíněný KO
(Wakasugi et al. 2007, s. 1). Podmíněný Ddb1 KO v 76 hodinách také způsobil zpomalení
buněčného cyklu. Na rozdíl od linie DT40 Ddb1 KO, lidské buňky (U2OS) ochuzené
o DDB1 pomocí siRNA do 96 hodin nevykazovaly žádné známky procházení apoptózou.
Byla pozorována snížená aktivita syntézy DNA a většina buněk vykazovala zvětšená jádra.
Následná aktivace kontrolního bodu buňky zastavila v G2/M fázi buněčného cyklu.
Ve studii Cang et al. 2006 bylo navíc zkoumáno přežívání myší s delecí genu Ddb1
v zárodečné linii pro obě alely. Pro heterozygotní organismy nebyla pozorována žádná
změna nejméně po dobu jednoho roka života. Při křížení heterozygotů nebylo možné získat
homozygotní potomky. U embryí 12,5 dne po oplození (E12,5) byly pozorovány značné
degenerace neshodující se s životaschopností. Inaktivace obou alel genu Ddb1 způsobovala
časnou embryonální letalitu v E12,5. Studie se ale nezaměřovala na to, zda E12,5 je
nejranější dobou úmrtí embryí z důvodu chybějícího Ddb1. Laboratoř transgenních modelů
nemocí Českého centra pro fenogenomiku provedla pro IMPC (International Mice
Phenotyping Consortium, mezinárodní konsorcium fenotypizace myší) test delece Ddb1
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u myších embryí a identifikovala, že doba dožití embryí je dokonce jen 9 dní (E9,5)
(https://www.mousephenotype.org/data/genes/MGI:1202384).
Výsledky zmíněných studií ukazují, že Ddb1/DDB1 je zásadní pro normální buněčnou
proliferaci nejen u lidí, což koresponduje s pozorováním a výsledky, které jsem získala na
buněčné linii LNCaP. V jediném případě z osmi 96jamkových destiček, kam byly po jednom
umístěny DDB1 KO buňky, byla buňka schopna dělit se delší dobu. Z pozorování
a dosavadních informací by se dalo vyvodit, že tato původní buňka mohla být nesprávně
určena jako DDB1 KO pozitivní a dělila se díky svému nezměněnému genotypu. Bohužel
nebylo možné populaci buněk genotypovat, protože u LNCaP linie její pomalá proliferace
a neochota růst v některých kultivačních nádobách znemožnila získání dostatečného počtu
žijících buněk k provedení testu.

8.4 Progrese nádorů s KD DDB1 v NSG myších
Rozdíl ve statistické významnosti velikosti nádorů při in vivo zobrazování a vizuálním
hodnocení (kap. 7.3.1 a 7.3.2) může být z důvodu jiného přístupu při 3D měření pomocí
programu Aura Imaging. Také je možné, že při in vivo zobrazování je navíc detekován
luminiscenční signál z rakovinných buněk, které se pohybují v organismu v okolí ložiska
primárního nádoru. Rakovinné buňky mohou mj. procházet epitelo-metenchymální tranzicí
a díky tomu cestovat v organismu (Friedl a Gilmour 2009), přičemž luminiscenční signál
může být detekován. Takové buňky jsou buď zlikvidovány imunitním systémem hostitele
(u modelových organismů často potlačeným, tedy tato funkce se neočekává) nebo mohou
doputovat na místo, které jim bude vyhovovat, a mohou zde založit sekundární ložisko
nádoru – metastázi. Při disekci primárního nádoru jednotlivé migrující buňky nebo shluky
buněk zachytit nelze a okem viditelný je pouze primární nádor, případně metastáze.
Metastáze byly při in vivo zobrazování pozorovány jen v týdnu 7 u myší 114, 115 a v týdnu
8 u myši 887 (všechny z kontrolní skupiny). Zajímavým jevem je, že se náznak metastáz
objevil jen dočasně a u různých myší. V rámci souhrnného grafu luminiscence i plochy
nádorů na obrázku 24 je vyznačen vysoký nárůst hodnot v týdnu 7 a následný pokles. Tento
jev by mohl být zapříčiněn růstem nádoru až do kritické meze, kdy dojde ke spontánnímu
odhojení z důvodu nedostatku krevního zásobení a kyslíku. U kontrolní skupiny hodnoty
vypadají tak, že kritické meze ještě nedosáhly, zatímco experimentální skupina ano.
V opozici s touto myšlenkou je histologická analýza nádorů z poloviny zkoumaných myší,
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dle které bylo krevní zásobení u všech nádorů dostatečné. Histologická analýza potvrdila
menší velikosti nádorů u experimentální skupiny, ale navíc přinesla neočekávaný výsledek
v podobě invazivity nádorů experimentální skupiny. Nádory byly oproti kontrolní skupině
na několika místech vrostlé do podkoží.
Průměrně byla luminiscence, plocha nádorů i množství detekovaného DDB1
u experimentální skupiny s KD DDB1 +dox nižší. Pozoruhodné ale je, že nejnižší hodnoty
luminiscence a plochy, nikoli však množství Ddb1, bylo pozorováno u myší 875, 886
z kontrolní skupiny KD -dox.
Gen DDB1 je popsán jako gen zodpovědný za opravy DNA (NER) a při poškození
UV zářením (NCBI 2021d, s. 1). Spolu s kontrolními body buněčného cyklu jsou opravy
DNA zásadní při ochraně genomu před endogenními a exogenními poškozeními. Zvýšená
genetická nestabilita je spojována s progresí rakoviny prostaty. V této diplomové práci
identifikovaná různost funkcí DDB1 v buněčné linii a CDX modelu rakoviny prostaty
poukazuje na celkovou rozmanitost funkcí CRL4 komplexu ve fyziologických
a patologických procesech a vyzývá k jeho dalšímu studiu.
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9 Souhrn
•

Zkoumala jsem vliv thalidomidu na buněčnou linii LNCaP in vitro v různých
koncentracích (4, 40, 400 µM). Buňky při koncentraci 40 µM hůře proliferovaly
a migrovaly, naopak při koncentraci 4 µM byla aktivita buněk vyšší.

•

LNCaP linii s knock-out genu DDB1 nebylo možné připravit, ablace genu byla pro
buňky letální.

•

S pomocí

kolegů

v laboratoři,

konzultantky

Mgr.

Michaely

Procházkové

a vedoucího práce Mgr. Jana Procházky, PhD. jsem připravila vektor pro
knock-down genu DDB1, který jsem použila pro vytvoření LNCaP linie
s podmíněným KD.
•

Výsledky z in vivo experimentů na myším modelu ukazují, že inokulace LNCaP
buněk s potlačením funkce DDB1 vede k tvorbě menších nádorů oproti kontrolní
skupině.

•

Po dobu snímání nebyla pozorována tvorba metastatických ložisek u experimentální
skupiny, zatímco u kontrolní skupiny ano.

•

Invazivita do okolních tkání (podkoží) byla pozorována u experimentální skupiny,
tedy s opačným výskytem oproti schopnosti metastázovat.
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10 Doplňující informace
10.1 Protokol pro western blot
Lysate Preparation
▪

Lyse small piece of tumour harvested during necropsy in 400ul RIPA buffer 9
150mM NaCl, 1% nonidet P-40, 0.5% sodium deoxycholat, 0.1% SDS, 1mM
EDTA, 50mM Tris/HCl pH 80 with protease (cOmplete protease inhibitor cocktail,
# 04693124001, Roche) and phosphatase (PhosSTOP, #4906845001, Roche)
inhibitors

▪

Disrupt using TissueLyserII (Qiagen)

▪

Rotate at 4°C for 30’

▪

Centrifuge for 15’ at 4°C at 12 000 rpm

▪

Collect the supernatant and use for WB or store at -80°C

Protein concentration Measurement performed using Pierce™ BCA Protein Assay Kit
(Thermo Scientific, 23225)
Prepare samples for SDS-PAGE gel:
30μg of proteins, 10xDTT, 1xSDS sample buffer + fill to the same volume with lysis buffer
(RIPA)
▪

Denature samples at 95°C for 5’

▪

Load on 4–20% Mini-PROTEAN® TGX™ Precast Protein Gel (15-well; BioRad) and run at 40mA, cca 120V

Transfer
▪

Remove stacking gel

▪

Pre-wet materials in blotting buffer

▪

Fold “sandwich” in the following order (see picture):

case
sponge

-

2× filter papers
gel
nitrocellulose membrane
2× filter papers

+

sponge
case
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▪

Remove bubbels from gel and from membrane by rolling motion with test-tube

▪

Place the “sandwich” in the transfer apparatus

▪

Run at 400mA, cca 100V, for 1h

Staining
▪

Wash nitrocellulose membrane 3× with distilled water

▪

(Cut membrane longitudinally to incubate different parts with different antibodies)

▪

Block with 10% milk (diluted in PBS+0.1% Tween-20) for 30’

▪

Wash 1× with PBS+0.1% Tween

▪

Incubate with primary antibodies (diluted in 1% milk) ON at 4°C : anti-DDB1
antibody (ab109027, Abcam); anti-Vinculin antibody (ab129002, Abcam)

Next day:
▪

Wash 3× for 15’ with PBS+0.1%Tween

▪

Incubate with secondary antibody (diluted in 1% milk) anti -rabbit HRP (ab205718,
Abcam)
for 1h at R.T.

▪

Wash 3× for 15’ with PBS+0.1%Tween

Detection
▪

Dry membrane with filter paper

▪

Place it into foil

▪

Pipet SuperSignal West Pico PLUS Chemiluminiscent substrate (mix in ratio 1:1)
(Thermo Scientific, 34580) evenly on the place where desired proteins are
supposed to be

▪

Close foil (avoid air bubbles) and incubate for 1’

▪

Dry membrane with filter paper

▪

Place membrane in foil into dark chamber

▪

Detect proteins using ChemiDoc MP (Bio-Rad)
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10.2 Grafy luminiscence a plochy růstu nádorů

fotony/cm čtvereční

Miliony

Graf 9 Luminiscence nádorů u jednotlivých pokusných zvířat
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Graf 10 Plocha nádorů u jednotlivých pokusných zvířat
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10.3 Statistické porovnání růstu LNCaP buněk v závislosti na dávce
thalidomidu
Tabulka 3 Hodnoty t-testu při porovnání jednotlivých skupin
Při hladině významnosti p<0,05 se u zelených hodnot jedná o statisticky významný rozdíl.
Červené hodnoty jsou velmi blízko k hladině významnosti.
4 µM : 40 µM
4 µM : 400 µM
2
0,542677 2
0,557992
7
0,084707 7
0,160111
14
0,053853 14
0,083926
21
0,103453 21
0,124826
30
0,234548 30
0,152493
40 µM : 400 µM
2
0,919559
7
0,369099
14
0,538868
21
0,57598
30
0,54949

4 µM : med+dmso
2
0,725629
7
0,239576
14
0,011247
21
0,01613
30
0,144186
40 µM : med+dmso
2
0,167367
7
0,155525
14
0,302816
21
0,341876
30
0,398072
400 µM : med+dmso
2
0,283669
7
0,414338
14
0,697104
21
0,649181
30
0,578305

4 µM : medium
2
0,753091
7
0,257813
14
0,07848
21
0,056246
30
0,179179
40 µM : medium
2
0,398934
7
0,183999
14
0,221789
21
0,270274
30
0,310765
400 µM : medium
2
0,458814
7
0,49988
14
0,476611
21
0,478432
30
0,307982
med+dmso : medium
2
0,9425
7
0,947065
14
0,491975
21
0,438446
30
0,454732
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