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Kristýna Bicanová se zapojila do práce v našílaboratořiV roce 2006. Při sých
prvníchexperimentechpomáhala analyzovatúlohusignalizacepřes mToR pro
růstnezávislý na podkladu u fibroblastůtransformovanýchonkogenemsrc. Již
od počátkuprokazovala vysokou laboratornízručnost'Následně byla zapojena
do studiamechanismůinvazivity sarkomovýchbuněk s rozdílným
potenciálem.Cílem Kristýniny diplomovépráci bylo objasnit
metastatickým
některémolekulárnía buněčné
mechanismyinvazivity vybranýchsarkomových
linií.V pilotnísériiexperimentůana|yzovalapřítomnosta aktivitumatrixových
metalloproteinázv kondiciovanémmédiuj ednotlivých sarkomovýchlinií.
Výsledky Kristýniných experimentůnas přivedly k hypotéze,že mezenchymální
sarkomovébuňky používají
nedávno objevenýna extracelulárníchproteázách
nezávis|ýaméboidnízpůsobinvazivity. Améboidnízpůsobinvazivity byl do té
doby známýjako primárnímechanismusinvazivity pouze u buněk karcinomů.
naší
V následujících
experimentech,na kteých se podíleloněkolik studentů
laboratořevčetněKristýny byla améboidníinvazivita sarkomovýchbuněk
potvrzena.Ve spolupráci s laboratoříprof. Fabryho na Universitě v Erlangenu
jsme rovněžjsme jako prvnípotvrdili předpokladzávislosti améboidní
invazivityna zvýšené
schopnostibuněk generovattrakčnísíly.Výsledky
uvedenýchvýzkumůbyly v loňskémroce presentoványna několika
mezinárodních
konferencícha publikoványv časopiseMolecular Cancer
Research.Abstraktyz konferencíi publikacev MCR jsou přiloženy
k diplomovépráci.
Y návaznostina uvedenéobjevyjsme se rozhodli detailněana|yzovatúlohu
invazivitě sarkomových
signalizacepřes dráhu Rho/ROCK/MLC v améboidní
buněk.Pro tentoúčelKristýna připravila stabilnítransgennílinie' odvozenéod
nemetastatických
sarkomovýchbuněk linie K2 i od Vysocemetastatických
buněkA.3,nesoucíexpresnívektor s variantamigenůpro RhoA a MLC.
těchtolinií sledovalavliv expresejednotlivýchvariantRho a MLC
S použitím
na invazivitu sarkomolych buněk v invazivníchkomůrkáchpotažených
sarkomovélinie ,{3
Matrigelem.SníŽeníinvazivity buněk Vysocemetastatické
prokáza|av případěinhibice kinázy ROCK, expresedominantněnegativní
variantyMLC' Tyto výsledky pomohly
variantyRhoA a nefosforylovatelné
potvrdit závislost invazivity buněk A.3 na dráze Rho/RoCK/MLC úrovni

?

jednotliých komponenta mohou přispět i k odhadurelativnídůleŽitosti
komponent. Zmíněnévýsl edky byly rovněŽpresentovány na mezinárodních
konferencích,
abstraktyjsou přiloŽenyk diplomovépráci.
Ve spoluprácis doktorandskýmstudentemondřejem Toldem Kristýna
analyzovalavliv dráhy Rho/RoCKA4LC na morfologii sarkomovýchlinií s
rozdí|nýmmetastatickýmpotenciálemve 2D i 3D prostředí.S pomocí
konfokálnímikroskpie ve 2D ukázala ovlivněníuspořádánífilamentárního
aktinuve variantáchbuněk A3, exprimujících
dominantněnegativníi
konstitutivněaktivnívariantyRhoA. V A3 buňkáchnesoucíchexpresnívektor s
dominantněnegativnívariantouRhoA bylo pozorovánaýrazně zvýšenátvorba
aktinovýchstresovýchvláken. Stresovávlákna jsou typická pro nemetastatickou
buněčnoulinii K2. Toto zjištěnívedlo k hypotézeo náběhuk améboidněpřechoduu améboidněinvadujících
mesenchymálnímu
buněk linie 'A.3po
ovl ivněnídráhy RhoRoCK/MLC.
Při morfologickéanalýzev 3D kolagenubylo zjištěnozvýšené
zastoupeníbuněk
s kulatoumorfologiíu buněk K2 exprimujících
MLC. Morfologická změna
přechoduv
můŽesvědčito náběhuk mesenchymálně-améboidnímu
nemetastické
linii K2 pÍizvýšené
expresiMLC.
v tétopráci přispěly k objevuaméboidní
invazivity u
Výsledky prezentované
sarkomoých buněk a pomohly objasnitvliv regulacevybranýchkomponent
dráhy Rho/RoC K/ML C na invazivnípotenciál sarkomových buněk.
V rámci svédiplomovépráce se Kristýna naučilaavyuži|avelké
množství
metodmolekulárnía buněčné
biologie.Prokázala laboratornízručnost,
schopnostsamostatněprovádětexperimenty,kriticky je hodnotita výsledky
uvádětdo širších
souvislostí.Pro doktorskéstudiumbych Kristýně doporučil
mírnězvýšitpracovnínasazení,zejménaposunouttrochu časovoutendenciúsilí
od nárazového
k pravidelnému.
sp|ňujepožarlavkyna diplomovoupráci
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