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„We feel that even when all possible scientific questions have been answered, the
problems of life remain completely untouched. Of course there are then no questions
left, and this itself is the answer.“
Ludwig Wittgenstein
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SEZNAM ZKRATEK
AMPK

kináza aktivovaná AMP (AMP-activated kinase)

ATB

antibiotika

AA

aminokyselina

CA

konstitutivně aktivní

DN

dominantně negativní

ECM

extracelulární matrix (extracellular matrix)

EGFP

zelený fluorescenční protein (enhanced green fluorescent
protein)

FAK

kináza fokálních adhezí (focal adhesion kinase)

F-aktin

filamentární aktin

FBS

fetální bovinní sérum

MAT/AMT

mesenchymálně-améboidní/améboidně-mesenchymální
přechod (mesenchymal ameboid/ameboid mesenchymal
transition)

MBS

podjednotka MLCP vázající myosin (myosin binding
subunit)

MHC

těžký řetězec myosinu (myosin heavy chain)

MLC

lehký řetězec myosinu (myosin light chain)

MLCK

kináza lehkého řetězce myosinu (myosin light chain
kinase)

MLCP

fosfatáza lehkého řetězce myosinu (myosin light chain
phosphatase)

MMP

matrixová metaloproteáza
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MT-MMP

membránově vázaná matrixová metaloproteáza
(membrane targeted)

MRCK

kináza regulačního řetězce myosinu (myosin regulatory
chain kinase)

MYPT (MBS)

podjednotka MLCP, vázající myosin (myosin binding
subunit)

NMII

nesvalový myosin II (non-muscle myosin II)

PP1

proteinová fosfatáza 1 (protein phosphatase 1)

ROCK

kináza závislá na Rho

WASP

rodina proteinů Wiskott-Aldrichova syndromu

8

1.ÚVOD
Nejobávanějším aspektem onkogenních onemocnění je schopnost nádorových
buněk primárního tumoru tvořit sekundární tumor. Během tumorové progrese jak
buňky primárního tumoru, tak jeho nejbližší okolí mohou podstoupit řadu
charakteristických molekulárních změn vedoucích k získání schopnosti metastazovat.
Metastáze jsou komplexní několikakrokový proces, začínající vymaněním tumorových
buněk z původní tkáně a jejich lokální invazí. Buňky mohou být dále schopné migrovat
krevním řečištěm a lymfatickým systémem do vzdálených míst sekundárního tumoru.
Klíčovou determinantou buněčného metastatického potenciálu je překonání bariéry
extracelulární matrix a lokální invaze. Nádorové buňky si vytvořily různé migrační
strategie, mohou migrovat individuálně nebo kolektivně. V případě individuální
migrace lze rozlišit dva základní způsoby, mesenchymální a améboidní, které mohou
být vzájemně zastupitelné. Vnitřní buněčné programy jsou spojeny se specifickou
aktinovou cytoskeletální strukturou, specifickým využitím integrinů a proteolytických
enzymů a cytoskeletální signalizace. V případě deregulace aktivity těchto specifických
molekulárních prvků může dojít k přepnutí preferovaného typu pohybu- tj. k přechodu
mesenchymálně- améboidnímu (MAT), resp. améboidně-mesenchymálnímu (AMT).
Rozdíl mezi dvěma typy individuální migrace – mesenchymální a améboidní – je jasně
patrný v 3D prostředí. Pozorování v 2D neposkytuje dostatečné informace pro jejich
rozlišení a navíc léčba znemožňující invazivitu nádorových buněk ve 2D nutně
neovlivňuje tuto jejich schopnost ve 3D.
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2.LITERÁRNÍ ÚVOD
2.1. MESENCHYMÁLNÍ INVAZIVITA
Hlavním rysem mesenchymálního pohybu je prodloužený tvar buněk a
degradace proteinů extracelulární matrix proteolytickými enzymy. Tento typ motility
lze přirovnat k pohybu fibroblastů. Mesenchymální buňky získávají v 3D typicky
vřetenovitý tvar, známý u fibroblastů, endotheliálních buněk a sarkomových buněk.
Charakteristický prodloužený tvar je závislý na adhezi zprostředkované integriny.
Buňky jsou polarizované a můžeme jasně odlišit vedoucí okraj od zbytku buněčného
těla. Translokace mesenchymálně migrujících buněk je úzce spojena s tvorbou a
přestavbou fokálních adhezí, tvorbou lamelopodií a filopodií na předním okraji buňky.
Vznik těchto struktur bohatých na aktin je kontrolován malými GTPázami rodiny Rho,
primárně Rac a Cdc42. Přestavba adhezivních struktur během translokace se odehrává
v časové škále 10 – 120 minut a má za následek relativně nízkou rychlost pohybu
0.1 – 2 µm/ min (Friedl and Bröcker, 2000).
Obecně zahrnuje mesenchymální migrace nejméně tři elementární kroky:
(a) počáteční buněčná polarizace a vytvoření membránových výběžků v přední
části, vedoucí k
(b) interakci vedoucího okraje s extracelulární matrix
(c) kontrakce zadního okraje buňky a následné přemístění
Mesenchymální migrace začíná prodloužením lamelopodia (Nobes et al., 1995) a
filopodia na okraji buňky. Rho rodina malých GTPáz Rac a Cdc42 ovlivňují polymeraci
aktinu prostřednictvím proteinů rodiny Wiskott-Aldrichova syndromu (WASP),
zahrnující WASP, N-WASP a WAVE1-3 (Miki et al., 1998; Rohatgi et al., 1999). Interakce
proteinů WASP s Arp2/3 zahajuje nukleaci aktinových filament a aktivuje polymeraci
aktinu na vedoucím okraji migrující buňky (Suetsugu et al., 2001). Rac1-WAVE2- Arp2/3
dráha reguluje vznik lamelopodií a membránových záhybů. Inhibice Rac1 způsobuje
mesenchymálně-améboidní přechod a v kombinaci s inhibicí kinázy ROCK významně
snižuje invazitu HT1080 buněk. Cdc42-N-WASP-Arp2/3 zahajuje vznik filopodií a
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regulací mikrotubulární dynamiky působí na počáteční buněčnou polaritu (Yamazaki et
al., 2009).
Lamelopodia a filopodia jsou na vedoucím okraji stabilizována interakcemi
fokálních kontaktů – tedy míst nejkratší vzdálenosti buňky a extracelulární matrix.
Hlavní složkou fokálních kontaktů jsou integriny, heterodimerní povrchové receptory
skládající se ze dvou transmembránových podjednotek, α a β, jejichž kombinace tvoří
receptory schopné vázat různé proteinové složky extracelulární matrix k aktinovému
cytoskeletu. Navíc tato vazba aktivuje intracelulární signální kaskádu, jíž se účastní řada
protein tyrosin kináz a adaptorových proteinů. Cytoplazmatická část fokálních adhezí
obsahuje strukturní proteiny (talin, vinculin, α-aktinin, zyxin, F-aktin), adaptorové
proteiny ( Grb2, Sos) a signální proteiny ( FAK, PI3K, Csk, Ras, Raf, Rho, MEK).
Aktivace a seskupování integrinů v místě fokálních kontaktů zprostředkovává
adaptorový protein talin (Calderwood et al., 1999). Místa fokálních kontaktů obsahují
další adaptorové proteiny (paxillin, vinculin, zyxin) a signální proteiny (FAK, Src) a dávají
vznik stabilnějším fokálním adhezím

(shrnuto v Zaidel-Bar et al., 2004). Pro

mesenchymálně migrující buňky je zásadní kontakt s extracelulární matrix. Blokace
integrinu β1 v tumorových buňkách migrujících mesenchymálním způsobem vede ke
ztrátě motility (Wolf et al., 2003). Vznik fokálních adhezí je propojen s přeskupením
aktinového cytoskeletu závislým na Rho do dlouhých paralelních stresových vláken
(Nobes and Hall, 1995). Integriny dále seskupují extracelulární proteolytické enzymy
matrixové metaloproteinázy a serinové proteázy (Brooks et al., 1996; Wei et al., 1996)
k místní mezibuněčné remodelaci ECM.
Matrixové metaloproteázy jsou rodina endopeptidáz závislých na zinku. Podle
substrátové specifity a doménové struktury se dělí do čtyř velkých podskupin. Primární
mechanismus, kterým MMP přispívají k invazivitě, je degradace proteinových složek
extracelulární matrix jako kolagen IV, laminin a proteoglykany. Pro invazivitu
mesenchymálních buněk je klíčová degradace kolagenu IV gelatinázou A (MMP-2) a
gelatinázou B (MMP-9), které jsou sekretovány v neaktivní, zymogenní formě (shrnuto
v Duffy et al., 2000). Příkladem může být aktivace gelatinázy A membránově vázanou
metaloproteázou MT1-MMP. MT1-MMP a N-koncová doména TIMP-2 mohou
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asociovat za vzniku receptoru pro pro-gelatinázu A. Tato vazba dovoluje volné MT1MMP aktivovat zymogenní formu gelatinázy A. V nízkých koncentracích TIMP-2
umožňuje aktivaci, ve vysokých koncentracích ji naopak inhibuje (Will et al.,1996).
Mikrotubulární systém může být přímo zapojen ve vytváření protrusivní aktivity.
Rostoucí konec mikrotubulů generuje sílu několik pikomolů a touto silou je schopen
deformovat lipidovou dvojvrstvu (Howard and Hyman,2003). Mimo to mikrotubuly
nejspíše hrají určitou roli v přestavbě aktinu v buněčných protrusích jako jsou filopodia
a lamelopodia, vyplněná aktinovou sítí filamentárního aktinu. Cdc42 aktivovaný
integrinovou signalizací je nezbytný pro tvorbu membránových výběžků vedoucí
k prodloužené buněčné morfologii a přes své substráty mPar6 a PKC reguluje
ustanovení buněčné polarity závislé na mikrotubulech (Etienne-Manneville and Hall,
2001).
Ve 2D modelech integriny a proteázy kolokalizují s místy ECM degradace na
vnějších lamelách a invazivních strukturách na místě přichycení buňky k substrátu.
Jinak je tomu v 3D prostředí, kde pohybující se buňka tvoří nejméně dvě podoblasti –
přední adhezivní a zadní proteolytickou. V 3D prostředí je vedoucí pseudopodium
bohaté na F-aktin a skládá se z několika malých výběžků, které adherují ke
kolagenovým vláknům. Při přenosu trakční síly jsou kolagenovaná vlákna posouvána a
přeuspořádávána vůči buněčnému tělu. Přestože je pseudopodium v těsném kontaktu
s kolagenovými vlákny, nedegraduje ECM. K degradaci ECM dochází několik μm za
předním okrajem buňky. Lze rozlišit tři oblasti proteolytické degradace: místa větvení
mezi pseudopodii; kolmo uspořádaná kolagenová vlákna tlačená dopředu jádrem a
náhodná kolmá kolagenová vlákna, jdoucí přes buněčné tělo. Všechna tato místa
kolagenolýzy obsahují filamentární aktin, MT1-MMP a integrin β1. Migrační dráha
vzniká z proteolyticky ošetřených kolagenových vláken a svazků v částečně paralelním
uspořádání (Wolf et al., 2003). Adheze a proteolýza jsou vzájemně závislé procesy,
protože v případě nekontrolované degradace ECM v blízkosti adhezivních míst by došlo
ke ztrátě lešení, buňka by byla obklopena fragmenty ECM spíše než pevnou strukturou
a byl by ztížen její pohyb. Adheze a generace síly společně s pericelulární proteolýzou
jsou rozděleny do různých subcelulárních oblastí, chráníce vedoucí okraj od předčasné
ztráty substrátu. Pericelulární proteolýza je regulována úpravou enzymů, internalizací
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enzymů a inaktivací katalytických míst inhibitory specifickými pro proteázy (např.
TIMP) (Wolf et al., 2007).

2.3.AMÉBOIDNÍ INVAZIVITA
Améboidní typ migrace, evolučně původnější, ale v mnohých směrech efektivnější, je
pojmenovaný po specifickém pohybu améby Dictyostelium discoideum. Améby
Dictyostelium jsou elipsoidní buňky, přemisťující se pomocí rychle se střídajících cyklů
morfologické expanze a kontrakce (Yumura et al., 1984; shrnuto v Friedl, 2004).
Améboidní typ pohybu byl u vyšších eukaryot popsán u leukocytů (Mandeville et al.,
1997; Friedl et al., 2001) a některých typů tumorových buněk (Sahai and Marshall
2003; Wolf et al., 2003; Wyckoff et al., 2006; Rösel et al., 2008). Améboidně se
pohybující nádorové buňky mají v 3D matricích kulatý tvar, na rozdíl od
mesenchymálního pohybu není Golgiho aparát uspořádán ve směru pohybu (Wolf et
al., 2003).
Améboidní typ invazivity je podporován Rho signalizací přes ROCK a nevyžaduje
pericelulární proteolýzu. Pro generaci potřebné síly je klíčový kontraktilní
aktomyosinový aparát. Podmínkou je zřejmě i ezrin, lokalizovaný ve směru pohybu
(Sahai and Marshall, 2003). Ezrin patří společně s moesinem a radixinem do rodiny
proteinů 4.1. (shrnuto v Niggli and Rossy, 2008), jejichž funkcí je připojení plazmatické
membrány k aktinovému cytoskeletu. Ezrin má důležitou funkci v interakci mezi
buňkami i mezi matrix a buňkou, jeho inhibice vyvolává zvýšenou motilitu a invazivitu
(Hiscox and Jiang, 1999).
RhoA a jeho efektor kináza ROCK a aktivace lehkého řetězce myosinu (MLC)
jsou vyžadovány k vyvolání aktomyosinové kontraktility, translokaci buněčného těla a
retrakci.

Malé GTP vazebné proteiny Rho tvoří rodinu molekulárních přepínačů

zastávající roli kritických regulátorů signálních transdukčních drah v eukaryotické
buňce. Do dnešního dne bylo identifikováno nejméně 14 členů, z nichž prominentní
jsou Rho proteiny, Rac a Cdc42. Hlavní funkcí dobře prostudovaných RhoA, Cdc42 a
Rac1 je regulace aktinového cytoskeletu a adhezivních struktur. Cdc42 a Rac1 jsou
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primárně zodpovědné za tvorbu protrusivních struktur, RhoA generuje kontraktilitu
závislou na myosinu. Efektorem Rho-GTPáz jsou Ser/Thr kinázy závislé na Rho, které se
podílí na fosforylaci dalších substrátů. Fosforylace MLC kinázou ROCK a lokalizace
pMLC do membránových výběžků migrující buňky jsou základní předpoklady tvorby síly
dostatečné pro překonání ECM (Wyckoff et al., 2006)
Myosiny třídy II, která obsahuje svalové myosiny i nesvalový myosin II, jsou
hexamery složené z dimerů těžkého řetězce myosinu (MHC) a dvou párů lehkých
řetězců myosinu (MLC). Mimo svalovou kontrakci se účastní řady buněčných procesů
jako buněčná migrace, buněčné dělení a mezibuněčné adheze. Nesvalový myosin II
(NMII) propojuje aktinová vlákna a má kontraktilní úlohu v buněčné migraci. Dále
může zastávat roli kotevní signální molekuly a funkci GEF Rho GTPázy. Řetězce MLC
nekovalentně připojené k MHC jsou zodpovědné za stabilizaci a regulaci myosinové
aktivity. MLC20 je substrát pro řadu kinas- MLCK, ROCK, AMPK – a fosforylace na Ser19
(rozšířeně i na Thr18) zvyšuje MgATPázovou aktivitu, tvorbu filament a kontraktilní
aktivitu in vitro a in vivo. Defosforylace je katalyzována fosfatázou myosinu MLCP.
Fosforylace fosfatázy MLCP kinázou ROCK je inhibiční, a proto zvyšuje aktivitu NMII
zvyšováním fosforylace MLC. (Zhao and Manser, 2005; Conti and Adelstein, 2007)
Betapudi et al. ukázali stimulaci šíření buněčné populace MDA-MB-231 a souvislost
tohoto děje s lokalizací myosinu II do okrajových lamelárních oblastí (Betapudi et
al.,2006). Fosforylační stav MLC je závislý především na rovnováze aktivity MLCK a
MLCP. Myosin fosfatáza MLCP je tvořena třemi podjednotkami: katalytickou
podjednotkou protein fosfatázy PP1, podjednotkou vázající myosin MYPT (MBS-myosin
binding subunit) a malou nekatalytickou podjednotkou (Kimura et al., 1996).
RhoA,

Rac1

i

Cdc42

prostřednictvím

asociovaných

kináz

modulují

aktomyosinový kontraktilní aparát, využívaný často k rychlé a vratné změně
buněčného tvaru. Rho asociovaná kináza ROCK, aktivovaná malou GTPázou Rho,
následně fosforyluje podjednotku vázající myosin (MBS) fosfatázy MLCP a fosfatázu
inaktivuje in vitro (Kimura et al., 1996). Kináza ROCK je předpokládaným regulačním
elementem fosforylačního stavu substrátů zahrnujících lehký řetězec myosinu (MLC),
proteiny ezrin/radixin/moesin rodiny a adducin buď jejich přímou fosforylací, anebo
inaktivací fosfatáz. ROCK může fosforylovat MLC i přímo na Ser19 in vitro (Amano et
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al., 1996) a in vivo (Totsukawa et al., 2000). Pozitivní vliv aktivované kinázy ROCK na
fosforylační stav MLC podporuje kontraktilitu založenou na aktomyosinu.
Zvýšená kontraktilita buněk využívajících améboidní strategii migrace,
zprostředkované Rho/ROCK signalizační dráhou (Sahai and Marshall, 2003; Wyckoff et
al., 2006) jim umožňuje protlačit se mezerami ve vláknech extracelulární matrix a
přizpůsobit buněčné tělo již dříve existujícím prostorům (Mandeville et al., 1997; Friedl
et al., 2001; Wolf et al., 2003). V některých případech dochází ke generaci síly
dostatečné k deformaci okolní ECM (Wyckoff et al., 2006; Rösel et al., 2008;
Provenzano et al., 2008). Napětí udržované kortikálním aktomyosinem vede k
membránovému blebbingu, který přispívá k buněčné motilitě (Keller and Eggli, 1998).
Bleby plazmatické membrány jsou dynamické, cytoskeletem regulované buněčné
výběžky, účastnící se apoptózy, cytokineze a ve fyziologickém kontextu buněčné
odpovědi na sníženou substrátovou adhezi také v buněčném pohybu (shrnuto v Fackler
and Grosse, 2008). Iniciální fáze blebbingu zahrnuje lokální narušení interakce
kortikálního aktinu s membránou, vedoucí k rychlému prodloužení plazmatické
membrány. K narušení dochází následkem

intracelulárního hydrostatického tlaku

(Charras et al. 2005) nebo lokálním zvýšením kortikální kontraktility aktomyosinového
gelu (Paluch et al.,2006). Přestože expanze blebu není spojena s aktinovým kortexem,
polymerace kortikálního aktinu je důležitá pro zastavení této expanze a aktomyosinová
kontraktilita přispívá k retrakci blebu (Charras et al., 2006). Tournaviti et al. navíc
dokázali roli SH4 domény kinasy Src v tvorbě blebů korelující se zvýšenou invazivitou
(Tournaviti et al.,2007).
Tumorové buňky využívající améboidní migraci se v 3D substrátech pohybují
nezávisle na degradaci ECM (Wolf et al., 2003; Wyckoff et al., 2006). Nízkoadhezivní
přichycení k ECM substrátu umožňuje těmto buňkám přemisťovat se v 3D prostředí
relativně vysokou rychlostí v rozmezí od 2 µm/min pozorované u A375m2
melanomových buněk (Sahai and Marshall, 2003) do 25 µm/min, reprezentující
nejvyšší migrační rychlost lymfocytů v 3D kolagenu (Friedl et al., 1994).
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Tab.1. Přehled hlavních rozdílů mezi mesenchymálním a améboidním typem invazivity.

2.3. Hlavní molekulární mechanismy, zprostředkovávající mesenchymálně-améboidní
přechod (MAT)
16

2.3.1. Aktomyosinová dynamika
Améboidní typ invazivity je silně závislý na aktomyosinové kontraktilitě
ovlivňované Rho/ROCK dráhou (Sahai and Marshall, 2003; Wyckoff et al., 2006).
Inhibice Rho/ROCK dráhy v améboidních tumorových buňkách byl první pozorovaný
mechanismus schopný vyvolat přechod z améboidního na mesenchymální typ
invazivity (Sahai and Marshall, 2003). Inaktivace Rho nebo ROCK v A375m2
melanomových buňkách s blebujícím améboidním fenotypem má za následek přechod
k mesenchymální morfologii (Sahai and Marshall, 2003). Mezi pozitivní regulátory
aktomyosinové sítě patří PDK1 s pozitivním efektem na membránovou aktivitu ROCK1
(Pinner and Sahai, 2008). PDK1 podporuje organizaci aktomyosinu závislou na kináze
ROCK1 kompeticí s RhoE, negativním regulátorem kinázy ROCK1( Pinner and Sahai,
2008). Deplece PDK1 narušuje organizaci MLC2 v buněčném kortexu a výsledkem je
prodloužený mesenchymální fenotyp a snížená pohyblivost (Pinner and Sahai, 2008).
Signalizace Rho/ROCK zabraňuje vzniku lamelopodií aktivací Rac GAPu zvaného
ARHGAP22 a znemožňuje využití mesenchymálního typu migrace (Sanz-Moreno et al.,
2008). Umlčení ARHGAP22 v améboidních buňkách vede k prodlouženému
mesenchymálnímu

fenotypu

se

sníženým

obsahem

fosforylovaného

MLC2

(Sanz-Moreno et al., 2008). Efektor malé GTPázy Rac PAK1 fosforyluje a inhibuje kinázu
MLCK. Inhibice MLCK vede k defosforylaci MLC fosfatázou MLCP a následné ztrátě
aktomyosinové kontraktility. V kontrastu s protichůdným působením na MLC Rac i Rho
prostřednictvím efektorů aktivují LIMK1 na stejném threoninovém zbytku 508.
Aktivace LIMK1 vede k inhibici aktin-depolymerizačního proteinu kofilin a akumulaci a
stabilizaci aktinových filament (Maekawa et al., 1999)
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Obr.1. Schéma vzájemného ovlivnění Rho a Rac signalizace.

Signalizace zprostředkovaná Cdc42 se ukazuje být důležitá pro udržení
améboidního typu migrace. Inhibice regulátoru malé GTPázy Cdc42 DOCK10 nebo
efektoru Pak2 vede k améboidně-mesenchymálnímu přechodu (Gadea et al., 2008).
Cdc42 aktivuje kinázu MRCK, která spolupracuje s kinázou ROCK na fosforylaci MLC2,
ale vzhledem k této redundanci má inaktivace MRCK jen slabý efekt na invazivitu
buněčné linie A375m2 (Wilkinson et al., 2005). Tato data ukazují hlavně na kritickou
roli Cdc42 v aktivaci polymerace aktinu přes efektory N-WASP nebo Pak2.

2.3.2. Inhibice počáteční buněčné polarizace
Rac je předpokládaným klíčovým regulátorem formování lamelopodií v
mesenchymálně migrujících buňkách (Ridley et al., 1992; Miki et al., 1998; Bosco et al.,
2009). Inaktivace Rac indukuje kulatý fenotyp a zvýšenou hladinu pMLC2 v buňkách na
tenkém kolagenu (Sanz-Moreno et al., 2008). Stejný efekt byl pozorován v případě
inaktivace NEDD9 nebo DOCK3, které zprostředkovávají Rac aktivaci (DOCK3 je RacGEF, NEDD9 je adaptorový protein tvořící komplex s DOCK3) (Sanz-Moreno et al.,
2008). Rac1 také ovlivňuje seskupení fokálních adhezí a formaci stresových vláken (Guo
et al., 2006). Navíc Rac inhibuje buněčnou kontraktilitu skrze efektor WAVE2, který
negativně reguluje fosforylaci MLC2 a tímto améboidní invazivitu znemožňuje.Tato role
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WAVE2 naznačuje také úzkou souvislost mechanismu přeskupení aktinu závislého na
Rac1-WAVE2-Arp2/3

v mesenchymálním pohybu a suprese pohybu améboidního

(Sanz-Moreno et al., 2008). Signalizace přes Rac může být proto pokládána za klíčovou
pro mesenchymální typ invazivity tumorových buněk, ačkoli morfologický přechod
vyvolaný GTPázou Rac nebyl prozatím dokumentován v 3D prostředí, ale pouze na
tenkém kolagenu (Sanz-Moreno et al., 2008).
Místní inhibice buněčné kontraktility na vedoucím okraji je nezbytná pro
účinnou formaci vedoucích protrusí v mesenchymální invazivitě. Deplece RhoA ve
vedoucím okraji je udržována Smurf1 proteiny, které zacilují RhoA pro proteolytickou
degradaci (Wang et al., 2006) a lokálně narušují signalizaci Rho/ROCK. Smurf1 jako E3
ubiquitin ligáza je proto považován za důležitý pro mesenchymální typ migrace.
Shodně je doložena inhibice Smurf1 jako dostatečná pro indukci přechodu na
améboidní invazivitu (Sahai et al., 2007).
Cdc42 zaujímá místo v mnoha drahách regulujících buněčnou migraci, a proto
inaktivace Cdc42 vede k nepohyblivému fenotypu(Gadea et al., 2008). V myších
embryonálních fibroblastech (MEF) je tvorba filopodií závislá na Cdc42 negativně
regulována proteinem p53, transkripčním faktorem, který funguje jako tumorový
supresor (Gadea et al., 2002). Přesný mechanismus tohoto vzájemného působení není
znám, předpokládá se, že p53 je efektorem Cdc42 (Gadea et al., 2002).
V mesenchymálně migrujících A375P melanomových buňkách vede v 3D prostředí
ztráta p53 k přechodu k améboidnímu fenotypu s kulatým tvarem buněk, zvýšené
aktivitě Rho a membránovému blebbingu (Gadea et al., 2008).
Cdc42 je regulátor buněčné polarity v migraci fibroblastů, která je zachovávána
mikrotubuly (Cau and Hall, 2005). Dynamika mikrotubulů je regulována několika
stabilizujícími nebo destabilizujícími proteiny, interagujícími s podjednotkami tubulinů
nebo s polymerovanými mikrotubulů. Role Rho/Rac/Cdc42 v kontrole aktinového
cytoskeletu byla jasně prokázána u mnoha různých buněčných linií, ale přibývá i
důkazů o jejich zapojení v mikrotubulární dynamice.
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Bylo ukázáno, že stabilizace mikrotubulů v migrujících buňkách je regulována
Rho GTPázou a efektorem mDia, ale faktory zodpovědné za lokalizaci stabilizace ve
vedoucím okraji migrující buňky jsou stále neznámé. Jednou z možných požadovaných
událostí

pro

stabilizaci mikrotubulů přes signální dráhou Rho-mDia v myších

fibroblastech je aktivace kinázy FAK zprostředkovaná integriny (Palazzo et al.,2004) .
Rho vede k stabilizaci mikrotubulů ve směru migrace (Cook et al., 1998), ale
nemá vliv na polarizaci MTOC a formování

membránových výběžků. Rac je

v migrujících astrocytech nezbytný pro buněčné prodlužování přímým účinkem na
mikrotubulární dynamiku nebo fosforylací a inhibicí proteinu destabilizujícího
mikrotubuly stathminu. Cdc42 aktivovaný integrinovou signalizací je esenciální pro
tvorbu protrusí vedoucí k prodloužené buněčné morfologii a přes své substráty mPar6
a PKC reguluje ustanovení buněčné polarity závislé na mikrotubulech (EtienneManneville and Hall, 2001).
Uvedené argumenty podporují hypotézu o možnosti regulace pohybu aktivitou
proteinů asociovaných s mikrotubuly. Beletti et al. se zaměřili na stathmin, protein
destabilizující mikrotubuly známý také jako onkoprotein 18 (OP18), často vysoce
exprimovaný

v lidských sarkomech. Stathmin fosforylovaný na nejméně třech

serinových zbytcích podporuje motilitu sarkomových buněk v ECM in vitro a stimuluje
lokální invazi a tvorbu metastáz in vivo. Změna cytoskeletální dynamiky a flexibility
mikrotubulů vede ke změně na améboidní migrační způsob. Autoři zmiňují odlišný
efekt zvýšené aktivity stathminu na buňky v 2D a 3D, jenž je vede k hypotéze o vyšší
důležitosti ECM signálů v 3D prostředí pro zvýšení pohyblivosti podporované
stathminem (Belletti et al.,2008).
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2.3.3. MAT/AMT a remodelační interakce s ECM
Zvýšená proteolýzy extracelulární matrix nádorovými buňkami exprimujícími
MMP, serinové proteázy a kathepsiny byla dlouho považována za hlavní determinantu
invazivity nádorových buněk, až do zjištění, že blokování extracelulární proteolýzy
vyvolává invazivní způsob nezávislý na extracelulárních proteázách (Wolf et al., 2003).
Původně mesenchymálně migrující HT-1080 fibrosarkomové buňky jsou
schopny invadovat v 3D kolagenových matricích po inkubaci s inhibitorovým koktejlem
způsobem nezávislým na proteolýze, prokazujíce typické znaky améboidní invazivity
jako kulatá morfologie buněk, integrinová difúze v plazmatické membráně a využití
kortikální aktomyosinové kontraktility během migrace (Wolf et al., 2003; Carragher et
al., 2006, Wyckoff et al., 2006). Místo rozšiřování pericelulárního prostoru a proteolýzy
složek extracelulární matrix buňky mění mesenchymální typ invazivity na améboidní se
schopností protáhnout se užšími prostory, v souvislosti s améboidním fenotypem je
distribuce integrinu β1 a filamentárního aktinu difúzní kortikální (Friedl et al., 2003)
Améboidní migrace buněk HT1080 je dále spojena s poklesem povrchové
exprese integrinů α2β1 a redukovaným množstvím fosforylované kinázy FAK
(Carragher et al., 2006), naznačující snížené požadavky na formaci a signalizaci z
fokálních adhezí.
Přestože je améboidní invazivita považována za nezávislou na integrinu β1
(Hegerfeldt et al., 2002), inhibice adheze integrinu β1 k extracelulární matrix se
neukázala jako mechanismus dostatečný k vyvolání mesenchymálně-améboidního
přechodu (Carragher et al., 2006).
Nedávná studie ukázala, že nádorové buňky jsou schopné využít typ invazivity
závislý i nezávislý na Rho/ROCK dráze v závislosti na prostorovém uspořádání okolních
kolagenových vláken (Provenzano et al., 2008). V mesenchymálně migrujících
MDA-MB-231 buňkách, migrace nezávislá na Rho/ROCK může být využita pouze v
případě předchozího kolmého uspořádání kolagenových vláken (Provenzano et al.,
2008), přičemž Rho/ROCK kontraktilita je využita v případě absence takového
uspořádání (Provenzano et al., 2008).
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V nedávné době byla publikována studie Sabeh et al. naznačující, že améboidní
invazivita nádorových buněk se může in vivo objevit jen za určitých podmínek a není
tak efektivní, jak se předpokládalo (Sahai and Marshall, 2003; Wolf et al., 2003;
Wyckoff et al., 2006). Hlavním problémem při charakterizaci améboidní invazivity je
testování in vitro v 3D matricích, které nereprodukují strukturální charakteristiky
nativního kolagenu typu I. ECM konstrukty rekonstituované z pepsinem extrahovaného
kolagenu typu jsou proteolyticky zbaveny nehelikálních koncových peptidů na obou
koncích nativní kolagenové molekuly. Tyto koncové peptidy obsahují lysinové zbytky,
které po oxidaci závislé na lysyl-oxidáze in vivo pomáhají tvořit kovalentní
intermolekulární propojení (Sabeh et al., 2009).
Porovnáním invazivity HT1080 and MDA-MB-231 buněk v matricích z kolagenu
extrahovaného pepsinem a v intaktních nativních kolagenových gelech zjistili autoři
účinnější invazi obou buněčných typů v pepsinem ošetřeném kolagenu. Je tedy možné,
že migrace nezávislá na MT-MMP1 se uskutečňuje pouze v případě absence
kovalentních propojujících vazeb, které definují vláknitou architekturu a strukturální
pevnost kolagenových sítí. Vystává tedy otázka relevantnosti výsledků z pepsinem
ošetřených matricí, na druhé staně ani jedna z použitých buněčných linií není primárně
mesenchymálně invadující. Bylo by zajímavé podobný experiment provést s buněčnou
linií, která je primárně améboidně invadující, například vysoce metastatické linie A3
(Rösel et al., 2008).
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2.4. Buněčný model sarkomových buněčných linií
Buněčný model krysích sarkomových linií, sestávající ze čtyř příbuzných
buněčných populací K2, T15, A297 a A311, byl odvozen nádorovou progresí ze
spontánně transformovaných buněk. Nemetastatické buňky LW13K2 byly izolovány
z neoplastických krysích fibroblastů spontánně transformovaných in vitro. Výhodou
tohoto buněčného modelu je příbuznost buněčných linií a odlišná metastatická
schopnost in vivo. Blízká genetická příbuznost poskytuje téměř uniformní genetické
pozadí a rozdíl v expresi a aktivitě proteinů u jednotlivých linií lze vztáhnout k rozdílům
v metastatickém potenciálu. Metastatický potenciál buněčných linií byl popsán in vivo.
Metastáze se tvořily s rozdílnou incidencí u inbredních potkanů LEWIS implantovaných
T15, A2 a A3 buňkami. Parentální linie K2 nezpůsobovala tvorbu metastází. Cavanna et
al. ukázali asociaci změny morfologie a zvýšené migrační rychlosti se zvýšeným
metastatickým potenciálem.

Obr.2.Metastatický potenciál sarkomových linií.

Buněčné populace se liší v uspořádání filamentárního aktinu – nemetastatická
linie K2 má F-aktin uspořádaný především do tenkých stresových vláken, které
přecházejí přes buněčné tělo. Metastatické buněčné linie T15, A2 a A3 jsou
polarisované s F-aktinem uspořádaným v membránových záhybech na vedoucím okraji
buňky a v dalších buněčných oblastech uspořádaným kortikálně a nahodile (Cavanna,
et al.,2007).
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Naše laboratoř pro studium mechanismů invazivity pokračuje v analýze rozdílů
mezi parentální nemetastatickou linií K2 a vysoce metastatickou linii A3. Cílem
diplomové práce byla funkční charakterizace mechanismů invazivity sarkomových linií
K2 a A3 s rozdílnou metastatickou kapacitou. Zaměřili jsme se na zjištění relativní
důležitosti jednotlivých komponent Rho/ROCK dráhy pro ovlivnění invazivního
potenciálu, a to v 2D i 3D prostředí.
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MATERIÁL A METODY
3.1. Použité organismy
Savčí fibroblasty:
linie K2 (LW13K2)- spontánně transformované krysí fibroblasty
linie A311 (A337/311RP)- transformované krysí fibroblasty
3.2.Roztoky pro izolaci plazmidů
Alkalický SDS: 1% SDS, 0.2M NaOH
Kac: 3M octan draselný, 2M kys. octová, pH 4,8-5,4
NaAc: 3M octan sodný, pH 5.8
80% EtOH: 80% etanol, 10 mM NaCl, 10 mM TRIS-HCl pH 8.0
TE: 10 mM TRIS-HCl pH 8.0; 0,1 mM EDTA-NaOH
TEG: 25 mM TRIS-HCl pH 8.0, 10 mM EDTA-NaOH, 1% glukóza
LiCl: 10 M LiCl
Fenol: destilovaný fenol, nasycený TRIS-HCl pufrem pH 8.0, doplněný o hydroxychinolin
(0.1%)
Chloroform: směs chloroform-isoamylalkohol 24:1

TAE: 40 mM Tris (pH 8,5); 20 mM ledová kyselina octová; 2 mM Na2EDTA
Vzorkový pufr: 60% glycerol; 60 mM EDTA; 0,06% bromfenolová modř

NucleoSpin® Extract 2 in 1 (Macherey – Nagel)
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3.3. Roztoky pro kultivaci savčích buněk
Kompletní médium M1H
380 ml Miliporová voda 2x klávovaná
50 ml H-MEM 10x
50 ml fetální bovinní sérum (FBS) – Hustopeče
10 ml obecná antibiotika – antimykotika ATB 100x (Gibco, Invitrogen)
5 ml L-Glutamin 100x
5 ml NaHCO3 7,5%

celkový objem 500 ml, pH 7,4

Kompletní médium DMEM
DMEM (Dulbecco’s modified Eagle’s medium)(Gibco, Invitrogen)
0,5% neesenciální aminokyseliny (MEM NEAA)(Gibco, Invitrogen)
10% fetální hovězí sérum (FBS)(Sigma)
0,5% obecná antibiotika - antimykotika (ATB) (Gibco, Invitrogen)

Obecná antibiotika - antimykotika (ATB) (Gibco, Invitrogen) obsahují:
10 µg/ml penicilin
10 µg/ml streptomycin
25 µg/ml amphotericin
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Další roztoky používané při kultivaci savčích buněk:
0,25%

trypsin-EDTA(Gibco,

Invitrogen)

2,5

g/l

trypsin

0,38

g/l

kyselina

etylendiamintetraoctová (EDTA) pro pasážování
Geneticin (Gibco, Invitrogen) selekční antibiotikum geneticin-sulfát, zásobní roztok 100
mg/ml v miliporové vodě, sterilně přefiltrován, ke kultuře přidáván v koncentraci 500
mg/ml.

3.4. Roztoky pro práci s proteiny a protilátky
2× Laemmli pufr 0,125 M Tris-HCl, pH 6,8; 4,1% SDS; 20%(v/v) glycerol;
0,002% bromfenolová modř
5× Laemmli pufr 0,35 M Tris-HCl, pH 6,8; 10% SDS; 40% glycerol; 0,012% bromfenolová
modř
Protogel 30% akrylamid; 0,8% N,N’-methylenbisakrylamidu; přefiltrováno přes filtr s
póry 0,45 mm, skladováno v temnu při 4°C
4xTris/SDS pH 8,8 1,5 M Tris-HCl (pH 8,8); 0,4% SDS; přefiltrováno přes filtr s póry 0,45
mm, skladováno v temnu při 4°C
4x Tris/SDS pH 6,8 0,5 M Tris-HCl (pH 6,8); 0,4% SDS; přefiltrováno přes filtr s póry 0,45
mm, skladováno v temnu při 4°C
SDS-PAGE pufr: 25 mM Tris (pH 8,3); 190 mM glycin; 0,1% SDS
Odbarvovací roztok: 20% metanol; 7% kys. octová
Barvicí roztok: 20% metanol; 10% kys. octová; 0,114% Coomassie Brilliant Blue R-250
(Bio-Rad, USA)
Transferový pufr: 25 mM Tris; 192 mM glycin; 20% metanol; 0,05% SDS
TBS: 20 mM Tris-HCl (pH 8,0); 500 mM NaCl
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TTBS: 0,05% Tween 20 (Serva) v TBS
Blokovací roztoky:
3% želatina (Bio-Rad) v TBS – blokování 60 minut při pokojové teplotě
4% BSA (Milipore) v TBS – blokování 40 minut v 37oC
3% mléko (Sigma) v TBS – blokování 30 minut při pokojové teplotě
Roztoky pro naředění primární a sekundární protilátky:
1% želatina (Bio-Rad) v TTBS
1% BSA (Milipore) v TTBS
3% mléko (Sigma) v TTBS

Primární protilátky:
p-MYPT1 (Thr 853) -

myosin phosphatase target subunit – 1:200, 130 kDa,

goat,polyclonal, donkey anti-goat, Santa Cruz
ppaxillin (Tyr118), 1:1000, 68 kDa, rabbit, polyclonal, Cell Signaling
pMLC (Ser19), 1:1000, 18 kDa, mouse, monoclonal, Cell Signaling

Sekundární protilátky:
GAR-HRP-kozí polyklonální Králičí IgG ,Santa Cruz
GAM-HRP kozí polyklonální myší IgG ,Santa Cruz
DAG-HRP oslí polyklonální kozí IgG, Santa Cruz
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pufr RIPA: 0,15M NaCl; 50mM Tris-HCl (pH 7,4); 1% Nodinet P – 40; 0,1% SDS; 1%
deoxycholát sodný; 5 mM EDTA; 50 mM NaF
Zásobní roztok proteázových inhibitorů (100x):
0,5 mg/ml leupeptin
0,5 mg/ml aprotinin
12,5 mg/ml pefabloc
Zásobní roztok fosfatázových inhibitorů (100x):
Phosphatase Inhibitor Mix II (Serva, Germany)

3.5. Ostatní materiál
10 x PBS 137 mM NaCl; 2,7 mM KCl; 4,3 mM Na2HPO4.12 H2O; 1,4 mM KH2PO4, pH
upraveno na 7,3
Lipofectamine 2000 Transfection Reagent, zásobní roztok 0,75 ml (Invitrogen)
Collagen R Solution 4 mg/ml (Serva)
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3.6. Izolace plazmidové DNA z Escherichia Coli – alkalická metoda
Na plotnu s ŽAMP médiem zaočkujeme klon E. coli transformovaný příslušným
plazmidem. Kultivujeme přes noc ve třepačce při 37°C (180 ot./min (rpm).
Druhý den jednou dobře oddělenou kolonií zaočkujeme 10 ml temperovaného LB
média s 100 μg/ml ampicilinu v 100 ml Erlenmayerově baňce (resp. 50ml v 250 ml
baňce).
Baňku umístíme do třepačky a třepeme při 37°C přes noc (tj. po dobu asi 16 hodin, 180
rpm).
Třetí den kulturu ochladíme v ledové lázni, přelijeme do 50 ml centrifugační zkumavky
a stočíme (Jouan MR 22i – výkyvný rotor, 3 000 g, 20 min, 0°C).
Sediment dokonale resuspendujeme do x ml TEG (x volíme dle výchozího objemu
kultury takto: 1 ml při 10 ml kultury, 2-4 ml při 50 ml kultury) a inkubujeme 30 min v
ledové lázni.
Zkumavku vyjmeme z ledové lázně, přidáme 2x ml alkalického SDS,promícháme a
inkubujeme 5 min.
Zkumavku opět přeneseme do ledové lázně a přidáme 1,5x ml octanu draselného,
promícháme a inkubujeme dalších 30-60 minut na ledu. Z roztoku vypadne bílá
sraženina.
Směs převedeme do polypropylénových zkumavek a sraženinu usadíme centrifugací
(Jouan MR 22i – úhlový rotor, 14 000 g, 20 min).
Supernatant převedeme do 15 ml kalibrované zkumavky, dokonale smísíme s 0.6
objemu isopropanolu a ihned centrifugujeme (Jouan MR 22i – výkyvný rotor, 3 000 g, 5
min).
Supernatant slijeme, sediment osušíme, rozpustíme v 300 ml miliporové vody a
přeneseme do mikrozkumavky. Objem odměříme, dokonale smísíme se stejným
objemem 10 M LiCl a inkubujeme v –20°C cca 60 minut (- 80°C, 15 min).
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Sraženinu odstraníme 5-ti minutovou centrifugací ve stolní mikrocentrifuze (Hettich
MIKRO 20, 13 000 g) a supernatant převedeme do čisté mikrozkumavky.
Plasmidovou DNA vysrážíme z roztoku jedním objemem 96% etanolu 60 min při -20°C
(- 80°C, 15 min).
Sraženinu DNA usadíme centrifugací (Hettich MIKRO 20, 13 000 g, 5 min), sediment 23x opláchneme 80% EtOH, vysušíme a rozpustíme ve 100ml miliporové H2O (nebo v TE
pufru). Kvalitu izolace a množství DNA zjistíme elektroforeticky.

3.7.Izolace plazmidové DNA z E. coli pomocí NucleoSpin® Plasmid (Macherey – Nagel,
Německo)
Kulturu E. coli (max. 5 ml) s daným plazmidem narostlou přes noc (16-18 h) převedeme
do centrifugační zkumavky a centrifugujeme (Jouan MR22i; 17 000 g, 30 s). Odstraníme
supernatant.
Pelet resuspendujeme v 250 μl roztoku A1.
Přidáme 250 μl roztoku A2. Jemně promícháme otáčením zkumavky a inkubujeme při
maximálně 5 minut při pokojové teplotě.
Přidáme 250 μl roztoku A3. Jemně promícháme a centrifugujeme (Hettich MIKRO 20,
16 000 g, 10 min).
Kolonku NucleoSpin Plasmid umístíme do sběrné 2 ml mikrozkumavky, naneseme
supernatant z předchozího kroku a centrifugujeme (Hettich MIKRO 20, 16 000 g, 1
min), poté odstraníme tekutinu ze sběrné mikrozkumavky.
Pro zbavení se buněčných nukleáz naneseme na kolonku 500 μl roztoku AW
předehřátého na 50°C a centrifugujeme (Hettich MIKRO 20, 16 000 g, 1 min).
Na kolonku naneseme 600 μl roztoku A4 a opět centrifugujeme (Hettich MIKRO 20, 16
000 g, 1 min).
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Po odstranění roztoku ze sběrné mikrozkumavky zopakujeme centrifugaci 2 min
maximální rychlostí pro dokonalé odstranění zbytků etanolu.
Kolonku umístíme do čisté 1,5 ml mikrozkumavky, přidáme 50 μl roztoku AE,
inkubujeme 1 min při pokojové teplotě a poté centrifugujeme (Hettich MIKRO 20, 16
000 g, 1 min). Eluci lze rovněž provést do TE pufru nebo do deionizované vody.

3.8.Elektroforéza DNA v agarózovém gelu
Pro dělení fragmentů větších než 800 párů bází (bp) používáme 1% agarózové gely, pro
dělení kratších fragmentů používáme 2% agarózové gely tvořené směsí Sea Kem
agarózy a NuSieve agarózy (FMC, USA) v poměru 1:1. Agarózu dokonale rozpustíme
v 1xTAE.
Elektroforézu provádíme v zařízení pro horizontální gelovou elektroforézu v pufru
1xTAE. Délka gelů je 6-10 cm, tloušťka 3-5 mm, vzdálenost elektrod 14 cm.
Do jamek o rozměrech 4-15x 2 mm nanášíme 6-50 μl vzorku, obsahujícího 10 ng-2 μg
DNA. Ke vzorkům přidáváme vzorkový pufr (1/5 celkového objemu) obsahující
bromfenolovou modř pro odhad polohy dělených fragmentů během elektroforézy.
Dělicí napětí volíme v rozmezí 0,5-10 V/cm. Elektroforézu ukončíme v době, kdy
bromfenolová modř urazí vzdálenost dostatečnou pro dělení fragmentů DNA.
Gel barvíme v roztoku ethidium bromidu (0,5 μg/ml) po dobu 10 minut. Gel
fotografujeme s červeným filtrem v procházejícím ultrafialovém (UV) záření (300-310
nm).
Snímky exponujeme 2,5 až 4 sekundy (digitální fotoaparát Kodak DC290 Zoom).
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Izolace fragmentů DNA z gelu pomocí NucleoSpin® Extract 2 in 1 (Macherey – Nagel)
Čistým skalpelem vyřízneme oblast gelu s požadovaným fragmentem DNA, přeneseme
jej do mikrozkumavky a zvážíme.
Na každých 100 mg agarózy přidáme 300 μl roztoku NT1.
Inkubujeme vzorek v bločku při 50°C dokud se agaróza nerozpustí (5 – 10 min).Vzorek
krátce vortexujeme každé 2 - 3 minuty.
NucleoSpin Extract kolonku umístíme do mikrozkumavky, naneseme vzorek a
centrifugujeme (Hettich MIKRO 20, 8 000 g, 1 min), a odstraníme roztok z
mikrozkumavky.
Pro větší čistotu extraktu na kolonku naneseme 500 μl pufru NT2 a centrifugujeme
(Hettich MIKRO 20, 11 000 g, 1 min).
Přidáme 600 μl roztoku NT3 a opět centrifugujeme (Hettich MIKRO 20, 11 000 g, 1
min).
Přidáme 200 μl roztoku NT3 a opět centrifugujeme (Hettich MIKRO 20, 11 000 g, 2 min)
tak, aby byl roztok NT3 úplně odstraněn.
Kolonku umístíme do čisté mikrozkumavky, naneseme 25 – 50 μl elučního pufru nebo
deionizované vody, necháme stát 1 min při pokojové teplotě a poté centrifugujeme
(Hettich MIKRO 20, 11 000 g, 1 min).
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3.9.Transfekce na plotnách p60

Den 1
Buňky dvakrát opláchneme médiem s FBS bez ATB. Pasážované buňky naředíme do
stejného média, aby druhý den ráno byly buňky cca 80% konfluentní.
Den 2
Odsajeme médium z ploten a na každou plotnu přidáme 3 ml média bez FBS a bez ATB.
Pro každou plotnu naředíme 4 μg DNA v 0,5 ml DMEM bez FBS a bez ATB a inkubujeme
5 min RT.
Pro každou plotnu naředíme 12 ul Lipofectamine 2000 v 0,5 ml DMEM bez FBS a bez
ATB a inkubujeme 5 min RT.
Oba roztoky spojíme, jemně promícháme a inkubujeme 2O min RT.
Během inkubace odsajeme médium a přidáme na každou plotnu 3 ml DMEM bez FBS a
bez ATB.
Na plotny s médiem přidáme komplex DNA + Lipofectamine 2000, celkový objem je
4 ml.
Plotny inkubujeme 6 h v CO2 inkubátoru.
Po inkubaci odsajeme médium, přidáme 5 ml DMEM s FBS a bez ATB.

Den 3
Ráno odsajeme médium a přidáme 5 ml M1H s FBS a s ATB.
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Den 4
Úspěšnost transfekce zkontrolujeme fluorescenčním mikroskopem (Nikon-Eclipse
TE2000-S) a na plotny přidáme kompletní médium s FBS a ATB.

3.10.Tris – glycinová SDS - gelová elektroforéza proteinů (SDS-PAGE) s využitím
soupravy BIO-RAD Mini Protean III Cell

Po sestavení aparatury pro nalévání gelů namícháme směs pro separační gel a ihned
nalejeme do prostoru mezi skla v aparatuře a překryjeme vrstvou isopropanolu.

Po ztuhnutí gelu (cca 10-30 min) isopropanol odsajeme a nahradíme čerstvě
namíchanou směsí pro zaostřovací gel.

Mezi skla vložíme hřeben na vytvoření jamek pro nanášení vzorků. Po polymeraci
zaostřovacího gelu hřebínek vytáhneme a jamky několikrát propláchneme 1xSDS.

Roztoky proteinů ve vzorkovém pufru doplníme 1/20 objemu 1 M dithiotreitolu (DTT),
inkubujeme 5 minut při 100°C a po odstranění případných pevných součástí
centrifugací (10 000 g /0,5min) naneseme do jamek v gelu.

Dvojici gelů (nebo jeden gel a doplňující nástavec) vložíme do aparatury pro
elektroforézu a zalijeme 1xSDS.
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Dokud se bromfenolová modř ze vzorkového pufru (a spolu s ní tzv. čelo elektroforézy)
pohybuje v zaostřovacím gelu, probíhá elektroforetické dělení při konstantním proudu
10 mA/gel. Později nastavíme protékající proud na 20 mA/gel. Když čelo elektroforézy
dosáhne spodního okraje gelu, odpojíme zdroj elektrického napětí a gel vyjmeme z
aparatury. Gel lze barvit nebo použít pro přenos proteinů na membránu metodou
Western blot.

3.11.Western blot (přenos proteinů na membránu pomocí BIORAD Trans-blot)
Gel s proteiny rozdělenými SDS-PAGE přeneseme na filtrační papír Whatman
navlhčený v transferovém pufru a sestavíme blotovací sendvič pro přenos na
nitrocelulózovou membránu (Nitrobind, MSI, USA) v následujícím pořadí: izolační
houbička, filtrační papír Whatman, gel, membrána (navhlčená v transferovém pufru),
filtrační papír Whatman, izolační houbička.
Přenos necháme probíhat při napětí 100 V za stálého míchání a chlazení ledem po
dobu 1,5 hodiny . Membránu s přenesenými proteiny opláchneme v TBS a zatavíme do
polyetylénové fólie pro pozdější zpracování nebo ihned provedeme imunodetekci
proteinů.
Gel po blotování můžeme pro kontrolu přenosu proteinů barvit cca 30 min barvícím
roztokem a poté nechat odbarvovat do druhého dne.

3.12. Imunodetekce proteinů na membráně
Membránu s přenesenými proteiny po Western blotu opláchneme roztokem TBS a
blokujeme 30 minut až 1 hodinu ve zvoleném blokovacím roztoku (viz níže) na
překlápěcí třepačce (Biosan, MR-1).
Následně oplachujeme 3 x 5 min ve velkém objemu TTBS.
Membránu zatavíme do polyetylénové fólie a inkubujeme s roztokem primární
protilátky přes noc na překlápěcí třepačce (Biosan, MR-1) v lednici při 4°C.
36

Nadbytečnou primární protilátku pak odstraníme odmytím v TTBS (3x 5 min).
Roztok sekundární protilátky konjugované s křenovou peroxidázou (HPR) přidáme k
membráně zatavené do polyetylénové fólie, inkubujeme 1 hodinu.
Poté membránu odmýváme 2 x 5 min v TTBS a 1 x 5 min.

Blokovací roztoky:
3% želatina (Bio-Rad) v TBS – blokování 60 minut při pokojové teplotě
4% BSA (Milipore) v TBS – blokování 40 minut v 37oC
3% mléko (Sigma) v TBS – blokování 30 minut při pokojové teplotě
Roztoky pro naředění primární a sekundární protilátky:
1% želatina (Bio-Rad) v TTBS
1% BSA (Milipore) v TTBS
3% mléko (Sigma) v TTBS
Membránu blokujeme a inkubujeme s protilátkou vždy v roztoku se stejným typem
„nosné látky“, tj. po blokování v 4% BSA inkubujeme membránu s roztokem primární a
sekundární protilátky ředěné v 1% BSA.
Po odmytí nadbytečné sekundární protilátky membránu inkubujeme ve vyvíjecím
roztoku pro křenovou peroxidázu inkubujeme 1-2 min za stálého třepání, aby se
dostatečně omyla celá plocha membrány.
Membránu krátce osušíme a vložíme do průhledné kancelářské fólie. Poté v temné
komoře přiložíme na membránu film (Amersham HyperfilmÔ ECL) a necháme
exponovat požadovanou dobu dle množství detekovaného proteinu a kvality
protilátek.
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SuperSignal West Pico Chemiluminiscent Substrate (Pierce Biotechnology) souprava
obsahuje roztoky:
Roztok luminolu s enhancerem
Roztok stabilního peroxidu
Vyvíjecí roztok pro křenovou peroxidázu připravíme smísením roztoků z příslušné
soupravy v poměru 1/1.

3.13. Pasážování savčích fibroblastů
Savčí buňky jsou standardně kultivovány v 37°C a 5% CO2 na miskách pro tkáňové
kultury o průměru 60 nebo 100 mm. Na malé misce (průměr 60 mm) kultivujeme
buňky v 4-5 ml média, na velké misce ( průměr 100 mm) v 10 ml. V závislosti na
konfluenci misky provádíme pasážování po 2-4 dnech. Konfluenci a případné
kontaminace pravidelně kontrolujeme pod mikroskopem (Nikon Eclipse TS 2000).
Před pasážováním je třeba nechat vytemperovat média a trypsin ve vodní lázni při 37°C
po dobu 15 minut.
Z misky odsajeme médium a přidáme trypsin (na malou misku 0,5 ml; na velkou misku
1 ml) a celý povrch opláchneme krouživým pohybem. Trypsin odsajeme a nahradíme
novým trypsinem ve stejném objemu.
Trypsin necháme působit cca 5 minut, dokud se buňky neoddělí ode dna misky.
Aktivitu trypsinu zastavíme přidáním kompletního média M1H a agregáty buněk
dokonale resuspendujeme.
Na novou misku s přeneseme požadované množství buněčné suspenze a doplníme
kompletním médiem M1H . V případě transfekovaných buněk přidáme selekční
antibiotikum (G418).

38

3.14. Příprava stabilátů savčích fibroblastů
Pro přípravu stabilátů kultivujeme buňky na velké misce (průměr 100 mm) do dosažení
úplné konfluence.
Z misky odsajeme médium, opláchneme 1 ml trypsinu a opět odsajeme.
Na misku přidáme 1 ml trypsinu a necháme působit v termostatu po dobu cca 5 minut.
Působení trypsinu zastavíme přidáním 4 ml kompletního média, resuspendujeme a
buněčnou suspenzi přeneseme do 15 ml plastové zkumavky Falcon a centrifugujeme
(Eppendorf Centrifuge 5804R, 180 g, 3 min)
Opatrně odsajeme médium, buněčný sediment resuspendujeme v 1 až 1,5 ml
zamrazovacího roztoku a rozplníme do zamrazovacích mikrozkumavek Nalgene.
Mikrozkumavky umístíme do nádoby s isopropanolem, uložíme do -70°C a druhý den
mikrozkumavky přeneseme do kontejneru s tekutým dusíkem.

3.15. Rozpěstování stabilátů savčích fibroblastů
Mikrozkumavku vyjmeme z kontejneru s tekutým dusíkem a přenášíme na ledu.
Ve vodní lázni při 37°C necháme buněčnou suspenzi roztát a poté ji přeneseme do
připravených 5 ml vytemperovaného média v 15 ml plastové zkumavce Falcon.
Buněčnou suspenzi v médiu centrifugujeme (Eppendorf Centrifuge 5804R, 180 g, 3
min) a supernatant opatrně odsajeme.
Buněčný sediment resuspendujeme v 5 ml čerstvého kompletního média a opět
centrifugujeme (Eppendorf Centrifuge 5804R, 180 g, 3 min).
Supernatant opět opatrně odsajeme, buněčný sediment resuspendujeme v 5 ml
čerstvého kompletního média a přeneseme na velkou misku. Přidáme dalších 5 ml
kompletního média a zkontrolujeme pod mikroskopem. V případě transfekovaných
buněk přidáme druhý den selekční antibiotika.
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3.16. Příprava proteinových lyzátů ze savčích fibroblastů
Lyzáty ze savčích buněk připravujeme nesterilně na ledu.
Velkou misku s narostlými buňkami přeneseme z termostatu na led a necháme 5 min
vychladit.
Nesterilně odsajeme médium a misku dvakrát opláchneme 5 ml vychlazeného 1xPBS.
Na misku přidáme 1 ml vychlazené směsi lyzačního pufru RIPA a proteázových
inhibitorů (1:100). Necháme lyzovat 12-15 minut při 4°C na překlápěcí třepačce
(Biosan, MR-1).
Po lyzaci buňky seškrábneme z povrchu misky škrabkou na buňky, převedeme do
mikrozkumavky a protahujeme 10x-12x injekční stříkačkou s jehlou 21G dokud není
suspenze čirá a bez buněčných agregátů.

Suspenzi centrifugujeme (Eppendorf Centrifuge 5417R, 11 000g, 20 min,
0°C).

Po centrifugaci odsajeme opatrně supernatant, převedeme do nové mikrozkumavky a
odebereme aliquot 50 μl pro stanovení proteinové koncentrace. Lyzáty zamrazíme v
–20°C.

3.17. Stanovení proteinové koncentrace- Folinova metoda
Proteinovou koncentraci savčích lyzátů stanovujeme kolorometricky pomocí soupravy
Dc Protein Assay (Bio-Rad, USA).
Připravíme si ředící řadu hovězího sérového albuminu (BSA) dle následujícího
schématu:
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BSA 2 mg/ml (μl)

pufr RIPA (μl)

výsledná koncentrace BSA
(μg/ μl)

0

50

0

5

45

200

10

40

400

20

30

800

37,5

12,5

1500

Z odebraného aliquotu 50 ul lyzátu přeneseme 25 μl do nové mikrozkumavky a
přidáme 25 μl lyzačního pufru RIPA.
Připravíme si roztok A´ přidáním 20 ul roztoku S do roztoku A.

Do nových

mikrozkumavek pipetujeme 25 μl lyzátu s RIPA z předchozího kroku nebo standardu
BSA a 125 μl A´.
Do každé mikrozkumavky přidáme 1 ml roztoku B, krátce zvortexujeme a necháme 15
minut ve tmě.
Po 15 minutách inkubace změříme absorbanci vzorků při 750 nm.
Ze získaných dat vytvoříme graf závislosti absorbance na proteinové koncentraci.
Dopočítáme proteinovou koncentraci vzorků a a upravíme ji na srovnatelnou hodnotu
pomocí ředení pufrem RIPA a následně doplníme ¼ objemu 6xLaemmli pufrem.K
vzorkům přidáme 1/20 objemu 1M DTT a povaříme 5 minut v bločku při 100°C a
nanášíme na SDS-PAGE.
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3.18. Zymografie
Buňky na konfluentních velkých miskách trypsinizujeme jako při pasážování. Aktivitu
trypsinu inhibujeme 4 ml kompletního média. Buněčnou suspenzi převedeme do 15 ml
plastové zkumavky Falcon a centrifugujeme.
Supernatant opatrně odsajeme a buněčný sediment resuspendujeme v 10 ml média s
FBS a centrifugujeme.
Předchozí krok ještě jednou zopakujeme.
Spočítáme buňky a připravíme si koncentrace 50 000, 100 000 a 200 000 buněk v 500
μl média s FBS.
Buněčnou suspenzi o určité koncentraci přemístíme na 24-jamkovou plotnu
v duplikátech.
Další den dvakrát opláchneme buňky médiem bez FBS. Médium vyměníme za 300 μl
média bez FBS.
Po 24 hodinách odebereme vzorek 30 μl z každé jamky a zamrazíme při 70°C.
Po 72 hodinách odebereme vzorek 30 μl z každé jamky a zamrazíme při 70°C.
Vzorky pro zymografii připravíme smícháním 23 ul sebraného supernatantu s 7 ul
4xLaemmli pufru. K vzorkům nepřidáváme DTT a nevaříme je.
Připravíme si 10% gel pro SDS-PAGE jako obvykle. Místo vody přidáme gelatin jako
substrát v koncentraci 5 mg/ml.
Do každé jamky naneseme 30 μl vzorku.
Gel pustíme při 4°C (aparaturu umístíme do lednice nebo obklopíme ledem) při napětí
15mA.
Po skončení SDS-PAGE renaturujeme proteiny inkubací gelu v renaturačním pufru po
dobu 2 hodin. Každou hodinu pufr vyměníme za nový.
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Gel opláchneme vodou a inkubujeme přes noc v aktivačním pufru v termostatu při
37°C.
Po skončení inkubace gel barvíme Coomassie Blue 30 min při pokojové teplotě.

renaturační pufr:
50 mM Tris-HCl pH 7,5
0,1 M NaCl
2,5% Triton X-100

aktivační pufr:
50 mM Tris-HCl pH 7,5
10 mM CaCl2
0,02% NaAzide

3.19. Invazivní test v Matrigelu
Z velkých misek odsajeme médium a přidáme DMEM médium bez FBS a buňky
necháme narůst do druhého dne.
Z mrazáku -20°C vyndáme Matrigelové komůrky (Matrigel Invasion Chambers in two
24-well plates, 8.0 µm,; BD Biosciences) a necháme je sterilně zabalené stát při
pokojové teplotě asi 20 minut.
Poté si sterilně v boxu vyndáme 24-jamkovou ploténku a do jamek pipetujeme 500 ul
média bez FBS. Do jamek opatrně vložíme matrigelové komůrky a do každé komůrky
napipetujeme 500 μl média bez FBS. Ploténku uložíme do termostatu (37°C) na 2-3
hodiny.
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Z předem připravených velkých misek odsajeme médium, trypsinizujeme obvyklým
způsobem a přidáme 4 ml kompletního média.
Suspenzi buněk kvantitativně převedeme do 15 ml plastové zkumavky Falcon a
centrifugujeme.
Supernatant opatrně odsajeme, buněčný sediment resuspendujeme v 10 ml média bez
FBS.
Opakujeme předchozí krok a sediment resuspendujeme v 2 ml média bez FBS.
Buňky spočítáme v počítací komůrce vyndáme novou 24-jamkovou ploténku a do
jamek pipetujeme 750 μl média s FBS.
Z termostatu vyndáme matrigelové komůrky a z každé opatrně odsajeme médium.
Matrigelové komůrky vkládáme do jamek s 750 μl média.
Do každé komůrky napipetujeme 500 μl buněčné suspenze s koncentrací 2x105
buněk/ml.
Ploténku s komůrkami vložíme na 24 do termostatu (37°C).
Po skončení inkubace z komůrek odsajeme médium a přendáme je na 1 minutu do
připravených jamek se 750 1xPBS.
Poté komůrky vkládáme do jamek s fixačním roztokem na 1 hodinu.
Komůrky přendáme do jamek se 750 μl 1xPBS a do komůrek napipetujeme po 500 μl
1xPBS. Odsajeme a zopakujeme ještě jednou.
Zespod i zvnitřku komůrek odsajeme PBS a opatrně vyřízneme membránu, kterou
spodní částí pokládáme na podložní sklíčko s 3 μl mowiolu s DAPI. Zakryjeme krycím
sklíčkem.
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3.20. Imunohistochemické barvení savčích buněk
Buňky musí růst nejméně 24 hodin na sklíčkách. Sklíčka jsou myta v HCl prozdrsnění
povrchu, propláchnuta ve vodě a uchovávána v čistém etanolu. Před použitím sklíčka
po vytažení z etanolu opálíme.
Opálená sklíčka umístíme do 6-ti jamkové plotny, překryjeme buněčnou suspenzí
v kompletním médiu a necháme růst nejméně 24 h v termostatu při 37°C.
Po vytažení z termostatu sklíčka s buňkami opatrně dvakrát opláchneme 1xPBS a
fixujeme v 4% paraformaldehydu v Mg-PBS po dobu 10 minut.
Po PFA dvakrát opláchneme 1xPBS.
Buněčné membrány permeabilizujeme v 0,5% Triton-X100 (v Mg-PBS) po dobu 10
minut, opět dvakrát opláchneme 1xPBS.
Sklíčka přendáme z 6-ti jamkové plotny na parafilm (buňkami nahoru) a blokujeme 30
minut v 200 μl 3% BSA v Mg-PBS.
Připravíme si roztok primární protilátky 1:50 v 3% BSA v Mg-PBS.
Po blokaci položíme sklíčka buňkami dolů na 50 μl kapku roztoku primární protilátky a
inkubujeme 3 hodiny.
Třikrát až čtyřikrát propláchneme v 1xPBS.
Sklíčka položíme na 100 μl kapku sekundární protilátky, inkubujeme 1 hodinu.
Čtyřikrát propláchneme v 1xPBS.
Sklíčko propláchneme v destilované vodě, postavíme na buničinu a většinu vody
odsajeme. Na podložní sklíčko naneseme 7 μl montovacího média s DABCO a
přikryjeme sklíčkem s buňkami.
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Montovací médium
6 g glycerol
2,4 g mowiol
6 ml dd H2O
12 ml pufru (60 mM PIPES, 25 mM HEPES, 10 mM EGTA, 1 mM MgCl2, pH 8,3)

3.21. Příprava kolagenu pro pozorování v 3D
Na 500 μl kolagenového roztoku smícháme:
52 μl H-MEM (10x)
156 μl 1xPBS
26 μl FBS
26 μl 0,25M NaHCO3
261 μl kolagenu typu I (Serva)

Buňky narostlé na velkých plotnách pasážujeme, dvakrát centrifugujeme a sediment
resuspendujeme v kompletním médiu s FBS. Buňky spočítáme v počítací komůrce.
Buňky naředěné na koncentraci 50 000 buněk/100 ul smícháme s 500 ul 2% kolagenu a
pipetujeme do 24-jamkové plotny.
Plotnu s kolagenem vložíme na 30 minut do termostatu kvůli ztuhnutí kolagenu.
Po ztuhnutí velmi opatrně převrstvíme 1 ml kompletního média.
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Buňky necháme v termostatu nejméně 24 hodin. Poté buňky počítáme v mikroskopu
Nikon-Eclipse TE2000-S.
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4. Výsledky
4.1. Buněčný model sarkomových linií s rozdílným metastatickým potenciálem
Pro analýzu mechanismů invazivity nádorových buněk jsme získali vhodný
buněčný model krysích sarkomových buněk (od MUDr.Pavla Veselého, ÚMG AV ČR).
Nemetastastické buňky LW13K2 (K2) byly izolovány z neoplastických krysích fibroblastů
spontánně transformovaných in vitro. Od parentální linie K2 byly tumorovou progresí
odvozeny další tři linie T15, A297(A2) a A311(A3) s rozdílným metastatickým
potenciálem. Výhodou zvoleného modelu je příbuznost buněčných populací,
umožňující sledovat změny genové exprese vztažené k rozdílnému metastatickému
potenciálu na téměř uniformním genetickém pozadí. Metastatický potenciál
jednotlivých buněčných linií byl popsán in vivo u inbredních potkanů LEWIS, u kterých
došlo ve všech případech po subkutánní implantaci K2, T15, A2 a A3 buněk k tvorbě
primárních nádorů. Metastáze se s rozdílnou incidencí vyskytly u potkanů s
implantovanými buňkami T15, A2 a A3. Chování buněk krysího sarkomového modelu in
vitro lze vztáhnout k jejich in vivo metastatickému potenciálu. Buněčné linie se liší
uspořádáním filamentárního aktinu, chemotaxí k PDGF-IGF a populace metastatických
buněk obsahují větší subpopulace buněk s vyšší rychlostí migrace (Cavanna et
al.,2007).

Graf 1. Metastatický potenciál sarkomových buněčných linií. Upraveno dle Cavanna et al.,
(2007).
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4.2. Ověření přítomnosti matrixových metaloproteáz
Sarkomové buňky jsou mesenchymálního původu, proto jsme u nich
předpokládali využití mesenchymálního typu invazivity. Tento typ je závislý na expresi
extracelulárních proteáz, remodelujících okolní ECM. Matrixové metaloproteázy
(MMP) jsou endopeptidázy závislé na zinku. K invazivitě přispívají degradací
proteinových složek extracelulární matrix jako kolagen IV, laminin a proteoglykany. Pro
invazivitu buněk mesenchymálního původu se ukazuje být důležitá degradace kolagenu
IV gelatinázou A (MMP-2) a gelatinázou B (MMP-9). K ověření přítomnosti matrixových
metaloproteáz ve vnějším prostředí buněk K2 a A3 jsme analyzovali jejich
gelatinasovou aktivitu prostřednictvím gelatinové zymografie v gelu.
Buněčným liniím K2,A3 a SC na velkých plotnách se srovnatelnou konfluencí
okolo 80% jsme den před zahájením experimentu vyměnili kompletní médium M1H za
bezsérové D-MEM kvůli vytvoření stresových podmínek. Druhý den jsme buňky
rozpěstovali na 24-jamkovou destičku v koncentraci 200 000 buněk/ml. Další den jsme
vyměnili médium opět za bezsérové. Supernatant byl odebrán po 24 a 72 hodinách. Po
72 hodinách jsme také spočítali vyseté buňky pro ověření srovnatelné koncentrace.
Vzorky smíchané se vzorkovým pufrem za nedenaturujících podmínek jsme
nanesli na polyakrylamidový gel s gelatinovým substrátem. Po elektroforetickém
rozdělení vzorků jsme proteázy v gelu renaturovali renaturačním pufrem a poté
inkubovali v aktivačním pufru přes noc. Během inkubační periody byly aktivovány
matrixové metaloproteázy a došlo k degradaci substrátu. Ve vzorku byla přítomna
konkrétně MMP-2, jak jsme zjistili srovnáním se zymogramem kontrolních buněk SC
linie s prokázanou expresí MMP-2. Vysoce metastatická A3 linie překvapivě sekretovala
jen malé množství pro-MMP-2 a aktivní MMP-2 u ní nebyla detekována.
Nemetastatická linie K2 sekretovala prokazatelně vyšší množství pro-MMP-2 a malé
množství aktivní formy MMP-2.
Tyto výsledky nás přivedly k hypotéze, že vysoce metastatická linie
mesenchymálního původu neinvaduje primárně mesenchymálním způsobem závislým
na proteolytické degradaci ECM, ale využívá alternativní mechanismy.
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Při hledání alternativního mechanismu invazivity vysoce metastatických buněk
A3 jsme zvolili komerční čipovou analýzu vybraných proteinů Kinex (Kinex Antibody
Microarray service, Kinexus Bioinformatics Corporation, Vancouver, Canada).
Z analyzovaných 350 obecně specifických a 250 fosfo-specifických protilátek byl zjištěn
rozdíl u 83 mezi K2 a A3 buňkami. Hlavním výsledkem této analýzy bylo zjistění
deregulace Rho/ROCK dráhy, konkrétně vyšší exprese ROCK-1 a LIMK v A3 buňkách.
Exprese negativního regulátoru Rho/ROCK dráhy PAK1 byla více než 7-krát nižší než
v K2 buňkách. Dále moji kolegové z laboratoře zjistili pomocí aktivačního testu malých
GTPáz trojnásobné zvýšení RhoA a RhoC s navázaným GTP u linie A3.

A3

K2

SC

MMP-2 pre-pro-forma
MMP-2 pro-forma
MMP-2 aktivní forma

Obr.1. Gelatinová zymografie v gelu linií A3, K2 a kontrolní linie SC (src-transformované myší
embryonální fibroblasty) s již dříve prokázanou expresí MMP-2. Supernatant z 24-jamkových
ploten
s buňkami o stejné koncentraci 200 000 buněk/ml
rostoucích ve stresových
podmínkách v médiu bez FBS byl odebrán po 72 hodinách. Vzorky byly rozdéleny
elektroforeticky v SDS-PAGE za nedenaturujících podmínek v 10% PAA gelu s gelatinovým
substrátem. Místa degradace substrátu se po obarvení Coomassie Blue jevila jako bílá na
modrém pozadí.
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4.3. Příprava transgenních linií
Při améboidním typu invazivity vede aktivace kinázy ROCK ke zvýšené
fosforylaci lehkého řetězce myosinu (MLC). Fosforylovaný MLC přispívá k tvorbě
kontraktilní síly k protlačení nádorových buněk skrz extracelulární matrix. Trakční
mikroskopií ve spolupráci s C.Mierke, PhD. (Center for Medical Physics and Technology,
Friedrich-Alexander-University of Erlangen, Nuernberg) naše pracovní skupina
kvantifikovala síly, kterými buňky A3 a K2 působí na okolní ECM. Trakční síly jsou v A3
buňkách lokalizovány v periferních částech buňky a rozmístění se shoduje s lokalizací
fosforylovaného MLC. Trakční síly na vedoucím okraji buněk A3 byly 7-krát vyšší
v porovnání s buňkami K2 a celkové trakční síly vztažené k celkové ploše buňky byly 5krát vyšší u A3 buněk.
Pro další sledování vlivu Rho/ROCK dráhy na invazivní potenciál
sarkomových buněk jsme zvolili tři hlavní komponenty: RhoA, ROCK a MLC.

Obr.2. Komponenty Rho/ROCK dráhy.

4.3.1. Exprese variant lehkého řetězce myosinu v sarkomových liniích K2 a A3
Pro sledování vlivu fosforylace MLC na invazivní potenciál buněčných linií K2 a
A3 jsme nejprve vytvořili transgenní linie těchto buněk s expresními vektory nesoucími
MLC a nefosforylovatelné MLC (nP-MLC). Pro tento účel jsme získali varianty MLC
v expresním vektoru pIRES2-EGFP. IRES sekvence v tomto vektoru umožňuje translaci
vloženého genu a zeleného fluorescenčního proteinu (GFP) z jedné bicistronní mRNA.
V transgenních buňkách hladina fluorescence koresponduje s mírou exprese vloženého
genu a umožňuje snadnou selekci buněčné populace s požadovanou mírou
fluorescence, resp. hladinou exprese produktu daného genu. Plasmid s variantami MLC
v E.coli jsme izolovali alkalickou metodou z tekuté kultury na třepačce se selekčním
ATB (kanamycin).
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Rozpěstovali jsme si malé plotny s buňkami K2 a A3 v médiu s FBS bez
antibiotik, aby konfluence druhý den byla zhruba 80%.

Druhý den jsme sérové

médium vyměnili za bezsérové bez antibiotik. 4 ug plasmidové DNA jsme smíchali
s Lipofectaminem2000 v poměru 1:4, přidali na plotny s buňkami a po 6 hodinách jsme
směs odmyli a nahradili čerstvým médiem s FBS a bez ATB. Právě tato část transfekce
se ukázala být nejožehavější, na plotnách s médiem bez ATB docházelo často
k bakteriálním kontaminacím a v důsledku toho musela být transfekce třikrát
zopakována, než jsme získali všechny transgenní linie.
Další den jsme plotny mikroskopicky zkontrolovali, zda nedošlo ke kontaminaci
a vyměnili médium za čerstvé kompletní médium M1H s FBS a ATB.
Čtvrtý

den

jsme

zkontrolovali

úspěšnost

transfekce

fluorescenčním

mikroskopem a přidali selekční ATB (G418). Transfekované buňky jsme nechali růst pod
stálým selekčním tlakem po čtyři týdny. Po čtyřech týdnech jsme selektovali pomocí
průtokového

cytometru

(fluorescence

activated

cell

sorting-FACS)

buněčné

subpopulace se srovnatelnou hladinou exprese. Tyto subpopulace jsme nechali růst
další čtyři týdny pod stálým selekčním tlakem a opět jsme selektovali na průtokovém
cytometru FACS subpopulace buněk s co nejvyšší mírou fluorescence. Výsledkem bylo
získání transgenních linií s vyšší mírou fluorescence a exprese variant MLC.

Obr.3 Ukázka dot-plotu z průtokového cytometru.
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4.3.2. Exprese variant RhoA v sarkomových liniích K2 a A3
Dalším proteinem, který jsme se rozhodli studovat pro sledování korelace změn
jeho exprese se změnou fenotypu a invazivity u linií K2 a A3 byl RhoA. RhoA/ROCK
signalizace má pozitivní vliv na fosforylační stav MLC, a to inaktivací myosin fosfatázy a
přímou fosforylací MLC. Zvýšená fosforylace MLC vede k zvýšené aktomyosinové
kontraktilitě. Od Ing. Petra Šeba (Biotechnologický ústav AV ČR) jsme získali expresními
vektory pIRES2-EGFP nesoucími dominantně negativní T19N mutaci Rho (Rho DN) a
konstitutivně aktivní G14V mutaci Rho (Rho CA).
Plasmidy z E.coli jsme izolovali pomocí kitu (NucleoSpin® Plasmid; Macherey –
Nagel). Transfekce byla provedena dle stejného postupu jako transfekce MLC. 4µg
izolované plasmidové DNA jsme smíchali v poměru 1:4 s Lipofectaminem 2000 a
napipetovali na den předem připravené malé plotny s 80% konfluentními buňkami. Po
6-ti hodinové inkubaci v 37°C s médiem bez FBS a bez ATB jsme vyměnili čerstvé
médium s FBS bez ATB. Další den jsme kontrolovali kontaminace a přidali kompletní
médium M1H s FBS a ATB. Po kontrole na fluorescenčním mikroskopu jsme buněčné
populace nechali růst po dobu pěti dnů a po dvou selekcích pomocí průtokového
cytometru FACS na vybranou srovnatelnou hladinu fluorescence jsme získali stabilní
transgenní linie exprimující konstitutivně aktivní a dominantně negativní RhoA.
Výsledkem bylo vytvoření stabilních transgenních linií (viz tabulka).
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linie
K2

označení
K2-MLC

mutace
nemutovaný MLC

efekt

K2

K2-nP-MLC

T18A, S19A

nefosforylovatelný MLC

A3

A3-MLC

nemutovaný MLC

A3

A3-nP-MLC

T18A, S19A

nefosforylovatelný MLC

K2
K2

K2-RhoCA
K2-RhoDN

G14V
T19N

konstitutivně aktivní RhoA
dominantně negativní RhoA

A3
A3

A3-RhoCA
A3-RhoDN

G14V
T19N

konstitutivně aktivní RhoA
dominantně negativní RhoA

Tab.1. Přehled transgenních linií.
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4.4. Regulace komponent Rho/ROCK dráhy
4.4.1. Vliv RhoA na aktivitu fosfatázy MLC

Rho, jeho efektorová kináza ROCK a aktivace MLC jsou vyžadovány k tvorbě
aktomyosinové kontraktility. Na aktomyosinové kontraktilitě jsou závislé buňky
migrující améboidním způsobem, zvýšená kontraktilita jim umožňuje protlačit se skrz
existující mezery v ECM nebo generovat mechanickou sílu dostatečnou k deformaci
sousední ECM. Napětí udržované aktomyosinovým kontraktilním aparátem navíc vede
k membránovému blebbingu v 3D. MLC je fosforylován řadou kináz-MLCK, ROCK,
AMPK na S19, rozšířeně i T18. Defosforylace MLC je katalyzována fosfatázou lehkého
řetězce myosinu (MLCP). Fosforylační stav MLC je závislý na rovnováze mezi aktivitou
kináz MLC a fosfatázy MLCP. Kináza ROCK, aktivovaná Rho, pozitivně ovlivňuje
fosforylaci MLC přímo i nepřímo. Nepřímý účinek spočívá ve fosforylaci vazebné
podjednotky myosin fosfatázy (MYPT) vedoucí k inhibici fosfatázové aktivity. Vyšší
exprese aktivního Rho a zvýšení aktivity kinázy ROCK by hypoteticky měla zvyšovat
množství inhibičně fosforylované fosfatázy MLCP. Zvýšená regulace Rho/ROCK
signalizace byla potvrzena u linie A3 v Rho aktivačních testech. Navíc naše laboratoř
prokázala zvýšenou fosforylaci substrátu kinázy ROCK podjednotky (MYPT) fosfatázy
MLCP u linií A3 v porovnání s K2 buňkami.
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Obr.4. Schéma fosforylace MLC kinázou ROCK. Kináza ROCK aktivována fosforyluje MLC.
Kináza ROCK nepřímo ovlivňuje fosforylaci MLC inhibiční fosforylací fosfatázy MLCP, resp. její
malé podjednotky MYPT. Fosforylační stav MLC je regulován především rovnováhou mezi
kinázou a fosfatázou MLC.

Rozhodli jsme se prověřit vliv Rho/ROCK dráhy na inhibici fosfatázy MYPT u
geneticky manipulovaných linií. Připravili jsme si proteinové lyzáty z linií K2 a A3
nesoucích expresní vektory s variantami Rho. Lyzovali jsme buňky z 80% konfluentních
ploten v přítomnosti proteázových a fosfatázových inhibitorů. Proteinovou koncentraci
lyzátů jsme změřili spektrofotometricky. Po vynesení získaných hodnot do grafu jsme
vzorky naředili do srovnatelných koncentrací.
Povařené vzorky s DTT jsme smíchali se vzorkovým pufrem a nanesli na 10%
PAA gel. Po elektroforetickém rozdělení vzorků byly proteiny z gelu přeneseny na
nitrocelulózovou membránu metodou Western blot. Membrána byla blokována v BSA.
Následně byla inkubována v roztoku s primární protilátkou proti fosforylované MYPT a
v roztoku se sekundární protilátkou konjugovanou s křenovou peroxidázou. Po
inkubaci jsme membránu přenesli do vyvíjejícího roztoku a detekovali jsme pomocí
přiložení membrány na film pruhy odpovídající molekulární hmotností pMYPT.
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Obr.5. Membrána s fosforylovaným MYPT o velikosti 130 kDa. Zvýšená fosforylace u linií
nesoucích vektor s konstitutivně aktivním Rho.

Zjistili jsme zvýšenou fosforylaci podjednotky MYPT fosfatázy MLCP u linií nesoucí
konstitutivně aktivní Rho. Vyšší exprese Rho v modelových liniích ovlivňuje fosforylační
stav negativního regulátoru fosforylace lehkého řetězce myosinu MLC a tento výsledek
nám poskytuje další evidenci o regulace jednotlivých komponent Rho/ ROCK signální
dráhy.
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4.4.2. Analýza vlivu komponent Rho/ROCK dráhy na invazivní potenciál sarkomových
linií
Pro zjištění závislosti invazivity A3 linií na signalizaci přes jednotlivé
komponenty

dráhy

Rho/ROCK/MLC

jsme

analyzovali

invazivní

potenciál

v Matrigelových esejích v přítomnosti nebo nepřítomnosti inhibitoru kinázy ROCK
(Y27632). K2 a A3 linie transfekované expresními vektory nesoucími dominantně
negativní T19N mutaci Rho (Rho DN), konstitutivně aktivní G14V mutaci Rho (Rho CA) a
nefosforylovatelnou mutaci lehkého řetězce myosinu (nP-MLC) a K2 a A3 linie ošetřené
inhibitorem kinázy ROCK byly použity pro zjištění míry invazivity v matrigelových
komůrkách.
Matrigelové komůrky (BD Biocoat Matrigel Invasion Chambers, BD Bioscience)
jsou systém vhodný pro studium buněčného invazivního potenciálu. Skládají se z PET
membrány s póry o velikosti 8 μm, která je potažena souvislou vrstvou matrigelové
membránové matrix. Matrigel je komerční jméno pro směs proteinů vylučovanou
myšími sarkomovými buňkami EHS. Jedná se o tumor s vysokým obsahem matrixových
proteinů, jako je laminin, kolagen IV, proteoglykany a nidogen. Mimo složky matrix
obsahuje matrigel řadu růstových faktorů a jiných proteinů.
Rehydratované komůrky potažené matrigelem jsme opatrně spodní částí
posadili do 24-jamkové plotny, aby nevznikaly bubliny. Jednotlivé jamky byly naplněny
kompletním médiem M1H s chemoatraktem, v našem připadě fetálním bovinním
sérem (FBS). Do vnitřní části komůrek jsme napipetovali 0,5 ml buněčné suspenze
s koncentrací 2x105 buněk/ml a nechali v termostatu po dobu dvou dní.
Po uplynutí inkubace jsme komůrky několikrát opláchli a vyřízli spodní
matrigelovou membránu. Tento krok je kritický, nesmí dojít k prohození rubu a lícu
vyřízlé membrány. Její spodní část jsme barvili DAPI a podle nabarvených buněčných
jader jsme mohli vyhodnotit počet buněk, které promigrovaly skrze membránu. Pro
počítání buněk jsme použili pouze jasně svítící objekty, jak je vyznačeno na obrázku.
K počítání jsme využili software Nikon Elements.
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Inhibice Rho-dependentní kinázy v A3 buňkách měla za následek 60% pokles
invazivity skrz matrigelovou membránu. K velmi podobnému snížení invazivity došlo u
buněk této linie nesoucích expresní vektor s dominantně negativní variantou Rho a
také nefosforylovatelnou variantu MLC. Invazivita buněk linie K2 byla zvýšená po
inkubaci s inhibitorem kinázy ROCK. Možným vysvětlením je vzrůst množství aktivní
MMP-2 po inhibici kinázy ROCK, který jsme potvrdili gelatinovou zymografií v gelu.
Invazivita může být zvýšená také následkem zvýšené chemotaxe. Zvýšení chemotaxe
po inhibici kinázy ROCK potvrdili moji kolegové.
Tyto výsledky pomohly prokázat, že invazivita sarkomových buněk A3 je závislá
na Rho, ROCK a navíc lehkém řetězci myosinu, a rovněž mohou přispět k odhadu
relativní důležitosti jednotlivých komponent Rho/ROCK dráhy.
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Obr.6. Matrigelová invazivní komůrka
Obr.7. Ukázka snímku PET membrány
s buňkami barvenými DAPI. Šipky ukazují jasně svítící buňky, které jsme pokládali za prolezlé a
počítali.

Graf.2.Test invazivity v Matrigelu. Linie K2 a A3 nesoucí expresní vektory s dominantně
negativním Rho (RhoDN), konstitutivně aktivním Rho (RhoCA), nefosforylovatelným MLC (nPMLC) nebo inkubované s 10 µM inhibitorem ROCK (Y27632).
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4.4.3. Analýza vlivu inhibice kinázy ROCK na sekreci MMP-2
Provedli jsme opět gelatinovou zymografii v gelu s liniemi K2 a A3
inkubovanými se vzrůstající koncentrací inhibitoru Rho dependentní kinázy (ROCK)
Y27632 a kontrolními bez inhibitoru. Src-transformované fibroblasty (SC) s již dříve
prokázanou expresí MMP-2 nám sloužily jako kontrola pro přítomnost MMP-2.
Podmínky pokusu jsme nastavili stejně jako u předchozí zymografie. Obě linie
jsme po jednodenním hladovění v bezsérovém médiu D-MEM rozpěstovali na
24-jamkové plotny v koncentraci 200 000 buněk/ml. Další den jsme médium vyměnili
za bezsérové a přidali inhibitor kinázy ROCK Y27632 ve vzrůstající koncentraci
0; 1; 5; 25 μM. Supernatant jsme odebrali po 72 hodinách, smíchali se vzorkovým
pufrem a nanesli na 10% PAA gel s gelatinovým substrátem v objemu 30 μl. Po
elektroforetickém rozdělení vzorků za nedenaturujících podmínek byly proteiny v gelu
renaturovány inkubací v renaturačním pufru. Během inkubace v aktivačním pufru přes
noc došlo k aktivaci metaloproteáz a degradaci gelatinového substrátu. Po inhibici
kinázy ROCK jsme u A3 linie nezaznamenali žádnou signifikantní změnu v sekreci
pro-MMP-2 a stejně jako u kontroly jsme nenašli detekovatelné množství aktivní formy
MMP-2. V K2 linii jsme zjistili zvýšení aktivity pro-MMP-2 i její aktivní formy.

Obr.8 Gelatinová zymografie v gelu linií A3, K2 inkubovaných se vzrůstající koncentrací
inhibitoru kinázy ROCK (Y27632) a kontrolní linie SC (src-transformované myší embryonální
fibroblasty) s již dříve prokázanou expresí MMP-2. Supernatant z 24-jamkových ploten
s buňkami o stejné koncentraci 200 000 buněk/ml rostoucích ve stresových podmínkách
v médiu bez FBS byl odebrán po 72 hodinách. Vzorky byly rozdéleny elektroforeticky v SDSPAGE za nedenaturujících podmínek v 10% PAA gelu s gelatinovým substrátem. Místa
degradace substrátu se po obarvení Coomassie Blue jevila jako bílá na modrém pozadí.
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4.5. Vliv Rho/ROCK dráhy na morfologii sarkomových linií
4.5.1. Konfokální analýza v 2D
Sarkomové linie s rozdílným metastatickým potenciálem K2 a A3 se liší
v uspořádání filamentárního aktinu. Nemetastatické buňky K2 mají F-aktin uspořádáný
do tenkých stresových vláken, které mohou přecházet přes buněčné tělo. F-aktin v A3
buňkách je uspořádán kortikálně a je koncentrován v membránových záhybech na
vedoucím okraji buňky. Kortikální uspořádání F-aktinu je typické pro buňky s vysokou
cytoskeletální dynamikou (Cavanna et al., 2007). Změny v cytoskeletální dynamice
mezi liniemi K2 a A3 byly kvantifikovány metodami nanoscale particle tracking a
mikrorheologicky (Rösel et al., 2008).
Funkční deregulace Rho/ROCK dráhy vede k vyšší fosforylaci MLC, a to přímo i
nepřímo inhibiční fosforylací fosfatázy MLCP. Zvýšená fosforylace MLC zvětšuje
aktomyosinovou kontraktilitu na vedoucím okraji. V metastatických A3 buňkách
většina fosforylovaného MLC kolokalizuje s F-aktinovými kortikálními strukturami, na
rozdíl od buněk K2. Dále konfokální analýza ukázala obohacení pMLC na vedoucím
okraji, místech s vyšší polymerací aktinu a zadním okraji ve střední konfokální buněčné
sekci. V K2 buňkách byl o pMLC obohacen zadní okraj. Na substrátové úrovni v K2 a A3
buňkách nebyl pMLC přítomen ve fokálních adhezích ve zvýšené míře (Rösel et al.,
2008).
Buňky linií K2 a A3 a trasgenní linie nesoucí Rho mutanty jsme připravili pro
imunohistochemické barvení protilátkami proti F-aktinu, pMLC a fosforylovanému
paxilinu (ppax). Den před samotným barvením jsme buňky rozpěstovali na připravená
krycí sklíčka v 6-jamkové plotně. Buněčnou suspenzi jsme naředili přibližně na 50 000
buněk/ml. Přesná koncentrace není v tomto případě důležitá, pro konfokální analýzu
potřebujeme získat jednotlivé buňky. Buňky jsme nechali přisednout a růst na sklíčkách
po dobu 24 hodin. Buňky jsme fixovali v paraformaldehydu a membrány
permeabilizovali Tritonem X-100. Mezi každým krokem proběhlo důkladné promytí
v 1xPBS. Buňky jsme blokovali v BSA, v BSA jsme také připravovali roztok protilátek.
Použili jsme primární protilátky proti fosforylovanému MLC a fosfopaxilinu v poměru
1:50. Po inkubaci jsme sklíčka přendali do roztoku sekundárních protilátek v BSA
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v poměru 1:1000. Transgenní linie K2 RhoDN, K2 RhoCA, A3 RhoCA, A3 RhoDN nesou
plasmid s GFP, bylo proto důležité správně nakombinovat emisní spektra jednotlivých
sekundárních protilátek a phalloidinu, který barví F-aktin. Po barvení jsme krycí sklíčka
položili do kapky mowiolu na podložní sklíčko. Do mowiolu jsme přidali DABCO pro
snížení zhášení signálu. Buňky jsme pozorovali a fotografovali na konfokálním
mikroskopu Leica TCS SP2 (olejový objektiv 63x/1,45).
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K2

K2 RhoDN

K2 RhoCA

F-aktin

GFP

reflexní interference

Obr.9. Buňky linie K2. Exprese Rho CA a DN u transgenních linií je potvrzena expresí GFP
(zelená pseudobarva). Filamentární aktin byl barven Alexa Phalloidin 405 (modrá
pseudobarva). Reflexní interferencí jsme potvrdili fotografovanou substrátovou vrstvu (místo
přisednutí buňky na sklíčko). V buňkách linie K2 jsme nepozorovali větší změny v uspořádání Faktinu.
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Obr.10.Buňky linie A3. Exprese Rho CA a DN u transgenních linií je potvrzena expresí GFP
(zelená pseudobarva). Filamentární aktin byl barven Alexa Phalloidin 405 (modrá
pseudobarva). Reflexní interferencí jsme potvrdili fotografovanou substrátovou vrstvu (místo
přisednutí buňky na sklíčko). Pozorovali jsme tvorbu stresových vláken u transgenní linie A3
RhoDN. Linie A3 RhoCA měla F-aktin neuspořádáný, bez lokalizace do vedoucích okrajů.
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4.5.2. Vliv exprese variant MLC na morfologii v 3D
Důležité poznatky o morfologii mesenchymálně invadujících buněk byly získány
studiem pohybu fibroblastů. V 3D in vitro a in vivo systémech fibroblasty získávají
prodloužený vřetenovitý tvar. Charakteristický prodloužený tvar je závislý na adhezi
zprostředkované integrinem β1. Odlišná morfologie byla pozorována u nádorových
buněk migrujících améboidním způsobem. Kulatý tvar v 3D matrici je spojen s tvorbou
membránových blebů, způsobených zvýšenou aktomyosinovou kontraktilitou a
kortikálním napětím. Blokace pericelulární proteolýzy může vyvolat přechod
z mesenchymální invazivity na améboidní. Byla popsána schopnost původně
mesenchymálně migrujících buněčných linií invadovat po ošetření proteázovými
inhibitory způsobem nezávislým na proteázách. Linie vykazovaly v 3D prostředí znaky
typické pro améboidní invazivitu jako kulatý fenotyp a využití kortikální aktomyosinové
síly.
Pro analýzu morfologie transgenních buněčných linií K2 a A3 exprimující
varianty lehkého řetězce myosinu jsme pozorovali buňky v 3D kolagenu. Buněčnou
suspenzi o požadované koncentraci buněk jsme smíchali s připraveným kolagenem a
napipetovali do 24-jamkové plotny. Po ztuhnutí jsme kolagen opatrně převrstvili
médiem, aby nedošlo k potrhání kolagenu. Buňky v kolagenu jsme nechali v termostatu
po dobu delší než 24 hodin. Poté jsme z každého pole nafotili několik vrstev buněk pro
získání signifikantního vzorku 150-250 buněk (mikroskop Nikon-Eclipse TE2000-S).
Morfologicky jsme byli schopni rozlišit buňky s kulatým, přechodným a prodlouženým
fenotypem. Buňky jsme počítali manuálně. Pro vyhodnocení jsme nafotili přibližně 5
řezů ve dvaceti polích pro každou jamku.
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Obr.11. Ukázka kulatého, přechodného a prodlouženého tvaru v 3D kolagenu.
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Graf 3. Zastoupení jednotlivých tvarů v K2 linii a liniích K2 s variantami MLC. V K2 linii
s expresním vektorem s nemutovaným MLC je zastoupeno větší procento buněk kulatého tvaru.
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Graf 4. Zastoupení jednotlivých tvarů v A3 linii a liniích A3 s variantami MLC. Nezjistili jsme
signifikantní rozdíl v morfologii.
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5. DISKUZE
K funkční charakterizaci mechanismů invazivity jsme zvolili buněčný model
krysích sarkomových linií, u nichž byla v předchozích práci popsána souvislost
metastatického potenciálu in vivo s definovanými buněčnými charakteristikami in vitro.
Metastatický potenciál byl měřen in vivo u jednotlivých linií. Pro další srovnání jsme
zvolili parentální nemetastatickou linii K2 a vysoce metastatickou linii A3. Blízká
genetická příbuznost linií poskytuje téměř uniformní genetický podklad a rozdíly v
expresi a aktivitě proteinů s vysokou pravděpodobností odrážejí rozdíly v
metastatickém potenciálu.
Ze zymogramu buněčných linií K2 a A3 jsme zjistili prokazatelně vyšší expresi
neaktivní pro-formy a aktivní formy metaloproteázy 2 (MMP-2) v nemetastatické linii
K2. Vysoce metastatická linie A3 sekretovala překvapivě jen malé množství neaktivní
formy MMP-2, aktivní forma nebyla v zymogramu detekována. Absence aktivní
metaloproteázy u vysoce metastatických buněk mesenchymálního původu, u kterých
jsme předpokládali invazivní mechanismus závislý na pericelulární degradaci ECM, nás
přivedla k hypotéze, že buňky využívají alternativní způsob invazivity. Améboidní typ
invazivity byl popsán jako mechanismus invazivity nádorových buněk nezávislý na
degradaci ECM (Wolf et al., 2003). Zvýšená regulace Rho/ROCK dráhy v buňkách
využívajích améboidní migraci zvyšuje tvorbu aktomyosinové síly (Sahai and Marshall,
2003), která jim umožňuje protlačit se skrze mezery ve vláknech extracelulární matrix
a přizpůsobit buněčné tělo preexistujícím prostorům (Mandeville et al., 1997; Friedl et
al., 2001; Wolf et al., 2003), nebo k generaci síly dostatečné k deformaci okolní ECM
(Wyckoff et al., 2006; Rösel et al., 2008; Provenzano et al., 2008). Napětí udržované
kortikálním aktomyosinem vede k membránovému blebbingu, který přispívá k buněčné
motilitě (Keller and Eggli, 1998).
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Následně v naší laboratoři provedená čipová analýza vybraných proteinů a
fosfoproteinů prokázala deregulaci komponent Rho/ROCK dráhy v A3 linii, konkrétně
vyšší expresi ROCK-1 a LIMK a snížení exprese negativního regulátoru Rho/ROCK dráhy
PAK1. Zvýšená aktivita malých GTPáz RhoA a RhoC byla potvrzena aktivačním testem
Rho malých GTPáz (Rösel et al., 2008).
Po získání těchto výsledků jsme se rozhodli zaměřit na analýzu mechanismů
invazivity linií A3 a K2 s rozdílným metastatickým potenciálem ovlivněním jednotlivých
komponent Rho/ROCK dráhy. Podařilo se nám vytvořit stabilní transgenní linie nesoucí
expresní vektory s variantami MLC a RhoA. Využili jsme plasmidy s vloženým
nemutovaným MLC, nefosforylovatelným MLC s mutací T18A a S19A. Serin na pozici 19
a rozšířeně threonin na pozici 18 je v literatuře popsán jako hlavní fosforylační místo
MLC, které je fosforylovánou řadou kináz-MLCK, ROCK,AMPK. RhoA varianty jsme
použili se záměnou G14V – konstitutivně aktivní Rho a T19N-dominantně negativní
Rho.
Další evidenci o regulaci jednotlivých komponent Rho/ROCK dráhy jsme rozšířili
o vyšší zastoupení fosforylované MLCP u linie A3. Zjistili jsme zvýšenou fosforylaci
podjednotky fosfatázy MYPT u linií nesoucí konstitutivně aktivní Rho. Vyšší exprese
Rho u modelových linií ovlivňuje fosforylační stav negativního regulátoru fosforylace
lehkého řetězce myosinu MLC. Defosforylace MLC je katalyzována fosfatázou myosinu
(MYPT). Fosforylační stav MLC je závislý na rovnováze mezi aktivitou kináz MLC a
fosfatázy MLCP. Kináza ROCK, aktivovaná Rho, pozitivně ovlivňuje fosforylaci MLC
přímo i nepřímo. Nepřímý účinek spočívá ve fosforylaci podjednotky MYPT fosfatázy
MLCP vedoucí k inhibici fosfatázové aktivity. (Kimura et al.,1996; Zhao and Manser,
2005; Conti and Adelstein, 2007).
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Test invazivity v Matrigelu podpořil hypotézu o důležitosti jednotlivých
komponent Rho/ROCK dráhy. Zaznamenali jsme signifikantní pokles invazivního
potenciálu v buňkách A3 ošetřených inhibitorem kinázy ROCK (Y27632), nesoucích
variantu dominantně negativního Rho a nefosforylovatelného MLC. Funkční inaktivace
složek Rho/ROCK dráhy vede k snížení invazivity buněk mesenchymálního původu. U
nemetastatických K2 buněk došlo překvapivě po inhibici kinázy ROCK ke zvýšení
invazivity a vykazují posun směrem k mesenchymálnímu typu invazivity.
Možným vysvětlením zvýšené invazivity nemetastatických sarkomových buněk
je zvýšení exprese MMP-2, zvýšená chemotaxe nebo kombinací obou možností. Po
inkubaci K2 buněk s inhibitorem kinázy ROCK došlo k 1,7-násobnému zvýšení sekrece
aktivní formy MMP-2, jak jsme detekovali na zymogramu. Moji kolegové zároveň
potvrdili zvýšení chemotaxe K2 buněk.
Mesenchymálně-améboidní a améboidně-mesenchymální přechod (MAT/AMT)
byly popsány jako kompenzační mechanismus nádorových buněk. Inaktivace Rho nebo
kinázy ROCK v améboidně migrujících melanomových buňkách a jejich následný
přechod k mesenchymální morfologií patří k prvním indiciím únikových strategií
nádorových buněk (Sahai, Marshall 03). K MAT může vést narušení pericelulární
proteolýzy inkubací s proteázovými inhibitory, zvýšená aktivace komponent Rho/ROCK
dráhy nebo oslabení interakcí integrinů se složkami ECM (Carragher et al., 2006, Wolf
et al., 2003). RhoA je zodpovědný za přepínání invazivních mechanismů v buňkách
HT1080 (Yamazaki et al., 2009). Morfologicky se typy invazivity liší, mesenchymálně
migrující buňky vytvářejí prodloužená pseudopodia, která zasahují do ECM. Pro
améboidní typ invazivity je typické vytváření membránových blebů. V 3D kolagenové
morfologické analýze jsme pozorovali významnou morfologickou změnu v transgenních
buňkách K2 nesoucích expresní vektor s nemutovaným MLC. Buňky K2 se zvýšenou
expresí MLC vykazovaly posun ke kulatému fenotypu. Morfologická změna může
svědčit o indukci mesenchymálně-améboidního přechodu u buněk K2. V transgenních
linií A3 s variantami MLC jsme nezjistili větší změny tvaru, varianta MLC i
nefosforylovatelného MLC shodně s kontrolními buňkami A3 mají v 70% kulatý tvar. Je
možné, že ke změně tvaru buňky a regulaci aktomyosinové kontraktility v A3 buňkách
je zapotřebí ovlivnění více komponent. Velmi málo je známo o regulaci aktinové
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dynamiky v invazivních typech v 3D. Zde se nabízí možnost experimentů s ovlivněním
dalších komponent Rho/ROCK dráhy, případně využití proteázových inhibitorů pro
analýzu morfologie a invazivity v 3D prostředí.
Otázkou zůstává korelace invazivních schopností, 2D vlastností a 3D morfologie.
V této práci jsme získali několik indicií, že 3D morfologie nemusí být relevantním
znakem efektivní améboidní invazivity. V Matrigelových invazivních testech klesl
invazivní potenciál A3-nP-MLC buněk o 40%, jejich morfologie v 3D kolagenu se však
nezměnila. Vysoký pokles invazivity nelze jednoduše vztáhnout ke změně fenotypu,
resp. ze změny tvaru nelze odhadnout změnu invazivního potenciálu. Podobně v A3
buňkách s variantou konstitutivně aktivního Rho jsme konfokální mikroskopií v 2D
pozorovali disorganizaci filamentárního aktinu a s ní spojenou změnu tvaru, která se
nám ve 3D nepotvrdila. Buňky si zachovávají v 3D kolagenu kulatý tvar, stejně jako u
kontrolní linie. Mutanta A3 s konstitutivně aktivním Rho vykazuje v Matrigelových
testech mírný vzrůst invazivity vůči kontrolním A3 buňkám. Změna aktinového
cytoskeletu v 2D se neodráží ve změně fenotypu ve 3D. Kulatý fenotyp buněk nemusí
být dostatečný k překonání ECM a není jediným a určujícím znakem

améboidní

invazivity.
Sabeh et al. podotýkají, že améboidní invazivita nádorových buněk pozorovaná
in vitro se může uskutečnit pouze při specifických podmínkách. Hlavním problémem
při charakterizaci améboidní invazivity je testování in vitro v 3D matricích, které
nereprodukují strukturální charakteristiky nativního kolagenu typu I. Autoři vycházeli
z porovnání invazivity HT1080 a MDA-MB-231 buněk v nativním a pepsinem
extrahovaném kolagenu a zjistili, že améboidní typ invazivity je možný jen za
předpokladu zbavení se vazeb propojujících vlákna kolagenu. Ani jedna linie nevyužívá
améboidní invazivitu jako primární mechanismus migrace, ale u obou může být vyvolán
mesenchymálně-améboidní přechod (Sabeh et al.,2009). Bylo by zajímavé využít k
podobným sledováním v 3D nativním kolagenu vysoce metastatické buňky A3, které
primárně invadují améboidním způsobem.
Zjišťovali jsme, zda má deregulace Rho vliv na uspořádání filamentárního aktinu
ve 2D. Ve vysoce metastatických A3 buňkách může exprese dominantně negativního
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Rho způsobit organizaci F-aktinu do stresových vláken. Tenká stresová vlákna, která
přecházejí buněčné tělo, jsou typická pro nemetastatické buňky K2. Ve 2D konfokální
analýze vede exprese konstitutivně aktivního Rho v A3 buňkách k disorganizaci
filamentárního aktinu. F-aktin je rozmístěn kortikálně a nahodile, bez koncentrace na
vedoucím okraji buňky, jak je tomu u kontrolních A3 buněk. Narušení aktinového
cytoskeletu se nepotvrdilo v 3D kolagenu, buňky si zachovali kulatý fenotyp typický pro
linii A3. Bylo by do budoucna zajímavé vizualizovat filamentární aktin, případně
distribuci integrinu β1 na povrchu buněk v 3D matrici. S konfokální analýzou v 3D
kolagenu jsme začali, ale manipulace s kolagenovou vrstvou při imunohistochemickém
barvení je obtížnější a je třeba doladit drobné nedostatky.
V rámci diplomové práce jsme ukázali, že vysoce metastatické transformované
buňky mesenchymálního původu primárně využívají améboidní typ invazivity.
Améboidní invazivita A3 buněk je závislá na Rho, ROCK a MLC, které jsou součástí
Rho/ROCK dráhy a účastní se aktomyosinové kontraktility a aktinové dynamiky.
Mimoto jsme potvrdili zvýšenou inhibiční fosforylaci negativního regulátoru lehkého
řetězce myosinu fosfatázy MLCP v případě zvýšené aktivity malé GTPázy Rho.
V nemetastických buňkách K2 jsme pozorovali zvýšenou invazivity po inhibici kinázy
ROCK. Zvýšení invazivity jsme v rámci této práce vysvětlili zvýšenou sekrecí MMP-2.
Přepínání mezi buněčnými invazivními mechanismy je jeden z důležitých
problému, které se týkají blokace invazivity nádorových buněk.Pro úspěšnou léčbu je
nejspíše

třeba

současná

blokace

současně

obou

popsaných

mechanismů,

mesenchymálního i améboidního. Proto jsou analýza a pochopení obou mechanismů
podstatné pro blokaci invazivity nádorových buněk.
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6. ZÁVĚR
Byla zjištěna nepřítomnost aktivní formy MMP-2 v zymogramu vysoce metastatických
buněk A3. Toto zjištění vedlo k později potvrzené hypotéze, že buňky A3 primárně
invadují způsobem nezávislým na proteázách.
Byly připraveny stabilní transgenní linie modelových sarkomových buněk K2 a A3
nesoucí expresní vektor s variantami MLC a RhoA. Byly použity nemutovaná varianta
MLC a nefosforylovatelné MLC se záměnami T18A a S19A; dominantně negativní
varianta RhoA T19N a konstitutivně aktivní mutant RhoA G14V.

Byl sledován vliv jednotlivých komponent Rho/ROCK dráhy na invazivitu sarkomových
buněk v Matrigelových invazivních komůrkách. Snížení invazivity vysoce metastatické
sarkomové linie A3 bylo prokázáno v případě inhibice kinázy ROCK, exprese
dominantně negativní varianty RhoA a nefosforylovatelné varianty MLC. Tyto výsledky
pomohly potvrdit závislost invazivity buněk A3 na Rho/ROCK dráze na úrovni
jednotlivých komponent a mohou přispět k odhadu jejich relativní důležitosti.

V Matrigelových invazivních komůrkách byla zjištěna zvýšená invazivita nemetastických
buněk K2 po inhibici kinázy ROCK. Jedním z možných vysvětlení je zvýšení sekrece
MMP-2 buňkami K2 po inhibici kinázy ROCK a možným posunem k mesenchymální
invazivitě.

Vliv Rho/ROCK dráhy na morfologii sarkomových linií s rozdílným metastatickým
potenciálem byl sledován ve 2D i 3D prostředí. Konfokální analýzou ve 2D bylo
ukázáno ovlivnění uspořádání filamentárního aktinu v mutantách buněk A3
exprimujících dominantně negativní a konstitutivně aktivní varianty RhoA. V A3
buňkách s konstitutivně aktivním RhoA byla zjištěna větší disorganizace F-aktinu a
specifická lokalizace F-aktinu nebyla pozorována. Disorganizace F-aktinu buněk A3
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exprimujích RhoCA se neprojevila v signifikantní změně invazivního potenciálu nebo
morfologické změně v 3D kolagenu.

V A3 buňkách nesoucích expresní vektor s dominantně negativní variantou RhoA bylo
sledována změna uspořádání F-aktinu do stresových vláken. Stresová vlákna jsou
typická pro nemetastatickou buněčnou linii K2. Toto zjištění vedlo k hypotéze o náběhu
k améboidně-mesenchymálnímu přechodu améboidně migrujících linie A3 po ovlivnění
Rho/ROCK dráhy.

V morfologické analýze v 3D kolagenu byla zjištěna změna tvaru buněk K2 s expresním
vektorem s nemutovanou variantou MLC. Morfologická změna může svědčit o náběhu
k mesenchymálně-améboidnímu přechodu v nemetastických linii K2.

Výsledky prezentované v této práci pomohly lépe objasnit rozdíly mezi parentální
nemetastatickou linií K2 a vysoce metastatickou linií A3. Vytvoření stabilních
transgenních linií s variantami MLC a RhoA nám umožnilo sledovat vliv regulace
vybraných komponent Rho/ROCK dráhy na invazivní potenciál buněk K2 a A3.

Výsledky této diplomové práce jsou součástí publikace v Molecular Cancer Research
(Rösel et al., 2008) a byly prezentovány na několika mezinárodních konferencích (viz
příloha 8 a 9).
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8.ABSTRAKTY Z KONFERENCÍ
Rosel D., Tolde O., Bicanova K., Vesely P., Brabek J.; Highly metastatic a337/311rp sarcoma
cell line utilize amoeboid type of invasion characterized by upregulation of rho/rock
signaling. (2007) FEBS-Workshop: Invadopodia, Podosomes and Focal Adhesions in Tissue
Invasion (Ortona, Italy)
The metastatic potential of cancer is the most life threatening aspect of the disease. It is a
multi-step process which begins with cells acquiring the ability to become motile and invade
the surrounding tissue. Two modes of overcoming this barrier by tumor-cells were described: a
mesenchymal mode depending on extracellular proteolysis and an amoeboid mode depending
on generation of sufficient acto-myosin force to push through the ECM and characterized by
upregulation of Rho/ROCK signaling. To study a process of acquisition of the metastatic
capacity we used unique sarcoma model for metastasis consisting of parental non-metastatic
LW13K2 (K2) cells and derived high metastatic A337/311RP (A3) cells. No gelatinase activity
was detected either by in-gel or in-situ gelatin zymography in high metastatic A3, making the
mesenchymal mode of invasion improbable. We next employed protein microarray analysis to
look for potential invasion related differences between the metastatic A3 and non-metastatic
K2 cells. The most striking result was high up-regulation of the Rho/ROCK pathway, a marker of
amoeboid invasion, as estimated by over-expression of ROCK I, LIMK, cofilin and
down-regulation of negative regulators of this pathway (PAK1). To complement these data, we
have performed the Rho-activation assay and have found Rho-GTP levels almost three times
higher in metastatic A3 line vs. non-metastatic line K2. Isoform-specific antibodies showed that
Rho A and Rho C are responsible for the Rho-GTP levels increase, RhoB-GTP levels were bellow
detection limits. Furthermore immunostaining analysis showed that a ROCK effector myosin
light chain (MLC) is greatly enriched at the leading edge of the metastatic A3 cells, in contrast
to non-metastatic K2 cells, and that this enrichment is lost after treatment with ROCK inhibitor
Y-27632.
Taken together our results strongly suggest that the A3 metastatic cells use the amoeboid
mechanism of invasion.
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Rösel D., Brábek J., Tolde O., Zitterbart DP., Mierke CT., Bicanová K., Veselý P., Fabry B.;
Upregulation of Rho/ROCK Signaling in Sarcoma Cells Drives Invasion and Increased
Generation of Protrusive Force. (2008) Cytoskeleton Signaling in Cancer (San Diego, USA)
Tumor cell invasion is the most critical step of metastasis. Two main modes of overcoming the
barrier of the surrounding tissue by tumor-cells were described: the mesenchymal mode
depending on extracellular proteolysis and the recently described proteolysis-independent
amoeboid mode depending on the activity of the Rho kinase ROCK. In amoeboid mode, the
upregulation of ROCK was proposed to result in the generation of sufficient acto-myosin force
to deform collagen fibers and gives tumor cells an ability to push through the ECM. Until now,
only metastatic carcinoma cells were documented to utilize primarily the amoeboid mode of
invasion.
To analyze invasive behavior, we compared highly metastatic sarcoma cells with parental
non-metastatic cells. The metastatic cells exhibited a functional upregulation of Rho/ROCK
signaling and, similarly to carcinoma cells, an amoeboid mode of invasion. Using confocal and
traction force microscopy, we show that an upregulation of Rho/ROCK signaling leads to
increased cytoskeletal dynamics, myosin light chain localization and increased tractions at the
leading edge, and that all of these contributed to increased cell invasiveness in a 3-D collagen
matrix. Finally, we show that a rounded morphology of cells invading a 3D matrix is not the
only prerequisite for effective amoeboid invasiveness, and therefore cannot be used as a
reliable marker of effective amoeboid invasivity.
We conclude that cells of mesenchymal origin can use the amoeboid non-mesenchymal mode
of invasion as their primary invading mechanism and prove the dependence of ROCK mediated
amoeboid mode of invasion on the increased capacity of cells to generate force.

Rösel D., Zitterbart DP., Tolde O., Bicanová K., Fabry B, Brábek J.; Amoeboid invasion in
sarcoma cells is driven by Rho-GTP and MLC phosphorylation. (2008) Frontiers in Cell
Migration (Bethesda, USA)
Tumor cell invasion is the most critical step of metastasis. Two modes of invasion were
described: a mesenchymal mode depending on extracellular proteolysis and an amoeboid
mode characterized by upregulation of Rho/ROCK signaling. In amoeboid invasion, the
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activation of ROCK leads to increased phosphorylation of myosin light chain (MLC) which
promotes interactions between myosin and F-actin and subsequent generation of contractile
force. The increase of contractile force is suggested to give the tumor cells an ability to push
through the ECM and thus effectively invade even in the absence of extracellular proteases.
To analyze invasive behavior, we compared highly metastatic sarcoma cells with parental
non-metastatic cells. The metastatic cell line exhibits markers of amoeboid invasion, such as
upregulation of Rho/ROCK signaling and an amoeboid morphology in 3D collagen. Moreover,
the invasion of the metastatic line is inhibited by expression of non-phoshorylatable MLC or by
treatment with ROCK, but not metalloproteases, inhibitor. To test the model of dependence of
amoeboid invasion on increased generation of contractile force we employed traction force
microscopy. We show that the metastatic cell line generates 5 times greater tractions then the
non-metastatic parental line. In addition, in the metastatic cell line MLC localizes to the leading
edge coinciding with the regions of highest traction forces. Taken together, these results
strongly indicate that amoeboid invasion in sarcoma cells is driven by MLC phosphorylation at
the leading edge resulting in generation of greater traction forces.

Bicanová K., Teglová L., Rösel D., Brábek J.; CAS mediates crosstalk of Src and Tor signaling.
(2008) 8th International Conference of Anticancer Research (Kos, Greece)
mTOR signaling was found to contribute to various aspects of Src-mediated transformation,
especially anchorage-independent growth. CAS (Crk-associated substrate) is a major tyrosine
phosphorylated protein in cells transformed by v-src oncogene and was found to be critical for
invasion and metastasis of src-transformed cells. CAS was recently documented to contribute
to the activation of PI3-kinase, an upstream regulator of mTOR signaling.
To analyze the role of CAS in crosstalk of mTOR- and Src-pathways we employed CAS null and
CAS re-expressing Src-transformed MEFs. We found that CAS profoundly enhances the
phosphorylation of mTOR/Raptor substrate 4E-BP1 as well as mTOR/Rictor dependent Akt-473
phosphorylation. Using CAS null Src-transformed MEFs, reexpressing CAS mutant with all 15
tyrosines in substrate domain mutated to phenylalanines we showed that functional CAS
substrate domain is necessary for 4E-BP1 and to lesser extent also for Akt-473
phosphorylation.
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CAS-mediated invasiveness of Src-transformed MEFs is accompanied by great elevation of
MMP-2 activity (Brábek et al., 2004). We analyzed whether mTOR signaling participate in
regulation of MMP-2 activity. Remarkably, we found that MMP-2 activation in Src-transformed
MEFs is downregulated by mTOR inhibitors rapamycin and LY294002 and unaffected by
PI3-kinase inhibitor wortmanin. In addition, we found that while mTOR inhibitors inhibit
growth of Src-transformed cells under both non-adhesive and adhesive conditions, PI3-kinase
inhibitor wortmanin inhibits the growth of Src-transformed cells only under non-adhesive
conditions, suggesting that under adhesive conditions the crosstalk of Src and mTOR-signaling
is independent of PI3-kinase.
To summarize, we found that CAS mediates crosstalk of Src- and mTOR-signaling and that this
crosstalk is at least in part PI3-kinase independent.

Bicanová K., Paňková D., Rösel D., Janečková H., Brábek J.; Rho, ROCK and MLC Drive
Amoeboid Invasion. (2009) Invadopodia, Podosomes and Focal Adhesions in Tissue Invasion
(Hyeres, France)

Crk-associated substrate (CAS) is a major tyrosine phosphorylated protein in cells transformed
by v-crk and v-src oncogenes. CAS plays an important role in invasiveness and metastasis of
Src-transformed cells. In breast cancer patients, high CAS levels are associated with higher
recurrence of disease, poor response to tamoxifen treatment, and lower overall survival. In
nontransformed cells, CAS localizes to focal adhesions and undergoes tyrosine
phosphorylation within its large substrate domain in response to integrin-mediated adhesion.
Recently, a new phosphorylation on tyrosine 12 (Y12) within the ligand-binding hydrophobic
pocket of CAS SH3 domain was found to be enriched in Src-transformed mouse embryonic
fibroblasts (MEFs) when compared to non-transformed MEFs. To study importance of Y12
phosphorylation we have prepared phosphomimicking Y12E and non-phosphorylable Y12F
mutations of full-length CAS. We have found that phosphomimicking mutation leads to loss of
binding of CAS to FAK and PTP-PEST and to decrease of FAK and Paxillin phosphorylation.
Expression of Y12E CAS in MEFs and Src-transformed sarcoma cells caused a great decrease of
localization of CAS to focal adhesions but the localization to podosomes-type adhesions was
not affected. Furthermore, expression of Y12E CAS enhanced the rate of cell migration into a
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monolayer wound in an integrin-independent manner. Taken together our data suggest an
important role of Y12 phosphorylation on regulation of CAS-mediated signaling.
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