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Alterations of the oncogenic properties of tumor cell
lines by modulating oncogene expression. Example of
v-src transformed chicken cell lines
Abstract
v-Src protein tyrosine kinase is the product of the transforming gene
transduced by avian Rous sarcoma virus. In contrast to proto-oncogene c-src,
v-src lacks the negative-regulatory C-terminal domain and consequently shows
a higher level of activity and transforming ability. In addition, v-Src contains
point mutations throughout its coding region that probably contribute to the
high level of intrinsic kinase activity. Long terminal repeats (LTR) comprise
strong promoter-enhancer sequences and ensure efficient expression of the
v-src gene. v-Src protein has a strong transforming potential in vitro and
induces tumor development and growth in vivo. Moreover, it is implicated in
metastatic formation. In several cancer types the elevated c-Src kinase activity
caused pleiotropic cellular responses inducing transformation and metastasis.
The aim of this diploma work was to reveal the role of v-Src in mediating
tumor and metastatic progression in chicken cell lines PR9692 and
PR9692-E9. Despite the low propensity of the chicken cells to immortalization,
comparatively high immoratlization efficiency was observed in cells from
ex vivo tumours growing progressively in chickens of the inbred line CC.R1.
Among them are these two cell lines that originate from tumors induced in
chickens of the inbred line CC.R1 by employing the moleculary cloned LTR,
v-src, LTR proviral DNA. PR9692-E9 is a subclone of PR9692 derived in vitro
by limiting dilution. Both cell lines overexpress transforming protein v-Src, but
they differ in metastatic properties. Line PR9692 induces metastatic
progression after inoculation in chicks whereas line PR9692-E9 does not. To
study the role of v-Src we used short interfering RNA to silence v-src
expression in the process that is known as RNA interference. We have
prepared cell lines PR9692 and PR9692-E9 that stably express shRNA
mediating knock-down of v-src expression. Knock-down is provided by
plasmid-based gene silencing. We employed three different shRNA constructs
that targeted v-src. The knockdown effect slightly varried among different
constructs. The most significant reduction in v-src expression was acquired by
shRNA against the v-src coding region compared with shRNA against the
leader sequence or U3 region of v-src. The expression of v-src mRNA and
protein were analyzed by RT-PCR and Western blot.
PR9692 and PR9692-E9 cells with reduced expression of v-src were
inoculated into chickens to reveal whether the level of v-Src in these cells
correlates with tumor induction and metastatic potential. We demonstrated that
v-src is one of the genes playing an essential role in maintaining malignant
phenotypes. In most cases inhibition of v-src in cell line PR9692 decreased the
incidence of metastases, moreover the growth of primary tumors declined in all
cases.
We conclude that the level of v-Src influences the primary tumor growth
and the metastatic potential.
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SEZNAM ZKRATEK
A – adenin
ADAM - (A Disintegrin And Metalloprotease domain), rodina
metaloproteáz
Amp-r – gen kódující β-laktamázu
AR – androgenní receptor
ASLV – ptačí sarkomové leukózové viry
ATP – adenozin trifosfát
bp – pár bazí
C – cytozin
CAM – buněčné adhezní molekuly
cdc42 – cell division cycle, protein účastnící se regulace buněčného cyklu
CDK – kinázy závislé na cyklinech
cDNA – komplementární DNA
CO2 – oxid uhličitý
CS – telecí sérum
CSF – kolonie stimulující faktor
Csk – C-terminální Src kináza
DF1 – kuřecí buněčná linie připravená Dugem Fosterem
D-MEM - "Dulbecco's Modified Eagle's Medium"
DNA – kyselina deoxyribonukleová
DNáza - deoxyribonukleáza
dNTP – deoxyribonukleosid trifosfáty
ds – (dsDNA, dsRNA), dvouřetězcová DNA, dvouřetězcová RNA
E-cadherin – epiteliální cadherin
ECL – elektrogenerovaná chemiluminiscence
ECM – extracelulární matrix
E.coli. – Escherichia coli
EDTA – kyselina etylendiamintetraoctova
EGFP – zelený fluorescenční protein se zesílenou florescencí
eIF – eukaryotický iniciační faktor
EGF – epidermální růstový faktor
EGFR – receptor EGF
ENV – polyproteinový prekurzor obalových protenů retrovirů
FAK – fokální adhezivní kináza
FCS – fetální bovinní sérum
FGF – růstový faktor fibroblastů
G – guanin
G418 –geneticin, antibiotikum blokující polypeptidovou syntézu
GAG – polyproteinový prekurzor matrixového, kapsidového a
nukleokapsidového proteinu retrovirů
GAP – GTPázu aktivující protein
GFP – zelený fluorescenční protein
GTPáza - hydrolyzující enzym, váže a hydrolyzuje guanozin tirfosfát
H2O – voda
HEPES – N-2-hydroxyetylpoperazin-N´-ethan sulfonová kyselina
HER – lidský receptor růstového faktoru
Hsp90 – chaperon rodiny proteinů teplotního šoku, jejichž hladina je zvýšena
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za stresu
IGF – inzulinu podobný růstový faktor
IPTG - izopropyl β-D-thiogalaktopyranosid
IRES – vnitřní vazebné místo pro ribozóm
JNK – Jun N-koncová kináza
KS – kuřecí sérum
L (leader sekvence) – vedoucí sekvence, nepřekládaný úsek na 5´konci
končící iniciačním kodónem
LB – lysogeny broth, bujón, médium pro kultivaci bakterií
LDL - lipoprotein s nízkou hustotou
LTR – dlouhá terminální repetice
M-MLV – Molonyho kmen viru myší leukemie
M-MSV – Molonyho kmen viru myšího sarkomu
MAP kináza (MAPK) – mitogeny aktivovaná protein kináza
MEK – kináza mitogeny aktivované protein kinázy
MFI – střední intenzita fluorescence
miRNA – mikro RNA
mRNA – mediátorová RNA
MLV-RT – reverzní transkripráza viru myší leukemie
MMP - matrixové metaloproteázy
mRNA – mediátorová ribonukleová kyselina
Neo-r – gen kódující aminoglykosid 3´-fosfotransferázu, zajišťuje rezistenci
ke G418
NF- B – jaderný faktor aktivovaných B buněk s kappa lehkým řetězcem
NK – negativní kontrola
nt – nukleotid
OD – optická denzita
ot/min – otáček za minutu
PAGE – polyakrylamidová gelová elektroforéza
PBS – fosfátový izotonický pufr
PCR – polymerázová řetězová reakce
PDGF – růstový faktor krevních destiček
PDGFR - receptor PDGF
Phe - fenylananin
p.i. – po inokulaci
PK – pozitivní kontrola
PKR – protein kináza R
POL – polyproteinový prekurzor retrovirové proteázy, reverzní transkriptázy a
integrázy
PTP – protein tyrozin fosfatáza
PVDF - polyvinylidenfluorid
RFP – červený fluorescenční protein
RISC – komplex indukující umlčení genu
RNA – ribonukleová kyselina
RNáza –ribonukleáza
RNAi – RNA interference
RSV – virus Rousova sarkomu
S fáze – syntetická fáze buněčného cyklu
SDS – sodium dodecylsulfát
s.c. - podkožní
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Ser – serin
SKF – rodina tyrozinových kináz typu Src
SH doména – Src-homologní doména
shRNA – short hairpin RNA, krátká vlásenková RNA
siRNA – malá interferující RNA
STAT – signální transduktor a aktivátor transkripce
T - thymin
Taq – termostabilní DNA polymeráza původně izolovaná z bakterie Thermus
aquaticus
TEMED – N, N, N´, N´-tetraetylendiamin
TNF – tumor nektrotizující faktor
TNFR – receptor TNF
TPB – tryptoza-fosfátový bujón
Tris - bis[2-hydroxyetyl]-tris[hydroxymetyl]metylamin
Triton X-100 – p-isooctylphenoxy-polyethoxyethanol
Tween 20 - polyoxyetylensorbitanmonolaurát
Tyr - tyrozin
U - uracil
U3 – jedinečná sekvence retrovirového genomu na 3´konci, v provirové DNA
je na obou koncích součástí LTR
UTR – nekódující oblast
UV – ultrafialové záření
VEGF – cévní endoteliální růstový faktor
WASP - Wiskott-Aldrich Syndrome protein
wt – wild-type, divoký typ, nenese žádnou mutaci
X-gal - bromo-chloro-indolyl-galactopyranozid
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1. ÚVOD
v-Src byl poprvé identifikován v 70-tých letech 20.století jako tranformující
produkt viru Rousova sarkomu (RSV). Další studie RSV přinesly významné
poznatky o procesu buněčné transformace, která může být způsobena jediným
genem (v-src) odvozeným z buněčného protoonkogenu (c-src) (Stéhelin et al.,
1976). Přestože je c-src jeden z nejdéle známých a nejvíce zkoumaných
protoonkogenů, jeho role v nádorových procesech není ještě zcela jasná.
V normálních buňkách je Src udržován v neaktivním stavu, ale může být
dočasně aktivován během buněčných procesů, jako je mitóza. Intramolekularní
interakce zajišťují uzavřenou inaktivní konformaci Src. Řada studií struktury a
funkce proteinu Src proběhla s použitím v-Src, jehož konstitutivní aktivace je
zodpovědná za onkogenní potenciál virového homologu Src. v-Src totiž
postrádá C-koncovou doménu c-Src, která má hlavní negativní regulační
funkci. v-src také nese mutace v kódující oblasti, které přispívají k jeho vysoké
konstitutivní kinázové aktivitě a transformujícímu potenciálu (Wilson et al.,
1989).
Tranformace buněk onkogenem v-src v tkáňové kultuře je dobře
pozorovatelná i v mikroskopu. Buňky se zakulacují a rozpojují a tvoří shluky
přerůstajících se buněk. Tyto procesy jsou výsledkem ztráty integrinových
vazeb, které normálně zajišťují kontaktní inhibici a jsou shodné s procesy,
které nádorová buňka potřebuje, aby opustila primární nádor, napadla okolní
tkáně a vytvořila metastázy (Yeatman, 2004).
Samotná zvýšená exprese c-src není pravděpodobně dostačující pro
vytvoření metastatického potenciálu buněk. Naopak v-Src nebo konstitutivně
aktivovaná forma Src, které chybí C-koncové inhibiční aminokyseliny, vede
k nádorové progresi a dovoluje takové buňce dosáhnout vzdálenějších orgánů
(Missbach et al., 1999).
Takto významnou roli v buňce dává Src skutečnost, že je součástí mnoha
signalizačních drah a buněčných procesů a narušení její regulace může
způsobit řadu patologických změn v buňce. Src podporuje proliferaci
prekancerózních buněk, reguluje buněčné adheze a invazi buněk
v pokročilejších stádiích nádorové progrese. Mezi substráty Src patří proteiny
fokální adheze, adaptorové proteiny i transkripční faktory a právě tyto molekuly
jsou předmětem zájmu mnoha studií, které se snaží odhalit rozdílné role Src
v normálních a nádorových buňkách (Bromberg et al., 1998a; Williams et al.,
1994).
Existují důkazy, že zvýšená exprese a aktivita kináz Src je spojena
s tvorbou různých typů nádorů (Tsygankov and Shore, 2004), a proto se stala
cílem protinádorové léčby. Přestože některé ihibitory Src jsou již několik let v
in vitro experimentech používány, vysoce specifické inhibitory c-Src stabilní
in vivo byly vyvinuty poměrně nedávno (Araujo and Logothetis, 2009) a
dosavadní slibné výsledky přinášejí řadu očekávání na poli protinádorové
terapie.
Laboratoř buněčné a virové genetiky, ÚMG AV ČR, kde byla tato
diplomová práce vypracována, se již řadu let zabývá studiem RSV a jeho
transformujícího produktu v-Src. Právě zde byly připraveny kuřecí nádorové
linie PR9692 a PR9692-E9. Obě tyto linie jsou imortalizované, přestože kuřecí
buňky v primární kultuře zůstávají dlouhou dobu geneticky stabilní a mají jen
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nízkou tendenci imortalizovat. Linie PR9692-E9 je odvozena z linie PR9692
limitním ředěním (Svoboda et al., 1992). Nádory, z nichž tyto buněčné linie
pocházejí byly u kuřat linie CC.R1 vyvolány inokulací plazmidovou DNA
nesoucí provirovou strukturu LTR, v-src, LTR, která byla získána z křeččích
buněk H19. Tato vysoce maligní linie křeččích nádorových buněk segreguje
revertanty, které se vrátily k morfologii netransformovaných buněk a tvorba
kolonií v řídkém agaru byla potlačena stejně jako tvorba nádorů po jejich
inokulaci. Nález takových revertant prokázal, že samotná exprese v-src je
zodpovědná za tumorigenní charakter buněk H19 (Svoboda et al., 1983;
Hejnar et al., 1994).
V této práci jsme se zaměřili na úlohu právě v-Src v procesu nádorové
progrese a na možný protinádorový efekt po snížení hladiny v-Src. Studovali
jsme kuřecí buněčné linie PR9692 a PR9692-E9. U obou těchto linií je
zvýšená exprese genu v-src, avšak tyto buňky mají odlišný metastatický
potenciál. Ke studiu kinázy Src v procesu tvorby primárních nádorů a metastáz
jsme využili metodu RNAi, která umožňuje snížení exprese src. Naším cílem
bylo vytvořit nástroj pro RNAi navozenou plazmidovými či retrovirovými vektory
a aplikovat tuto metodu v buňkách linie PR9692 a PR9692-E9. K dosažení
tohoto cíle jsme využili kuřecí systém RNAi pro optimální umlčení genů
v kuřecích buňkách. Pravidla návrhu účinné siRNA nejsou zcela přesně
definována a je známo, že se různé siRNA cílené do odlišných oblastí stejného
genu velmi liší ve své účinnosti (Holen et al., 2002). Proto se terčem RNAi
staly tři různé sekvence mRNA v-src.
Již dříve bylo prokázáno, že hladina a aktivita Src koreluje s incidencí
metastáz (Talamonti et al., 1993), proto nás zajímalo, jaký vliv bude mít
snížená produkce v-Src v těchto buňkách na celkový nádorový růst a tvorbu
metastáz in vivo po jejich inokulaci do kuřat. Dále nás zajímalo, jestli je
absence metastáz po inokulaci buněk PR9692-E9 do kuřat způsobena
neschopností těchto buněk uniknout z primárního nádoru a vstoupit do
krevního řečiště, kterým jsou unášeny do vzdálenějších orgánů.
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2. PŘEHLED LITERATURY
2.1. Src a jeho role v buněčných procesech
c-Src (pp60c-src) je nereceptorová tyrozinová kináza kódovaná genem
c-src. Zároveň je to nejstarší a nejlépe prostudovaný protoonkogen. Poprvé byl
identifikován jako buněčný homolog v-Src, což je transformující produkt genu
v-src ptačího viru RSV.
Nový termín protoonkogen pro buněčné geny, jako je c-src, porvé vytvořili
Bishop a Varmus, aby je tak odlišili od onkogenů přítomných v akutně
transformujících retrovirech a zdůraznili, že buňku netransformují pokud nejsou
mutované nebo exprimované ve zvýšené míře (Stéhelin et al., 1976).
Src je nejlépe charakterizovaný člen rodiny kináz Src (SKF), do níž patří
dalších 8 podobných proteinů: Blk, Frg, Fyn, Hck, Lck, Lyn, Yes a Yrk. Jejich
doménové struktury sdílí značné homologie. Src, Fyn a Yes jsou hojně
exprimovány ve všech tkáních, naopak exprese ostatních členů SKF je
omezenější, zejména na hematopoetickou linii buněk. c-Src je nejhojnější
v krevních destičkách, nervové tkáni a osteoklastech (Rucci et al., 2008).
Některé z kináz SKF mají přesnou úlohu ve specifických receptorových
drahách, existuje však značná redundance ve funkcích těchto kináz. Všechny
kinázy SKF mají důležité funkce v přenosu signálu z povrchových receptorů
buňky. Ovlivňují základní buněčné procesy včetně růstu, diferenciace či tvaru
buňky. Tyto pleiotropní funkce zdůrazňují význam SKF a vysvětlují, proč bylo
mnoho členů této kinázové rodiny identifikováno jako onkogeny. Aktivita SKF
je přísně kontrolována a změny v signalizaci protein tyrozinových kináz (PTK)
vlivem mutací či jiných genetických změn vedou k deregulaci kinázové aktivity
a maligní transformaci (Blume-Jensen and Hunter, 2001). Takovým příkladem
je i konstitutivně aktivovaný v-Src. Řada studií funkce a struktury Src proběhla
právě s použitím jeho virového protějšku v-Src.

2.1.1. Gen c-src a struktura jeho proteinového produktu
c-Src je kódován genem c-src, který se u člověka i kuřete nachází na
chromozomu 20. c-src se vyskytuje pouze u mnohobuněčných živočichů. U
obratlovců c-src využívá alternativní sestřih za vzniku dvou genových
produktů, pp60c-src a pp60+ (Collett and Steele, 1992). src+ mRNA obsahuje
navíc exon N1, který se nachází mezi exonem 3 a exonem 4. Proteiny
kódované těmito dvěma alternativně sestřiženými mRNA mají přesný vzorec
exprese. pp60+ je exprimován pouze v neuronech, zatímco pp60c-src je
exprimován v mnoha tkáních (Martinez et al., 1987; Black, 1992). Specifická
role produktu genu src+ v neuronech není ještě známa. Existují důkazy, že
neuronálně specifický sestřih c-src je aktivován RNA elementem, který se
nachází mezi exonem N1 a exonem 4 (Black, 1992).
U lidského c-src byly nalezeny dva transkripty. Varianta 1 reprezentuje
delší transkript. Tyto dva transkripty se liší sekvencí v 5´UTR. Obě izoformy
kódují stejný protein. Gen je dlouhý 61 kbp a obsahuje 14 exonů. Kóduje
536 aminokyselin dlouhý protein. Kuřecí c-src má délku 8 kbp a obsahuje
12 exonů. Proteinový produkt má velikost 533 aminokyselin (Takeya and
Hanafusa, 1983).
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Mutace v tomto genu mohou být zodpovědné za nádorovou progresi.
V buňkách izolovaných z mnoha lidských nádorů (osteosarkom, kolorektální
karcinom) byl nalezen mutovaný c-Src, jemuž chybí aminokyseliny nezbytné
pro jeho negativní regulaci. Gen c-src, který tyto mutace nese je proto
označován jako onkogen.
Proteiny SKF se skládají z unikátní domény (SH4), jejíž sekvence se u
jednotlivých členů SKF nejvíce liší, a dalších tří domén nazývaných kinázová
doména, doména SH2 a doména SH3 (odvozeno od Src-homology).
Schematický nákres struktury c-Src je ukázán na obrázku 2.1.
Kinázová doména (někdy zvaná doména SH1) je nejvíce konzervovaná
část všech tyrozinových kináz. Obsahuje vazebné místo pro ATP a fosforyluje
tyrozinové zbytky substrátů.
Doména SH2 váže některé sekvence obsahující fosfotyrozin, zatímco
doména SH3 zprostředkovává protein-proteinové interakce vazbou sekvencí
bohatých na prolin.
C-koncová oblast, doména SH2 a doména SH3 se účastní negativní
regulace Src. Intramolekularní interakce zajišťují uzavřenou inaktivní
konformaci Src.
C-koncová oblast, která obsahuje tyrozin v poloze 527 u kuřat (Tyr527) a
v poloze 530 u lidí (Tyr530), je na tomto tyrozinu fosforylována. Fosforylace
vede k inaktivaci kinázy díky vazbě fofotyrozinu k Src doméně SH2. Tato
vazba společně s dalšími interakcemi mezi kinázovou doménou a doménou
SH3 umožňuje molekule zaujmout uzavřenou konformaci, která brání vazbě
substrátu.
Jedno z hlavních míst fosforylace se také nachází na Tyr416 u kuřat a
Tyr419 u lidí. V neaktivní uzavřené konformaci kinázy je toto místo
defosforylováno. Defosforylace Tyr527/530 přeruší intramolekulární interakce
s doménou SH2 a tato otevřená konformace umožní autofosforylaci
Tyr416/419 a tedy plnou aktivaci kinázy. Právě vazba domény SH2 na
fosfotyroziny receptorů růstových faktorů umožní fosforylaci Tyr416/419
následovanou vazbou Src substrátu.
Všechny proteiny SKF jsou na N-konci posttranslačně modifikovány
připojením zbytků kyseliny myristilové a některé, včetně Src, i připojením
zbytků kyseliny palmitové. Tyto modifikace umožňují jejich zakotvení do
plazmatické membrány (Wilson et al., 1989).
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Buněčná membrána

Neaktivní
kináza c-Src

Aktivní kináza
c-Src
Obr. 2.1. Schematický nákres kinázy c-Src a její aktivace. V normálním stavu je kináza
v uzavřené neaktivní konformaci, kde je Tyr527 fosforylován a váže se k doméně SH2,
zatímco Tyr416 je defosforylován. Defosforylce Tyr527 vede k zaujmutí otevřené konformace
dovolující autofosforylaci Tyr416 a interakci c-Src se substrátem. Upraveno podle Rucci et al.,
2008.

2.1.2. RSV nese virovou formu Src, v-Src
Virová forma buněčné kinázy Src, v-Src (pp60v-src), je transformující
produkt viru RSV, který byl identifikován jako první onkogenní virus. Téměř
před jedním stoletím Peyton Rous prokázal virovou etiologii kuřecího sarkomu
(Rous, 1911). Definitivní potvrzení, že v-src jako gen RSV byl zodpovědný za
tvorbu nádorů získal Martin (1970). Identifikoval teplotně senzitivní mutanty
kuřecího v-src, které nebyly schopny transformovat buňky v nepermisivní
teplotě. Tento model ukázal, že v-Src byl nezbytný pro buněčnou tranformaci,
a že buňky přenesené z permisivní do nepermisivní teploty se navrátily ke
svému normálnímu fenotypu. Během let byly v laboratořích vytvořeny různé
kmeny RSV, z nichž některé, jako například Pražský kmen nebo kmen
Schmidt-Ruppin, nejsou replikačně defektní (Golde and Vigier, 1966).
Objev RSV a jeho transformujícího genu otevřel novou cestu, jak nahlížet
na geny, které se mohou účastnit vzniku nádoru, a vedl k vytvoření konceptu
buněčné transformace.
v-Src je velmi aktivní kináza, která může transformovat buňky, i když je její
exprese nízká. c-Src má naproti tomu jen mírně trasformující charakter i
v případě jeho vyšší exprese (Irby et al., 1999). v-Src se od svého buněčného
protějšku liší absencí aminokyselin na svém C-konci, které by vázaly doménu
SH2 a stabilizovaly tak uzavřenou konformaci molekuly. v-Src má tedy na
rozdíl od c-Src konstitutivní kinázovou aktivitu. To vysvětluje onkogenní
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potenciál v-Src. Ztráta Tyr527 je jednou z hlavních příčin jeho přeměny na
transformující protein (Frame, 2002). Pokud je tedy kináza Src exprimována
jako mutovaný virový gen, je tento protein potenciálně onkogenní.

2.1.3. Regulace aktitvity Src
Přestože je src nejdéle známý protoonkogen, významné objevy týkající se
jeho regulace byly učiněny poměrně nedávno. Src je normálně udržován
v neaktivním stavu, ale může být dočasně aktivován během fyziologických
buněčných procesů, jako je mitóza, ale také během patologických procesů,
které nalézáme také v nádorových buňkách, v nichž je Src konstitutivně
aktivován díky mutacím. Ty jsou podobné mutacím přítomným ve v-Src (Irby
et al., 1999).
Je více možností, jak může být hladina či aktivita Src regulována a jedna
či více z nich může být zodpovědná za aktivaci Src v nádorových buňkách.
Tyto možnosti zahrnují defosforylaci Tyr527, deleci či mutaci Tyr527,
fosforylaci Tyr416 nebo narušení inerakcí domén SH2 a SH3 vazbou ligandů
s vyšší afinitou.
2.1.3.1. Mutace Src
Src zaujímá negativní konformaci díky mnoha intramolekulárním vazbám.
Mutace, které jsou zodpovědné za rozrušení těchto vazeb, vedou ke
konstitutivní aktivaci c-Src. To je také dobře pozorovatelné u v-Src, který
postrádá C-koncovou negativně regulační doménu. Obdobné genetické
záměny c-Src, které vedou k jeho konstitutivní aktivaci, byly pozorovány v
lidských nádorových tkáních včetně těch odvozených od kolorektálního či
mamárního karcinomu. Zvýšená exprese nebo konstitutivní aktivace Src zde
koreluje s metastatickým potenciálem buněk (Irby et al., 1999).
Řada mutací v genu c-src, které nacházíme v různých nádorových
buňkách, není identifikována. Výjimkou je například kolorektální karcinom.
Lidský gen c-src zde nese mutaci v kodónu 531 (kodón 528 kuřecí src), která
je zodpovědná za zvýšenou aktivitu kinázy a tvorbu nádorů i metastáz (Irby
et al., 1999).
2.1.3.2. Regulace tyrozinovými kinázami
Mezi tyrozinové kinázy regulující Src patří tyrozinová kináza Csk
(C-terminální Src kináza) a její homolog Chk. Obě jsou schopny fosforylovat
Tyr527 a inaktivovat tak Src. Csk je strukturně podobná kináze Src, ale je
regulována jiným mechanizmem, protože postrádá negativní regulační
doménu přítomnou na C-konci c-Src (Nada et al., 1993). Jakým mechanismem
je Csk v buňkách kontrolována není dosud jasné. Snížená exprese Csk však
může hrát roli v aktivaci Src v některých nádorových buňkách. Specificky je
Csk redukována v hepatocelulárním karcinomu, což odpovídá i zvýšené
aktivitě kinázy Src v těchto buňkách (Masaki et al., 1999).
Navíc Nakagawa a spol. (2000) na myším modelu prokázali, že při
zvýšené expresi Csk dojde k potlačení metastatických aktivit buněk
kolorektálního karcinomu. Zvýšená exprese Csk vede ke snížení aktivity Src v
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buňkách NL-17, což je vysoce metastatický klon myšího adenokarcinomu.
Výsledkem je pak potlačení tvorby metastáz in vivo.
Tyto výsledky napovídají, že kináza Csk má tumor-supresorovou aktivitu a
následkem její snížené exprese je aktivace Src, což může vést ke
vzniku maligního charakteru buněk.
2.1.3.3. Regulace tyrozinovými fosfatázami
Kromě kináz je aktivita Src regulována i proteinovými tyrozinovými
fosfatázami (PTP). Mezi ně patří například PTP-α, která může defosforylovat
Src naTyr527 in vitro a in vivo (Su et al., 1999; Harder et al., 1998), a také
fosfatáza PTP1B, jejíž zvýšená exprese byla prokázána v buňkách mamárního
karcinomu. Tato fosfatáza defosforyluje a aktivuje Src in vitro a in vivo
(Bjorge et al., 2000).
2.1.3.4. Regulace vazbou ligandů
Jak již bylo uvedeno v kapitole 2.1.1., Src je regulován také
intramolekulárními vazbami mezi doménou SH2 a SH3, které se účastní
enzymatické represe kinázy Src. Jeden z mechanizmů aktivace je přerušení
těchto interakcí vznikem nových interakcí domény SH2 či domény SH3 se
specifickým ligandem. Bylo popsáno mnoho interagujících partnerů kinázy Src,
které rozrušují její neaktivní konformaci.
Například fokální adhezivní kináza FAK byla identifikována jako první
substrát c-Src. Jedná se o nereceptorovou tyrozinovou kinázu účastnící se
progrese buněčného cyklu, přežívání i migrace buňky. FAK se nachází ve
fokálních adhezích, které se formují mezi buňkou a extracelulární matrix
(ECM), a reguluje mezibuněčné spoje i kontakt mezi buňkou a ECM. FAK je
fosforylována po kontaktu buňky s ECM a může být aktivována růstovými
faktory i integriny (Giancotti and Ruoslahti, 1999).
Přímá vazba fosforylované kinázy FAK, v jejíž struktuře se nachází
vazebné místo pro Src doménu SH2 i SH3, vede k otevření konformace Src a
k aktivaci Src, což je doprovázeno ztrátou intramolekulárních interakcí, které
Src udržují v neaktivní konformaci (Thomas et al., 1998).
2.1.3.5. Lokalizace Src
Pro funkci kinázy Src, která se účastní přenosu signálů z míst buněčných
adhezí, je také důležitá její vnitrobuněčná lokalizace. Neaktivní c-Src je
přítomen v perinukleární oblasti, po aktivaci asociuje prostřednictvím své
domény SH3 s aktinem a je přenášen na buněčnou periferii do míst buněčné
adheze, kde se přichytává k vnitřní straně plazmatické membrány díky
myristilované doméně SH4 (Sefton et al., 1982).
Tato lokalizace umožňujě Src interagovat s membránově vázanou
receptorovou tyrozinovou kinázou a s integriny, jenž se účastní buněčné
adheze. V lokalizaci hrají nezbytnou úlohu proteiny GTPázové rodiny Rho,
RhoA, Rac 1 a Cdc42, které směřují c-Src do oblastí fokálních adhezí,
lamelipodií a filopodií (v daném pořadí) (Timpson et al., 2001).
Onkoprotein v-Src se také nachází ve fokálních adhezích, kde indukuje
fosforylaci tyrozinů kinázy FAK, a je zodpovědný za ztrátu buněčných adhezí
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během transformace buněk. v-Src je dopraven do míst adhezí rovněž
procesem závislým na aktinu. Pro asociaci v-Src s aktinovými stresovými
vlákny jsou požadovány kinázová aktivita i myristilová skupina v-Src (Fincham
and Frame, 1998).
2.1.3.6. Regulace hladiny Src
Ubiquitinem zprostředkovaná proteolýza je jeden z dalších mechanizmů
regulace Src. Aktivní forma kinázy Src je méně stabilní než neaktivní divoký
typ (wild-type, dále jen wt) či katalyticky neaktivní mutanta Src a může být
stabilizována inhibitory proteazómu. Poločas života wt c-Src je asi 5-6 hodin.
Naopak aktivovaná forma c-Src, kde je Tyr527 nahrazen fenylalaninem, má
poločas života 3 hodiny (Harris et al., 1999).
Protein c-Cbl (Casitas B-lineage Lymphoma) byl identifikován jako
ubiquitin ligáza E3 zodpovědná za ubiquitinylaci kinázy Src, která naopak
fosforyluje tyroziny c-Cbl proteinu. To pravděpodobně vede k proteazomální
degradaci komplexu Src-Cbl. Cbl také může snižovat aktivitu Src tak, že svou
doménou PTB (fosfotyrozinová vazebná doména) interaguje s Tyr416
v kinázové doméně Src (Yokouchi et al., 2001; Sanjay et al., 2001).
2.1.3.7. Aktivace Src receptorem
Src je aktivován také jako odpověď na exracelulární signál. Zvýšená
exprese či aktivita c-Src v řadě nádorů a zvýšená exprese některých
receptorových tyrozinových kináz napovídá, že může docházet ke spolupráci
těchto kináz při jejich aktivaci (pravděpodobně rozrušením intramolekulárních
interackí, které drží c-Src v uzavřené konformaci) a tedy i při tvorbě nádorů.
Právě nízká kapacita transformace buňky wt c-Src vedla po mnoho
let k pochybnostem o jeho účasti na nádorové progresi. Přestože c-Src není
hlavním transformujícím proteinem, může usnadnit práci jiných signálních
proteinů. Interaguje s řadou buněčných proteinů, jako jsou EGFR, receptor
CSF-1 nebo PDGFR. Mechanizmus, jakým se Src účastní receptorové
signalizace je obousměrný. c-Src může vázat, fosforylovat a aktivovat receptor
a naopak.
To, že dochází ke spolupráci Src a EGFR, bylo potvrzeno v práci Maa a
spol. (1995). Ti výšili expresi Src i EGFR v myších fibroblastech, což vedlo
k současnému zvýšení DNA syntézy indukované EGF, formování kolonií
buněk v řídkém agaru a in vivo k tvorbě nádorů. Pokud však byl exprimován
jen Src nebo jen EGFR, nebyly morfologická transformace in vitro ani tvorba
nádoru in vivo pozorovány. Spolupráce mezi c-Src a EGFR může tedy vést
k tvorbě nádorů zprostředkované receptorem a k agresivnějšímu fenotypu
nádorových buněk.
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2.1.4. Funkce Src
Nereceptorové tyrozinové kinázy včetně c-Src se účastní přenosu
informací, které řídí buněčný růst, migraci i smrt buňky.
Mezi substráty c-Src patří proteiny fokální adheze, adaptorové proteiny i
transkripční faktory. Obrázek 2.2. schematicky představuje významné signální
dráhy Src a jeho substráty. Tyto molekuly jsou předmětem zájmu mnoha
studií, které se snaží odhalit roli c-Src v normálních a nádorových buňkách.
Právě v nádorových buňkách hraje Src velmi významnou roli. Ovlivňuje
adheze, invazivitu a buněčný pohyb, což jsou procesy vyžadující velmi
organizované molekulární interakce.
Sestavování a rozpad buněčných spojů, které zprostředkovávají adhezi,
je spojeno s přestavbami cytoskeletu a změnami integrinové signalizace
vedoucími k morfologickým změnám, jenž ovlivňují pohyb a invazi buňky.
Během nádorové progrese dochází ke změnám buněčných adhezivních
molekul, CAM (cellular adhesion molecules). CAM jsou transmembránové
proteiny, které zprostředkovávají mezibuněčné kontakty a kontakty buňky
s okolím a mohou ovlivnit invazivitu nádorů. Exprimované na buněčném
povrchu se váží navzájem nebo na jiné povrchové proteiny. Zprostředkovávají
vazbu mezi buňkami stejného typu (homotypické) nebo různého typu
(heterotypické). Mezi nejvíce studované CAM v souvislosti s tvorbou nádorů a
metastáz patří cadheriny a integriny.
Významným přínosem v odhalení funkce Src byla i studie myšího
knock-outu v genu c-src, který byl připraven homologní rekombinací v myších
embryonálních kmenových buňkách. Přestože se Src účastní mnoha
signálních drah, jeho fenotypový projev je až překvapivě slabý. Studie těchto
mutant prokázaly, že absence src není pro buňku letální a může být
kompenzována pravděpodobně jinými příbuznými tyrozinovými kinázami.
Knock-out mutanty nevykazovaly žádné abnormality v mozkové tkáni či
krevních destičkách, kde je src hojně exprimován. Jeho zvýšená exprese je
známá i v osteoklastech, které se účastní procesu remodelace kostí. Právě v
tomto procesu byl sledován výrazný fenotypový projev u myší s delecí genu
c-src, u kterých došlo k rozvoji osteoporózy. Ta byla výsledkem defektní
funkce osteoklatů (Soriano et al., 1991). Také bylo prokázáno, že dochází
k potlačení prořezání zubů, které je doprovázeno řadou histologických
abnormalit včetně proliferace odontogenního epitelu. Ten je asociován
s primitivní strukturou zubů, jenž se podobá nádorovému onemocnění, které je
u člověka známé jako odontomie (Tiffee et al., 1999).
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Obr. 2.2. Kinázy Src a FAK kolokalizují v místech integrinových adhezí, kde společně
s receptory růstových faktorů indukují signální dráhy ovlivňující řadu buněčných procesů
včetně růstu, přežití a migrace. Upraveno podle Frame 2002.

2.1.4.1. Fokální adheze a integriny
Buňky jsou obklopeny proteinovou sítí ECM, kterou sekretují. Kromě
strukturní a mechanické úlohy nezbytné pro adhezi se ECM také podílí na
buněčné signalizaci. Tato funkce je primárně zprostředkována inegriny, které
tvoří rodinu proteinů složenou z heterodimerních α- a β- integrinových
podjednotek. Integriny váží ECM svými extracelulárními doménami.
Integriny se účastní přenosu mechanických a chemických signálů
z vnějšího prostředí do buňky, což ovlivňuje buněčný růst a migraci. Také
ukotvují buňku k extracelulární matrix (např. kolagen, vitronektin) a k dalším
CAM (např. PECAM-1 na endoteliálních buňkách) (Nguyen, 2004).
Signály přenášené integriny regulují aktivity kináz, receptorů růstových
faktorů, iontové kanály a vnitrobuněčný aktinový cytoskelet. Signály ze sítě
ECM také částečně rozhodují o proliferaci buňky, nebo ukončení jejího cyklu a
diferenciaci. Naopak extracelulární vazebné aktivity integrinů jsou regulovány
z vnitřního prostředí buňky. Právě tyto integrinové spoje jsou ztraceny u
nádorových buněk (Williams et al., 1994).
V místech, kde integriny propojují aktinový cytoskelet s ECM, se formují
fokální adheze. Fokální adheze je dynamická struktura, jejíž vytvoření umožní
buňce přichytit se k ECM díky cytoplazmatickým doménám integrinů
navázaných ke komplexu proteinů. Komplex spojuje integriny s aktinovým
cytoskeletem. Součástí tohoto komplexu jsou cytoskeletární proteiny (paxilin,
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α-aktin), tyrozinové kinázy (Src, FAK), serin/threoninové kinázy (PKC),
tyrozinové fosfatázy a řada dalších. Cytoskeletární proteiny asociují
s aktinovými a myosinovými vlákny a kontrolují tvar a pohyb buněk (Zamir
et al., 1999). Signalizační molekuly FAK a c-Src regulují tvorbu a rozpad
adhezí (Sieg et al., 1999).
c-Src se účastní regulace fokálních adhezí i mezibuněčných adhezních
spojů a řídí tak pohyb a invazi buněk. V normálních buňkách jsou adheze
přerušovány, když se buňka pohybuje podél nebo od ECM. Tohoto procesu se
účastní kináza c-Src, která přerušuje fokální adheze a reorganizuje aktinová
vlákna. Děje se tak během buněčné migrace a během mitózy, kdy se buňka
zakulacuje a ztrácí kontakt s ECM. Obdobná situace nastává u buněk
transformovaných, jejichž mezibuněčné kontakty a adhezní spoje jsou
narušené, takové buňky disponují zvýšenou pohyblivostí.
Sakai a spol. (2001) na modelu myších fibroblastů GD25 zjistili, že Src
fosforyluje integriny na dvou hlavních místech cytoplazmatické domény β1A,
Tyr783 a Tyr795. Substituce těchto tyrozinů na fenylalanin inhibuje
transformaci buněk ochranou fokálních kontaktů a aktinových vláken i
v přítomnosti aktivního v-Src. I v nepřítomnosti v-Src je u buněk s mutacemi
v těchto dvou tyrozinech větší počet fokálních kontaktů než u buněk s wt β1A.
To poukazuje na roli fosforylace integrinových tyrozinů, pravděpodobně
endogenní SKF, v dynamické regulaci fokálních kontaktů. Nicméně fosforylace
Tyr783 nebyla u buněk trasformovaných v-Src detekována pomocí antifosfotyrozinových protilátek. Důvodem může být blízkost fosforylovaného místa
na Ser785.
Studie efektu v-Src na funkci integrinu α5β1, dominatního
fibronektinového receptoru kuřecích embryonálních fibroblastů (CEF), odhalila,
že schopnost tohoto integrinu vázat fibronektin není v krátkodobém měřítku
kinázou v-Src ovliněna. V dlouhodobém měřítku snížení kontaktů mezi
integriny α5β1 a fibronektiny může být způsobená zvýšenou produkcí proteáz
nebo kyseliny hyaluronové (Datta et al., 2001). Nicméně v-Src snižuje
množství integriny zprostředkovaných adhezí a potlačuje integrinovou
signalizaci prostřednictvím kinázy FAK, jak je popsáno níže.
Součástí fokálních adhezí jsou i tyrozinové kinázy FAK, které asociují
s integriny prostřednictvím svého C-konce. V normálních buňkách jsou v reakci
na signál přenesený inegriny autofosorylovány na Tyr397, což je hlavní místo
fosforylace in vitro a in vivo. Fosforylace vytvoří vazebné místo s vysokou
afinitou k doméně SH2 kináz rodiny Src následované navázáním Src a/nebo
Fyn k FAK za vytvoření komplexu. Komplex indukuje fosforylaci Tyr576,
Tyr577, Tyr861 aTyr925 kinázy FAK a její aktivaci následovanou změnami
v organizaci aktinového cytoskeletu a ztrátou fokálních adhezí. Formace
komplexu je významná pro fosforylaci dalších substrátů a integrinovou
signalizaci. Právě tento komplex kontroluje tvar buňky a tvorbu a zánik
fokálních kontaktů běhěm buněčného pohybu. Dva z hlavních cílů fosforylace
komplexu jsou adaptorové proteiny paxilin a p130Cas, ty pak umožní vazbu
dalších molekul, které se účastní kontroly organizace aktinového cytoskeletu.
Mutace Tyr397 kinázy FAK inhibuje formaci stabilního komplexu FAK
s kinázou Src. Autofosorylace FAK je pravděpodobně nezbytná pro asociaci
se Src in vivo (Schaller et al., 1994).
Transformace buňky v-Src vede k morfologickým změnám, buňky se
zakulacují a ztrácejí schopnost adheze. Tento efekt v-Src způsobuje
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prostřednictvím fosforylace proteinů asociovaných s cytoskeletární sítí.
Výsledkem je ztráta fokálních adhezí a cytoskeletární organizace (Kellie et al.,
1986). V buňkách transformovaných v-Src je FAK fosforylována kinázou v-Src,
což vede k reorganizaci cytoskeletu. Tato fosforylace spouští i degradaci
kinázy FAK, což má za následek ztrátu adhezí a zakulacení buněk (Calalb
et al., 1995).
Regulace fokálních adhezí Src je závislá na aktivaci calpainu, který patří
do konzervované rodiny proteolitických enzymů závislých na vápníku. Ten také
pozitivně ovlivňuje průchod buněčným cyklem a růst buněk transformovaných
Src nezávisle na jejich ukotvení k ECM. In vivo jeho hladina koreluje se
vznikem nádorů a invazí buněk. v-src indukována onkogenní transformace je
spojena se ztrátou fokálních adhezí a zvýšenou motilitou buňky díky calpainu,
který se účastní proteolýzy kinázy FAK. Inhibitory calpainu potlačují
rozrušování fokálních adhezí a migraci buňky indukované v-Src. v-Src totiž
zvyšuje translaci calpainu. Zvýšená hladina calpainu pak vede k degradaci
jeho vlastního endogenního inhibitoru calpastatinu, který je degradován právě
calpainem. To ještě zvyšuje aktivitu calpainu v buňkách transformovaných vsrc. V mechanizmu aktivace calpainu existuje tedy pozitivní zpětnovazebná
smyčka, která je indukována v-Src (Carragher et al., 2002).
c-Src je schopen blokovat dráhu integrinové signalizace pomocí Rho-A a
p190-RhoGAP. p190-RhoGAP je protein regulující remodelaci aktinového
cytoskeletu v odpovědi na růstové faktory. Moduluje aktivitu malého GTP
vazebného proteinu Rho. Množství fosfotyrozinů proteinu p190-RhoGAP závisí
na hladině a aktivitě kinázy Src, která tento protein fosforyluje.Takto aktivovaný
p190-RhoGAP inhibuje Rho-A, který normálně podporuje tvorbu fokálních
adhezí. c-Src tedy prostřednictvím p190-RhoGAP fokální adheze rozrušuje
(Fincham and Frame, 1998).
Src má také nepřímý vliv na aktivitu integrinů. Zou a spol. (2002) odhalili,
že v-Src a konstitutivně aktivovaná forma c-Src mohou indukovat fosforylaci
R-Ras, který patří do rodiny malých GTPáz, kontrolujících funkci integrinů. RRas a v-Src formují komplex a v-Src indukuje fosofrylaci R-Ras na Tyr66, což
snižuje aktivitu integrinů a spoje mezi buňkou a ECM. Navíc u R-Ras mutantů
Tyr66Phe (substituce tyrozinu za fenylanlanin) dochází k potlačení schopnosti
v-Src snižovat množství buněčných adhezí. To potvrzuje podíl fosforylace
Tyr66 R-Ras (závislé na Src) na vzniku transformovaného fenotypu.
2.1.4.2. Adhezní spoje a cadheriny
Cadheriny jsou Ca2+ závislé CAM, které hrají roli v integritě tkání a vývoji
orgánů. N (neurální), E (epiteliální) a P (placentální)-cadheriny tvoří tři hlavní
podtypy. E-cadherin je významný pro mezibuněčný kontakt epiteliálních buněk.
V kůži je E-cadherin zodpovědný za rovnováhu mezi epidermálními
melanocyty, keratinocyty, dermálními fibroblasty a endoteliálními buňkami. Bez
E-cadherinu ztrácí melanocyty kontakt s regulačními keratinocyty a začínají
proliferovat a exprimovat CAM, které jsou typické pro melanomy (Hsu et al.,
2000).
Cadheriny jsou součástí adhezivních spojů mezi buňkami, kde jednotlivé
molekuly E-cadherinu tvoří homotypické vazby. Cytoplazmatický komplex
těchto spojů se skládá z α-kateninu, β-kateninu a kateninu p120, které
propojují E-cadherinové homodiméry s aktinovým cytoskeletem a asociací
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s aktinovým cytoskeletem stabilizují adhezní spoje (Aberle et al., 1994). c-Src
se váže s tímto komplexem a je schopný adhezní spoje rozrušovat. Součástí
adhezních spojů je i PTP1B, která zde c–Src reguluje jeho defosforylací na
Tyr527.
Při aktivaci Src dochází ke snížení hladiny E-cadherinů a jejich interakci,
což má efekt i na invazi buněk. Protein Hakai byl identifikován jako
E3-ubiquitin ligáza rodiny Cbl, která váže E-cadheriny. Tato vazba vede
k ubiquitinylaci E-cadherinů, což má za následek endocytózu komplexu
E-cadherinů. Kináza Src reguluje aktivitu proteinu Hakai, který váže
E-cadheriny v závislosti na fosforylaci svých tyrozinů. Produkce Hakai
v epiteliálních buňkách přerušuje mezibuněčné kontakty a podporuje
endocytózu E-cadherinů a buněčný pohyb. Hakai tedy může ovlivňovat
buněčné adheze a může se podílet na tvorbě metastáz (Fujita et al., 2002).
Katenin p120 je cytoplazmatický protein, který pozitivně i negativně
reguluje adhezní spoje. Je to substrát kinázy Src, kterou je fosforylován v
odpovědi na ligandem aktivovanou signální dráhu receptorů růstových faktorů.
Katenin p120 je spolu s β-kateninem ve vysoké míře fosforylovány v buňkách
transformovaných Src (Reynolds et al., 1994).
Aktivovaný Src tedy nejen ruší spoje mezi buňkou a ECM, ale také mezi
jednotlivými buňkami navzájem.
2.1.4.3. Mezerové spoje (Gap junctions)
V mnoha nádorových buňkách je pozorována i ztráta mezerových spojů,
naznačující jejich spojení s nádorovým fenotypem. v-Src indukuje rozrušení
těchto mezerových spojů. Ty tvoří kanál mezi cytoplazmou sousedních buněk
a umožňují mezibuněčnou výměnu molekul menších než 1000 Da. Inhibice
mezerových spojů kinázou v-Src je doprovázená fosforylací tyrozinů konexinů,
proteinů přítomných v mezerových spojích (Crow et al., 1990). Rozrušení
mezerových spojů je způsobeno pravděpodobně přímou vazbou a fosforylací
konexinu 43 kinázou v-Src. Fosforylace konexinu 43 kinázou Src vede
k uzavření kanálu (Loo et al., 1999).
Při studiu buněk nesoucích mutovaný konexin 43 bylo zjištěno, že ztráta
mezerových spojů způsobená v-Src může být potlačena mutací Tyr247 a
Tyr265 konexinu 43 na fenylalanin (Lin et al., 2001). Navíc fosforylace Tyr265
je nejspíše požadována pro fosforylaci Tyr247. To dokazuje postupnou
fosforylaci konexinu 43 v procesu ztráty mezerových spojů indukovaném v-Src.
Bohužel role ztráty mezerových spojů mezi transformovanými buňkami není
zcela jasná a dokonce přetrvání mezibuněčné komunikace prostřednictvím
mezerových spojů v buňkách exprimujících v-src neovlivňuje růstové vlastnosti
doprovázející transformovaný fenotyp (Warn-Cramer et al., 2003).
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2.1.4.4. Signalizace a proliferace
Src je součástí mnoha signálních drah, které jsou asociovány s řadou
růstových faktorů a cytokinů. Aktivace Src má pozitivní efekt na růst buněk a
jejich přežívání. Transofrmace buňky v-Src je doprovázená zvýšenou hladinou
transkripčního faktoru STAT3 (signální transduktor a aktivátor transkripce 3).
STAT3 přispívá k transkripci regulátorů buněčného cyklu jako jsou cykliny D
nebo E (Odajima et al., 2000). Aktivace STAT3 vyžaduje tyrozinovou i
serinovou fosforylaci. Serinová fosforylace je zajištěna Ras/Rac závislou
aktivací mitogeny aktivovanou proteinovou kinázou (kinázou MAP) a také Jun
N-koncovou kinázou (JNK) (Turkson et al., 1999). Indukované aktivaci STAT3
kinázou v-Src brání E3-ubiquitin ligáza Cbl (Yokouchi et al., 2001). Naopak
dominantně negativní mutanty STAT3 inhibují buněčnou transformaci
indukovanou v-Src (Bromberg et al., 1998a).
V buňkách transformovaných v-src byl prokázán pozitivní vliv Src na
buněčný cyklus díky potlačení exprese p27, což je inhibitor kináz závislých na
cyklinu. To vede k rychlému průchodu G1 fází a zároveň je zabráněno buňce
vstoupit do klidového stavu i v nepřítomnosti mitogenů. Potlačení produkce
p27 a aktivace teplotně citlivého v-Src, ts v-Src, v klidových buňkách vede
k produkci cyklinu D, E a A a aktivaci CDK. Src pozitivně reguluje buněčný
cyklus aktivací fosfatidyl-inozitol 3 kinázy (PI3) a MEK kinázy. Ty jsou součástí
signalizační dráhy Src vedoucí ke vstupu buněk do S fáze (Riley et al., 2001).
Kináza MEK může být aktivována drahou integrinové signalizace nebo
růstovými faktory. Při aktivaci MEK kinázou Src dochází k fosforylaci FAK na
Tyr925. Tento fosfotyrozin vytvoří vazebné místo pro doménu SH2 proteinu
Grb2, který má v signálních drahách funkci adaptorového proteinu. Dráha pak
vede k aktivaci Ras a dále MEK (Schlaepfer and Hunter, 1996).
Signály z integrinů mohou být i nezávislé na FAK. Src předává signál Ras
prostřednictvím fosforylace jiných proteinů, jako je adaptorový protein Shc,
který je fosforylován kinázou Src na Tyr239 a Tyr240, a vytváří tak vazebné
místo pro Grb2. Výsledkem je aktivace Ras (Wary et al., 1996; Sato et al.,
1997).
Že c-Src ovlivňuje proliferaci, bylo prokázáno i snížením hladiny c-Src
pomocí expresního vektoru zajišťujícího RNAi. Po transfekci tohoto vektoru do
buněk kolorektálního karcinomu (HT29) došlo ke snížení proliferace buněk. Po
injikaci takových buněk do myší byl výrazně zpomalen růst nádorů (Staley
et al., 1997). Stejné výsledky ukázaly i studie s použitím specifického
inhibitoru c-Src (Ramdas et al., 1995).
2.1.4.5. Buněčná transformace a imortalizace
Buněčná imortalizace představuje mnohastupňový proces, při němž buňky
získávají neomezený proliferační potenciál. Imortalizovaný fenotyp je vlastní
nádorovým buňkám či kmenovým buňkám, zatímco normální somatické buňky
nebo primární buněčné kultury vstupují po určité době aktivní proliferace do
proliferačně neaktivního stadia zvaného sensecence. Replikativní senescence
je přirozený mechanizmus rozhodující o určité délce života buněk
kultivovaných in vitro.
důležitý
stupeň
v kaskádě
mnohastupňové
Imortalizace
tvoří
karcinogeneze. Analogické procesy se dějí v kultuře primárních buněk, které
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imortalizují za vzniku permanentní buněčné linie. Existují buněčné linie, které
jsou imortalizované, ale nikoli tumorigenní. Příkladem je linie NIH 3T3
embryonálních myších fibroblastů. V tomto případě jediná další genetická
změna, t.j. transfekce jediným aktivovaným onkogenem, vede k plně
tumorigennímu fenotypu. Této schoponosti fibroblastů linie NIH 3T3 bylo hojně
využito ke klonování aktivovaných onkogenů pocházejících z klinických
nádorů. Imortalizovaná kultura, není-li přímo tumorigenní, tedy stojí podstatně
blíže plně tumorigennímu fenotypu než normální buňka (Pulciani et al., 1982).
Frekvence imortalizace buněk je pravděpodobně nepřímo úměrná jejich
délce života in vitro. Lidské nebo kuřecí buňky imortalizují jen málokdy
v porovnání s myšími buňkami, které jsou schopny in vitro 10 krát zdvojit svou
populaci, zatímco kuřecí embryonální fibroblasty (CEF) až 50 krát (Hayflick,
1965; Beug and Graf, 1977).
Přestože molekulární mechanizmy senescence nejsou zcela známé,
některé signální dráhy byly již objeveny. V normálním průběhu buněčného
cyklu je v pozdní G1-fázi retinoblastomový protein pRb fosforylován kinázami
buněčného cyklu. V senescentních buňkách je aktivována syntéza dvou
inhibitorů kináz buněčného cyklu: p16Ink4a a p21Waf/Cip1. Ty blokují fosforylaci
pRb, který je tedy trvale hypofosforylován a navázán na transripční faktor E2F,
v důsledku čehož nejsou exprimovány geny, jejichž proteinové produkty jsou
nutné pro vstup do S-fáze. p21Waf/Cip1 je přímo aktivován proteinem p53 (Band,
1998). p53 je v senescentních buňkách stabilizován a vykazuje zvýšenou
aktivitu působením proteinu p19ARF (homolog lidského p14ARF), který interaguje
s MDM2 a inhibuje tak ubiquitin-proteazomální degradaci p53. p19ARF a
p16Ink4a sdílejí část kódující sekvence, ale každý má svůj vlastní promotor a
vzhledem k použití jiného čtecího rámce (ARF zde označuje alternativní čtecí
rámec) neexistuje na aminokyselinové sekvenci žádná podobnost. Stejně tak
mají tyto dva proteiny odlišné funkce (Quelle et al., 1995).
Okamžik senescence je pravděpodobně determinován postupným
zkracováním telomer s každým buněčným dělením a demetylací lokusu
INK4a/ARF. Ten je asociován s proteiny remodelujícími chromatin, které
během senescence disociují a dochází k poklesu trimetylace histonu H3K27 a
zvýšené expresi demetylázy Jmjd3, což koreluje s expresí genů Ink4a/Arf
(Agherbi et al., 2009). Senescence může být překonána mutagenezí, genovou
manipulací či infekcí tumorigenními DNA viry. Během následující proliferace
však stále pokračuje zkracování telomer a proliferace končí rozsáhlou smrtí
buněk, růstovou krizí. Část buněčné populace je ovšem schopna aktivovat
telomery a krizi spontánně překonat a nabýt imortalizovaného fenotypu.
Imortalizace představuje recesivní fenotyp, vzniklý postupným vyřazením obou
kopií genů pro mediátory senescence a krize. Se zkracováním telomer se
setkáváme například u lidských buněk, ale nikoli u myších či křeččích, které
mají dlouhé telomery a konstitutivně exprimují telomerázu, což brání
zkracování telomer (Sedivy, 1998; Blasco et al., 1997; Carman et al., 1998;
Russo et al., 1998)
Změny, které doprovázejí imortalizaci buněk tranformovaných v-src
studoval Ulrich a spol. (1992) s použitím teplotně senzitivního src. Jejich
studie prokázala vzájemnou nezávislost procesů imortalizace a transformace.
Imortalizované buňky vykazovaly ztrátu či mutaci p53, avšak tato ztráta
neovlivnila transformovaný fenotyp buněk.
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Jak bylo napsáno v předchozích odstavcích, kuřecí buňky v primární
kultuře zůstávají dlouhou dobu geneticky stabilní a mají jen nízkou tendenci
imortalizovat. Přesto bylo připraveno několik kontinuálních kuřecích buněčných
linií. Poměrně vysoká účinnost imortalizace byla pozorována u buněk
získaných ex vivo z tumorů kuřecí inbrední linie CC.R1. Nádory byly u kuřat
vyvolány inokulací plazmidovou DNA nesoucí provirovou strukturu
LTR, v-src, LTR křeččí buněčné linie H19. Kuřecí linie CC.R1 je mezi
Pražskými liniemi kongenními v MHC(B) nejcitlivější k tumorigenezi vyvolané
v-src (Plachý et al., 1994). V některých případech jsou progersivní nádory
opětovně transplantovatelné syngennímu příjemci a tyto nádory jsou zdrojem
permanentně rostoucí nádorové buněčné linie. Příkladem takové linie jsou
buňky PR9692. Buňky transformované v-src mohou být relativně snadno
imortalizovány, ale buněčná imortalizace není nezbytná pro vznik a progresi
nádoru (Plachý and Hejnar, 2002).
Křeččí buňky linie H19 jsou odvozené z renálních metastáz, které byly u
křečků vyvolány inokulací Pražského kmene RSV. Ten byl získán
z transformovaných krysích buněk XC (Svoboda et al., 1983) po fúzi
s permisivními kuřecími buňkami, což vedlo k vyproštění latentního genomu
RSV a tvorbě infekčních virionů. V buňkách H19 je integrována replikačně
defektní provirová struktura LTR, v-src, LTR, jejíž sekvence odpovídá produktu
reverzní transkripce src mRNA. Tato vysoce maligní linie křeččích nádorových
buněk segreguje revertanty, které se vrátily k morfologii netransformovaných
buněk a tvorba kolonií v řídkém agaru byla potlačena stejně jako tvorba nádorů
po jejich inokulaci. Naopak tranformované buňky H19 jsou vysoce tumorigenní
a jsou schopny růstu v řídkém agaru. To potvrzuje, že morfologická reverze je
doprovázená dramatickou inhibicí tumorigenních vlastností buněk. U těchto
revertant je provirus silně metylován a syntéza src mRNA je inhibována. To
může být zapříčiněno mutací v proviru nebo umlčením proviru buněčnými
mechanizmy. Bylo prokázáno, že provirus je v revertantách intaktní a přilehlé
sekvence proviru nejsou u transformovaných ani revertovaných buněk
pozměněny. Integrační lokus v buňkách H19 pravděpodobně umožňuje
expresi proviru i jeho umlčení v určité frakci buněčné populace. Nález takových
revertant prokázal, že samotná exprese v-src je zodpovědná za tumorigenní
charakter buněk H19 (Svoboda et al., 1983; Hejnar et al., 1994).

2.1.5. Fenotyp transformovaných buněk
V předchozích kapitol byl popsán vliv Src na adhezní a mezibuněčné
kontakty. Ty ovliňují i vzhled buněk, a tak jsou fibroblasty transformované v-Src
v mikroskopu dobře odlišitelné od normálních buněk. Jejich tvar a architektura
cytoskeletu se dramaticky mění. Dochází k rozrušení aktinových stresových
vláken, fokláních kontaktů a tvorbě podozomů, jak je popsáno níže.
Mechanizmus, kterým v-Src rozrušuje aktinová stresová vlákna není přesně
znám. Předpokládá se, že dochází k inhibici Rho proteinu. Bylo prokázáno, že
aktivní mutanta Rho je schopna obnovit stresová vlákna fibroblastů
transformovaných v-Src (Mayer et al., 1999).
Buňky transfekované nebo infikované v-Src vykazují morfologické změny.
Buňky se v různé míře zakulacují, rozpojují a plují v kultivačním médiu, což je
výsledkem ztráty integrinových vazeb, které normálně zajišťují jednovrstevný
růst na podložce. Nádorová transformace vede ke ztrátě kontaktní inhibice, a
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tedy k tvorbě shluků přerůstajících se buněk. Buňky transformované v-Src jsou
také pohyblivější. Tyto procesy v buněčné kultuře jsou shodné s procesy, které
nádorová buňka potřebuje, aby opustila primární nádor, napadla okolní tkáně a
vytvořila metastázy.
Jak bylo popsáno v kapitole 2.1.4.4. v-Src zvyšuje proliferaci buněk, in
vitro se čas zdvojení zkracuje a intenzita metabolizmu zvyšuje. In vivo buňky
exprimující v-Src velmi rychle rostou a formují viditelné nádory v řádech dní od
injikace. Tyto nádory jsou schopny invaze a tvorby metastáz ve vzdálenějších
místech (Yeatman, 2004).
Fibrobolasty i nádorové buňky transfekované c-Src vykazují snížení
buněčných adhezí a zvýšení pohyblivosti a schopnosti invadovat. Navíc byla
zaznamenána vysoká hladina c-Src v polypech a adenomech tlustého střeva
v časných stádiích vývoje kolorektálního karcinomu a také zvýšení specifické
aktivity c-Src v pozdních fázích nádorové progrese (Iravani et al., 1998;
Termuhlen et al., 1993).
Přestože SKF ovlivňují průchod buněčným cyklem, což by vysvětlovalo
jejich pozitivní efekt na proliferaci, zvýšená aktivita c-Src v pozdních fázích
nádorové progrese ji přiřazuje roli v tvorbě metastatického potenciálu buněk
díky jejímu vlivu na adhezi, a tím i na buněčný pohyb a invazi, jak je popsáno
v kapitole 2.1.4.

2.1.6. Pohyb buňky
Buněčný pohyb má centrální úlohu v široké škále biologických procesů,
včetně těch patologických. Při tvorbě metastáz migrují nádorové buňky
z primárního nádoru do oběhového systému, který následně opouštějí, aby
migrovaly na nové místo. Tento proces je schematicky znázorněn na
obrázku 2.3.
Formace sekundárního nádoru nebo tvorba metastazí ve vzdálenějších
orgánech je kritický krok v nádorové progresi. Metastatické nádorové buňky
mají schopnosti uniknout z primárního nádoru a invadovat do okolních tkání.
Tyto schopnosti získávají změnami buněčného fenotypu, který se pak liší od
charakteristických vlastností normálních buněk. Může docházet k migraci
jednotlivých buněk nebo migraci souboru buněk zvané kolektivní buněčná
migrace (Friedl, 2004). Migrace jednotlivých buněk je doprovázena ztrátou
kontaktů mezi buňkami, naopak kolektivní buněčná migrace vyžaduje
zachování mezibuněčných kontaktů a jistý stupeň mnohobuněčné organizace.
Ale i takové buňky mohou migrovat samostatně, například při vstupu a výstupu
z krevního řečiště (Brabletz et al., 2005).
Buněčný pohyb je zajišťován mnoha kroky, z nich každý podléhá určité
regulaci. Během těchto procesů je aktinový cytoskelet dynamicky remodelován
a jeho reorganizace je zdrojem síly nezbytné pro pohyb a invazi. Organizace
aktinu je řízena řadou aktin vázajících proteinů s různou lokalizací a funkcí
v buňce.
Výčnělky na buněčné membráně poháněné polymerací aktinu vytvářejí
lamelipodia a filopodia. Lamelipodia jsou tvořena příznačnou rozpínavou
větvenou sítí krátkých aktinových vláken (Svitkina and Borisy, 1999). Naopak
filopodia jsou protáhlé výběžky složené z těsného svazku 15–20 aktinových
vláken, které pronikají do lamelipodia. Lamelipodium představuje hlavní nástroj
lokomočního pohybu buňky, filopodium je považováno za senzor, který
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prozkoumává okolí a směřuje buňku. Specifická přítomnost filopodií na
metastatických nádorových buňkách může vysvětlovat, proč mají větší
schopnost vstupovat do oběhového systému než nemetastatické nádorové
buňky (Wang et al., 2002).
Kromě tvorby lamelipodií a filopodií je pohyb buněk doprovázen ztrátou a
vytvořením fokálních adhezí. Buňky se pohybují utvářením prodlužujících se
výběžků následovaným formováním stabilního přichycení v oblasti tohoto
výběžku. Dále dochází k uvolnění adheze na opačném konci buňky. Kontakt
integrinů s matrix stabilizují nově vytvořené adheze prostřednictvím
cytoskeletárních a signálních proteinů a polymerace aktinu pohání buňku
kupředu(Burridge and Chrzanowska-Wodnicka, 1996).
Nicméně fokální adheze inhibují buněčný pohyb pokud nejsou doprovázeny
dalšími buněčnými defekty, jako je ztráta E-cadherinů. Rozvolnění
mezibuněčných spojů i fokálních adhezí jsou tedy vyžadovány pro pohyb
buňky a jsou regulovány c-Src (Reynolds et al., 1994).

Maligní transformace

Ektopický růst a
přežívání
Zvýšená migrace
Změny v interakcích buňka-buňka, buňkamatrix
Zvýšené dělení buněk
exprese
/aktivita
Src

Benigní

Invazivní

Metastatické

Obr. 2.3. Možné důsledky zvýšené exprese a aktivity c-Src během různých stádií nádorové
progrese. Upraveno podle Frame 2002.

2.1.7. Angiogeneze
Angiogeneze je přísně regulovaný proces, který vede k vytvoření nových
krevních cév a může se odehrávat i v patologických situacích včetně tvorby
nádoru. Zvýšená je angiogeneze v nádorech, které potřebují nové krevní
kapiláry k růstu, odstranění metabolických odpadů a k transportu buněk
z primárního nádoru do vzdálenějších míst, což ulehčuje tvorbu metastáz.
Z těchto důvodů je blokování angiogeneze významný cíl pro léčbu nádorových
onemocnění.
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Právě Src se účastní drah vedoucích k tvorbě nových krevních cév
prostřednictvím cévního endoteliálnícho růstového faktoru (VEGF). Hypoxické
oblasti nádorů produkují angiogenní protein VEGF. Studie fibroblastů
dokázaly, že Src je pro expresi VEGF nepostradatelný. Právě hypoxie
pozitivně ovlivňuje dráhu c-Src, který je fosforylován na Tyr416
(Mukhopadhyay et al., 1995). Jako dva hlavní aktivátory promotoru VEGF byly
identifikovány faktor-1 indukovaný hypoxií (HIF-1) a STAT3. HIF-1 je
proangiogenní transkripční faktor stabilizovaný a aktivovaný v hypoxických
podmínkách. Skládá se z konstitutivně exprimované podjednotky HIF-1β a
kyslíkem regulované podjednotky HIF-1α. Při nízké tenzi kyslíku je hydroxylace
inhibována díky nedostatku O2 a HIF-1α se akumuluje a tvoří diméry s HIF-1β.
To vede ke změnám v expresi hypoxií inducibilních genů, mezi které patří i
VEGF (Dai et al., 2007). U řady nádorových onemocnění byla nalezena
zvýšená exprese právě HIF-1 a STAT3. v-Src pozitivně ovlivňuje expresi
VEGF aktivací STAT3 a stabilizací HIF-1α. Navíc STAT3 je požadován pro
expresi nejen VEGF ale také HIF-1 (Yu et al., 1995; Xu et al., 2005). Exprese
VEGF je naopak snížena po snížení exprese c-Src. Navíc endoteliální buňky
exprimující c-Src bez kinázové aktivity nevykazují známky angiogeneze a
fosforylace substrátů Src, jako je paxilin, je snížena. To ovlivňuje organizaci
aktinového cytoskeletu a dochází k potlačení buněčného pohybu nezbytného
pro angiogenezi (Kilarski et al., 2003). Na základě těchto studií byly vyvinuty
specifické inhibitory c-Src potlačující invazivní růst a zvýšenou permeabilitu
cév indukovanou VEGF (Laird et al., 2003).
Studium ptačích endoteliálních buněk dokázalo, že VEGF spouští
angiogenezi v závislosti na aktivitě Src. Tento vliv může být potlačen mutantou
Src251 v katalytické doméně Src, jejíž zvýšená exprese vede dokonce
k apoptické smrti. Infekce myšího modelu retrovirem se Src251 vedla ke
snížení angiogeneze i růstu nádorů. Výsledky byly potvrzeny i s použitím
retroviru kódujícího Csk (Eliceiri et al., 1999).

2.1.8. Vliv Src na apoptózu
Exprese v-src vede k aktivaci signálních drah zajišťujících inhibici apoptózy.
To také umožňuje přežití buněk, které se uvolnili z primárního nádoru, aby
cestovali do vzdálenějších míst. Signální dráhy aktivované Src jsou závislé na
funkci Ras, PI3 a transkripčního faktoru STAT3. Ras se účastní
antiapoptotické signalizace aktivací transkripčního faktoru NF- B, který
stimuluje expresi antiapoptotických genů, jako jsou Bcl-2, Bcl-xL, TRAF1,
TRAF1. Kináza PI3 zajišťuje přežití buňky aktivaci serin/theroninové kinázy
Akt. Akt fosforyluje řadu různých proteinů, které se účastní regulace apoptózy.
Mezi tyto proteiny patří kaspáza 9, BAD i NF- B (Johnson et al., 2000)
Transkripční faktor STAT3 inhibuje apoptózu indukcí exprese Bcl-XL a možná i
dalších antiapoptotických genů. Pokud jsou Ras a PI3 inhibovány, v-Src
indukuje apoptózu. Děje se tak prostřednictví mitochondriální dráhy ale
nezávisle na p53 (Webb et al., 2000).
Windham a spol. (2002) ve svých studiích s buňkami HT29 kolorektálního
karcinomu, že Src může inhibovat anoikis. Anoikis je forma programované
buněčné smrti, která je indukována po oddělení buňky od okolní ECM.
Regulace této dráhy je založena na aktivaci kinázy PI3. Hladina a aktivita Src
korelují s rezistencí k anoikis. Navíc exprese aktivovaného Src v buňkách
31

SW480, které mají relativně nízkou endogenní hladinu Src, zvýšila rezistenci
k anoikis. Naproti tomu inhibice Src vedla k vetší náchylnosti k anoikis
v buňkách HT29, které mají vysokou hladinu endogenního Src.
Tato pozorování opět potvrdila důležitost v-Src v nádorové progresi,
protože aktivovaná forma Src kombinuje schopnost pozitivně ovlivnit buněčný
cyklus a zároveň umožňuje přežít buňce i ve ztížených podmínkách. Takové
buňky jsou schopny překonat i nároky na ukotvený růst. Tyto aktivity má v-Src
společné i s dalšími onkoproteiny.

2.1.9. Invaze a tvorba metastáz
Nádorové buňky mohou přímo vstupovat do krevního a lymfatického
oběhu. Schopnost invazivity jim dovoluje pohyb přes stěnu krevních kapilár
procesem zvaným intravazace. Buňky jsou pak jednotlivě nebo ve shlucích
unášeny oběhovým systémem do vzdálenějších míst. Nádorové buňky
opouštějí krevní řečiště a prostupují do okolní tkáně procesem zvaným
extravazace. Používají několik různých mechanizmů extravazace. Mohou
proliferovat v rámci oběhového systému a vytvářet malé nádory, které rostou a
vytlačují přilehlé stěny oběhového systému. Vtěsní se mezi endoteliální buňky
a prostoupí do parenchymu. V jiném případě mohou projít bezprostředně
endoteliální stěnou procesem podobným diapedéze. Nicméně metastatické
buňky nejsou vybavené receptory ani mechanizmy vyžadovanými k provedení
diapedézy. Procházejí přes stěnu endotelu hrubou mechanickou silou, což
může vést až k lokální degradaci endotelu (Al-Mehdi et al., 2000).
Po dosažení sekundárního místa může mít buňka různé osudy. Může být
zničena imunitními mechanizmy, nebo zůstat nečinná v oběhovém systému či
sekundární tkáni po mnoho let a aktivovat se například v reakci na sníženou
imunitu. Třetí případ nastává, když buňka proliferuje intravaskulárně nebo po
extravazaci v tkáni. Ani pak není tvorba metastáz zaručena. Buňky, které
přežily stádium v oběhovém systému a extravazaci, mohou být neschopny
růstu v novém místě uchycení. Regulace růstu v novém místě (cytokiny,
růstovými faktory), změny v mikroprostředí a základní charakter nádoru
předurčují formování klinicky významných metastáz (Nguyen, 2004).
Zvýšená exprese wt c-src není pravděpodobně dostačující pro vytvoření
metastatického potenciálu buněk, zatímco v-Src nebo aktivnější forma Src,
jako je c-Src531, které chybí C-terminální inhibiční aminokyseliny, dovoluje
buňce dosáhnout vzdálenějších orgánů (Missbach et al., 1999). Zvýšená
exprese Csk, negativního regulátoru Src, potlačuje tvorbu metastáz na myším
modelu. Tato data potvrzují požadavek vysoké aktivity Src k vytvoření
metastatického potenciálu (Warmuth et al., 2003).
Aktivita Src je vyšší v metastatických tkáních než v primárním nádoru či
v buňkách s omezeným metastatickým potenciálem, což opět potvrzuje roli Src
v tvorbě metastáz a korelaci mezi aktivitou Src a metastatickým potenciálem
nádorových buněk (Talamonti et al., 1993).
Invaze je proces vyžadující speciální buněčné struktury. Je regulována
mimo jiné expresí E-cadherinů, jejichž ztráta usnadňuje invazi buňky. Úlou
E-cadherinu jako supresoru invazivity buněk potvrdily studie, ve kterých
nádorové epiteliání buňky exprimující E-cadherin nebyly invazivní, zatímco
nádorové buňky fibroblastoidního typu, které E-kadherin neexprimovaly,
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invazivní byly. Invazi takových buněk se dá předejít transfekcí cDNA
E-cadherinu, a naopak může být iniciována buňkami transfekovanými
protilátkami proti E-cadherinu (Frixen et al., 1991). Jak bylo popsáno dříve, Src
snižuje hladinu E-cadherinů a jejich interakci, což má efekt i na invazi buněk.
Invaze je doprovázena remodelací přilehlé tkáně nádorovou buňkou,
destrukcí ECM a odsunutím buněk, které jsou v dráze nádorových buněk.
V těchto procesech se angažují proteázy, hlavně matrixové metaloproteázy
(MMP), které jsou sekretovány nádorovými buňkami i buňkami pojivové tkáně,
zejména makrofágy. Tyto MMP vytvářejí prostor pro pohyb nádorových buněk.
Jsou schopny degradovat komponenty ECM, jako jsou kolagen, fibronektin či
elastin. MMP jsou sektretovány jako proenzymy a vyžadují extracelulární
aktivaci. Zvýšená hladina MMP1 a MMP2 koreluje s invazivním charakterem
buněk (Vaisanen et al., 1996).
Kadono a spol. (1998) studovali vliv v-Src na expresi MMP v psích
ledvinných buňkách MDCK (Madin-Durby canine kidney cells). v-Src vyvolal
zvýšenou produkci MT1-MMP, MMP membránového typu 1, která je
exprimována v nádorových buňkách i okolních fibroblastech pojivové tkáně.
MT1-MMP nádorových buněk hraje důležitou roli v invazi právě díky
schopnosti degradovat okolní ECM.
Podobným příkladem je i zvýšená produkce MMP2 a MMP9 stimulována
prostřednictvím monomerní GTPázy RalA a MMP2 i prostřednictvím kinázy
MEK u v-Src transformovaných buněk (Aguirre-Ghiso et al., 1999; Kurata
et al., 2000).
2.1.9.1. Invadopodia a podozomy
Dalším důležitým jevem, který doprovází invazi je tvorba podozomů a
invadopodií. Ty pomáhají buňce pohybovat se skrz hustou síť ECM. Jedná se
o membránové struktury bohaté na aktin. Termín podozom se používá
zejména u normálních invazivních buněk, jako jsou makrofágy či osteoklasty,
ale také u buněk transformovaných Src, u kterých byl jako první identifikován
(Tarone et al., 1985). Termín invadopodia se používá obecně pro struktury
nalezené na nádorových buňkách. Rozdíly mezi podozomy a invadopodii jsou
stále předmětem řady studií. Degradace ECM se děje v přítomnosti podozomů
i invadopodií. Právě kolokalizace degradace ECM s oblastmi aktivní
polymerace aktinu je kritériem pro odlišení podozomů a invadopodií od
ostatních aktinových formací v buňce včetně filopodií a lamelipodií (Buccione
et al., 2004).
Povrchové struktury bohaté na aktin se od sebe liší svým výskytem na
různých typech buněk: filopodia a lamelipodia (na mnoha typech buněk),
invadopodia (na nádorových buňkách) a podozomy (na monocytech,
makrofázích, osteoklastech, virem transformovaných buňkách). Kromě toho se
liší molekulami, které jsou v těchto formacích přítomné. Hlavní odlišností
podozomů a invadopodií od filopodií a lamelipodií je však účast podozomů a
invadopodií na degradaci ECM. Samotné rozlišení invadopodií od podozomů,
jak bylo uvedeno v přechozím odstavci, není prozatím ještě zcela definováno
(Weaver, 2006).
Podozomy se objevují jako strukturní seskupení s hustým jádrem
tvořeným filamentárním aktinem, které je obklopeno adhezními molekulami.
Obsahují proteiny podobné těm, které nacházíme ve fokálních adhezích, ale
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nejsou zde stresová vlákna, která by je propojovala. Mezi tyto proteiny patří
například paxilin, p190Rho-GAP a neurální protein Syndromu Wiskott-Aldrich
(N-WASP) (Spinardi et al., 2004).
Invadopodia jsou struktury na povrchu buňky bohaté na aktin, které byly
nalezeny pouze na invazivních buňkách. Invadopodia byla pozorovaná u
buněk kolorektálního nebo spinocelulárního karcinomu. Poslední studie
naznačují, že by mohly být považovány za univerzální organely pro invazi
nádorových buněk bez ohledu na typ nádoru (Weaver, 2006). Invadopodia
jsou stejně jako podozomy obohaceny regulačními a signálními proteiny,
adhezními molekulami, membránu remodelujícimi proteiny a proteázami
degradujícimi ECM (Baldassarre et al., 2003; Chuang et al., 2004).
Epidermální růstový faktor (EGF) stimuluje formaci invadopodií, což napovídá,
že je tato struktura regulována chemotaktickými a invazivními signály
(Yamaguchi et al., 2005).
Klíčovou molekulou ve formaci podozomů a invadopodií je WASP a
N-WASP. WASP a N-WASP jsou z rodiny proteinů WASP, které indukují
rychlou polymeraci aktinu, vyžadovanou pro formaci buněčných výběžků (Miki
and Takenawa, 2003). Právě N-WASP je součástí podozomů a invadopodií
nádorových buněk. Inhibiční mutanta N-WASP brání formaci podozomů stejně
jako degradaci ECM indukované v-Src. To poukazuje na spojení mezi regulací
aktinu a tvorbou struktur účastnících se přestavby ECM, které jsou indukovány
kinázou Src (Mizutani et al., 2002).
Další významnou součástí podozomů je i protein Fish, který byl poprvé
identifikován jako substrát Src (Lock et al., 1998). Lokalizace Fish
v podozomech je zajištěna jeho N-koncovou částí, kterou pravděpodobně
asociuje s lipidy, přítomnými v podozomu. Dále obsahuje pět domén SH3.
Jednou z těchto domén se váže k ADAM19, jenž patří do rodiny metaloproteáz
ADAM (A Disintegrin And Metalloprotease domain), které se účastní regulace
integrinových adhezí a uvolnění regulátorů buněčného růstu, asociovaných
s povrchem buňky. Cytoplazmatická doména proteinů ADAM se účastní i
přenosu buněčných signálů (Abram et al., 2003; Seals and Courtneidge,
2003).
Metastázy jsou často konečným a fatálním krokem v progresi maligních
nádorů. Invaze buněk z primárních nádorů do vzdálenějších orgánů,
angiogeneze a nekontrolovatelný růst tvoří tento metastatický proces.
Molekulární požadavky některých z těchto kroků mohou být tkáňově
specifické. Příkladem je mamární karcinom a jeho náklonnost k invazi do kostí
a plic, což bylo prokázáno před více než jedním stoletím (Fidler, 2003).

2.1.10. Klinický význam Src
Protože se SKF, účastní řady procesů v normálních buňkách, jejich
deregulace může vést k tvorbě nádoru. Src je hlavní regulátor signálních drah
spojených s tvorbou a progresí nádorů včetně JAK/STAT dráhy či dráhy
receptoru epidermálního růstového faktoru, EGFR, jak je popsáno
v předchozích kapitolách.
Existují důkazy, že zvýšená exprese a aktivita Src je spojena s tvorbou
zejména karcinomů včetně kolorektálního či mamárního karcinomu
(Tsygankov and Shore, 2004).
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2.1.10.1. Src a sarkomy
v-Src byl identifikován jako první onkoprotein kódovaný RSV, který
způsobuje sarkomy u kuřat (Stéhelin et al., 1976).
Sarkomy tvoří relativně různorodou skupinu maligních tumorů, které
vznikají z mezenchymální tkáně, kam patří kostní tkáň, tuková a svalová tkáň.
Existuje více něž 50 různých podskupin sarkomů a každý rok je celosvětově
diagnostikováno 11 000 nových případů (Helman and Meltzer, 2003). Přestože
toto číslo reprezentuje jen malou část všech nádorových onemocnění,
sarkomy tvoří až 20% nově diagnostikovaných dětských maligních nádorů a
patří do skupiny nádorů způsobujících velkou nemocnost a úmrtnost dětí a
mladistvých (Jemal et al., 2005; Albritton, 2005).
Historicky se sarkomy dělí do dvou hlavních skupin, hladkých tkání a
kostní tkáně. Jsou to právě tyrozinové kinázy, které se účastní změn
v signálních drahách, které vedou ke vzniku sarkomů.
Src má centrální úlohu v kostním metabolizmu a vývoji nádorů. Src je
aktivován během procesu resorpce, kterým osteoklasty odbourávají kost a
uvolňují minerály. To vede k přenosu vápníku z kostní tkáně do krve. Kost je
bohatý zdroj růstových faktorů včetně transformujícího růstového faktoru
β (TGFβ), inzulinu podobného růstového faktoru (IGF I a II), fibroblastového
růstového faktoru (FGF) nebo destičkového růstového faktoru (PDGF).
(Chirgwin et al., 2004). U pacientů s metastázami do kostí mohou být tyto
faktory uvolněny do mikroprostředí díky zvýšené aktivitě osteoklastů vyvolané
Src. Růstové faktory stimulují růst nádoru vedoucí k dalšímu zvýšení aktivity
osteoklastů a destrukci kostní tkáně. Samy nádorové buňky produkují faktory,
které také podporují aktivitu osteoklastů a resorpci kostní tkáně (Guise et al.,
1996). Tyto faktory dále podporují destrukci kostní tkáně u pacientů
s metastatickým onemocněním kostí. Důkazy o významu Src ve tvorbě
metastáz do kostí poskytla studie na myších, kde inhibice nebo porušení Src
vedlo ke snížení schopnosti tvorby metastáz do kostí (Bakewell et al., 2003).
2.1.10.2. Src a kolorektální karcinom
U kolorektálního karcinomu byla pozorována zvýšená exprese a aktivita
Src (Frame, 2002). Hlavní efekt deregulace kinázy Src je připisován změnám
v buněčném pohybu a ztrátě buněčných adhezí (Carragher et al., 2002), které
dovolují nádorovým buňkám opustit primární nádor a napadat vzdálenější
místa. Není to jediný mechanismus, kterým Src ovlivňuje vznik epiteliálního
nádorového fenotypu. Účastní se také regulace anoikis. Snížení exprese Src
proteinu v buňkách HT29 kolorektálního karcinomu použitím antisense metody
potlačilo růst buněk in vitro i in vivo (Windham et al., 2002).
Aktivovaný Src může tedy přispívat ke vzniku kolorektálního karcinomu
pozitivním vlivem na přežívání buněk, které jsou vypuzeny ze svého
normálního prostředí. Nedávné studie také odhalily, že v-Src může nastolit
rezistenci k anoikis v normálních buňkách střevního epitelu indukcí Bcl-xL,
který patří do rodiny antiapoptických proteinů Bcl2. Tato dráha je aktivována
pravděpodobně kinázovou signalizací MEK/MAP (Coll et al., 2002). Zajímavé
je, že STAT3 je také transkripční regulátor Bcl-xL (Bromberg et al., 1998b), což
naznačuje účast dráhy STAT3 aktivované v-Src. Tyto výsledky potvrzují studie,
ve kterých fibroblasty transformované v-Src podléhají apoptóze, když je dráha
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Ras či PI3 inhibována, a děj může být zvrácen zvýšenou expresí Bcl2 (Webb
et al., 2000).
Aktivita Src tedy může ovlivnit dráhu rodiny antiapoptických proteinů Bcl2,
takové nádorové buňky jsou pak rezistentní k anoikis a podporují postup
onemocnění.
2.1.10.3. Src a mamární karcinom
Až v 70% případů mamárního karcinomu dochází ke zvýšené expresi
lidského receptoru pro růstový faktor HER1 a HER2.
Zvýšená exprese src je zde často doprovázená zvýšenou expresí proteinů
rodiny EGFR (Finn, 2008). Jak bylo popsáno v kapitole 2.1.3.7., Src a EGFR
spolupracují, deregulují buněčné procesy a zvyšují tak buněčný růst a
proliferaci.
c-Src není transformující produkt i když je ve zvýšené míře produkován
samostatně. Naopak při zvýšené expresi HER1 se zvyšuje i pravděpodobnost
vzniku nádoru. Dochází k asociaci HER1 a c-Src, v závislosti na přítomnosti
epidermálních růstových faktorů, a k fosforylaci HER1 kinázou c-Src na Tyr845
a Tyr1101. Tyr848 receptoru HER 1 je vyžadován pro DNA syntézu
indukovanou EGF a pro aktivaci STAT transkripčních faktorů, zejména
STAT5b. Buňky mamárního karcinomu s vysokou hladinou HER1 a Src mají
větší podíl fosforylovaných Shc molekul, zvýšenou aktivitu kináz MAP a vyšší
pravděpodobnost nádorové progrese v porovnání s buňkami, které nemají
zvýšenou expresi EGFR, ale pouze zvýšenou hladinu Src (Biscardi et al.,
1998; Finn, 2008).
Src také podporuje růst nádorových buněk interakcí s HER2. Tato vazba
není závislá na extracelulárních ligandech a je zodpovědná za přežívání
nádorových buněk a jejich růst nezávisle na ukotvení buňky. Aktivace Src je
zodpovědná za vysoce metastatický potenciál buněk mamárního karcinomu,
které vykazují zvýšenou expresi HER2, působení komplexu c-Src/HER2 je
pravděpodobně odlišný od případu, kdy c-Src asociuje s HER1 (Tan et al.,
2005).
Klíčovou úlohu v mnoha případech mamárního karcinomu hrají receptory
steroidních hormonů. Mitogenní efekty estrogenu mohou být přímo nebo
nepřímo závislé na Src. Steroidní hormony mohou přímo aktivovat tyrozinové
kinázy i další molekuly, jako jsou Shc či PI3 nebo p130CAS, aniž by se
navázaly na jaderný receptor (Boonyaratanakornkit and Edwards, 2004).
Zvýšenou aktivitu Src nacházíme u mnoha dalších nádorových
onemocněních včetně karcinomu prostaty a plic.

2.1.11. Src jako terapeutický cíl
Protože je c-Src významnou součástí mnoha rozličných procesů
podporujících nádorovou progresi, stal se cílem chemoterapeutické léčby.
Strategie inhibice c-Src zahrnují zamezení protein-proteinových interakcí,
snížení stability proteinu a jeho katalytické aktivity. Inhibitory c-Src jsou určeny
pro různé maligní nádory ve všech fázích onemocnění. Mohou se používat
samostatně nebo v kombinaci s jinou cílenou léčbou a standardními
chemoterapeutiky. Bylo již vyvinuto několik inhibitorů Src a 4 z nich vstoupily
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do klinického testování (Araujo and Logothetis, 2009). Největší pozornost se
upírá na Dasatinib.
Dasatinib (Bristol-Mayers Squibb, Princeton, New Jersey) je
multikinázový inhibitor. Původně byl považován za inhibitor kinázy Src. Později
se ukázalo že inhibuje i Bcr-Abl a další tyrozinové kinázy. V nanomolárních
koncentracích inhibuje dráhu signalizace Src – FAK, blokuje migraci a invazi
buněk v moha různých lidských nádorech a indukuje apoptózu v podskupině
sarkomů kostní tkáně. Snížení exprese src pomocí siRNA v kostních
sarkomech také způsobuje apoptózu, což potvrzuje, že účinky Dasatinibu jsou
zprostředkovány signalizací Src. V preklinických studiích účinků Dasatinibu na
progresi nádoru bylo prokázáno, že dochází ke zmenšení velikosti primárního
nádoru, snížení migrace a invaze nádorových buněk a tvorby metastáz.
Dasatinib je tedy slibný terapeutický lék pro prevenci tvorby metastáz řady
nádorů (Nam et al., 2005; Shor et al., 2007).
Skutečnost, že nekatalytická doména c-Src ovlivňuje integriny, naznačuje,
že cílení inhibitorů na katalytickou doménu nemusí být efektivní.
AP22408 byl vytvořen, aby napodoboval fosfotyrozinovou strukturu
vazebných proteinů v komplexu s doménou SH2 c-Src. AP22408 projevuje
aktivitu proti resorpci kostní tkáně osteoklasty, což napovídá, že inhibitory
domény SH2 mohou být důležitým prostředkem pro léčbu metastáz do kostí,
například u mamárního či prostatického karcinomu (Shakespeare et al., 2000).
UCS15A je malý nekinázový inhibitor, který ruší vazby mezi doménou
SH3 kinázy Src a mnoha proteiny včetně Grb2 a fosfolipázy C-γ (PLC- γ)
in vivo i in vitro. Není však schopen rušit SH3 nezávislé interakce mezi
β-kateninem, E-cadherinem, α-kateninem a Src a interakce mezi doménou
SH2 proteinu Grb2 a EGFR a Src. In vitro analýza napovídá, že se UCS15A
neváže přímo na doménu SH3, ale interaguje s doménami bohatými na prolin.
Jeho účinek na nádorové buňky musí být nejprve testován (Oneyama et al.,
2002).
Mezi další terapeutické nástroje patří analogy ATP, které přímo potlačují
aktivitu c-Src nebo příbuzných kináz. Patří sem například ZD1839, inhibitor
EGFR. Použití toho inhibitoru v přítomnosti podskupiny buněk plicního
karcinomu, které nesly specifickou somatickou mutaci v ATP vazebném místě
EGFR, vedlo ke zvýšené agresivitě nemoci a také k větší citlivosti k
inhibitoru ZD1839. Tyto výsledky jsou výzvou k vytváření vysoce specifických
inhibitorů bez nežádoucích toxických efektů způsobených inhibicí jiných členů
SKF v normálních buňkách (Wakeling et al., 2002; Paez et al., 2004). Kromě
těchto inhibitorů můžeme také ovlivňovat aktivitu c-Src snížením jeho stability
či prevencí maturace nově syntetizovaných c-Src. Chaperon Hsp90 doprovází
maturaci c-Src i dalších onkoproteinů a pomáhá jim zaujmout funkční
konformaci a intracelulární lokalizaci. Ansamycin, z třídy léčiv bránících
asociaci mezi Hsp90 a c-Src, přinesl slibné výsledky v inhibici nádorových
buněk v testech fáze I. To dokazuje, že zamezení maturace významných
onkoproteinů včetně c-Src je další z účelných protinádorových strategií
(Xu et al., 1999; Neckers, 2002).
Jak bylo uvedeno v kapitole 2.1.1., je c-Src během procesu maturace
posttranslačně modifikovaný kyselinou myristilovou na svém N-konci. Tato
modifikace ho směřuje k buněčné membráně a je vyžadována pro funkční
aktivitu proteinu (Wilson et al., 1989). Zajímavé je, že některé linie buněk
kolorektálního karcinomu a nádoru žlučníku vykazují zvýšenou hladinu
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N-myristoyltransferáz. Tyto výsledky jsou v souladu s negativní prognózou
nemoci a napovídají, že zaměření se na enzymy zprostředkující myristylaci
může být dalším přínosným nástrojem pro boj s nádorovou progresí (Rajala
et al., 2000).
Nedávné studie také přinesly zajímavá data, že současná inhibice c-Src a
FAK může být velice efektivním mechanizmem k navození apoptózy u buněk
kolorektálního karcinomu. Tato dvojnásobná inhibice může být významná pro
tvorbu terapeutik zesilujících apoptózu nádorových buněk (Golubovskaya
et al., 2003).
Další možností terapie mohou být 10 aminokyselin dlouhé peptidy, které
inhibují interakce mezi doménou SH3 Src a androgenním receptorem (AR).
Migliaccio a spol. (2007) prokázali, že peptidy potlačují růst buněk
prostatického karcinomu in vitro. Transplantací těchto buněk do myšího
modelu se potlačený růst potvrdil i in vivo. Tento efekt byl omezen na aktivaci
Src závislou na AR. Jiné buněčné procesy jako přestavby cytoskeletu, kterých
se Src také účastní, ovlivněny nebyly. Toto je první příklad specifického
inhibitoru signální dráhy steroidních receptorů a nabízí alternativní cestu cílení
protinádorové terapie.

2.2. RNA interference
RNAi je přirozený, evolučně konzervovaný mechanizmus specifické
inhibice genové exprese. Je zprostředkovaný krátkou interferující RNA, která
umožňuje umlčení genové exprese mechanizmem závislým na primární
struktuře mRNA. Tato metoda nám dovoluje studovat funkci genů, včetně c-src
a v-src, a nese také potenciál terapeutického využití.
Homologní rekombinace je běžně používaná metoda pro umlčování genů
a zjišťování jejich funkce na zvířecích modelech. Je to však finančně i časově
náročný proces a řada organizmů není této metodě přístupna.
Naopak RNAi nabízí poměrně levnou a rychlou metodu analýzy funkce
genů, přestože její mechanizmus ještě není zcela znám. Bylo prokázáno, že je
to proces odehrávající se v cytoplazmě (Hutvagner and Zamore, 2002). Navíc
byla u živočíchů a rostlin popsána i RNAi odehrávající se v jádře, kde vyvolává
metylaci DNA a transkripční umlčení.
Krátká interferující RNA (siRNA) je 21-23 nukleotidů (nt) dlouhá dsRNA
(dvouřetězcová RNA) se symetrickými 2-3 nt dlouhými přesahy na 3´koncích,
hydroxylovou skupinou na 3´koncích a fosfátem na 5´koncích. Tato struktura je
charakteristická pro produkty štěpení dsRNA specifické endoribonukleázy
z rodiny RNáz III. Právě vysoce konzervovaný protein Dicer, patřící do rodiny
RNáz III, se účastní štěpení delších dsRNA prekurzorů na siRNA. Reakce je
závislá na ATP. Tyto siRNA jsou zabudovány do multiproteinového komplexu
RISC (RNA-inducing silencing complex). Pouze siRNA fosforylované na
5´konci mohou vstoupit do tohoto komplexu. Ty nefosforylované jsou
bezprostředně fosforylovány endogenní kinázou (Schwarz et al., 2002).
Řetězce dsRNA disociují a antisense řetězec zůstává součástí RISC
komplexu, který přivádí k cílové mRNA s komplementární sekvencí. Následuje
endonukleolytické štěpení mRNA v jednom místě uprostřed duplexu siRNA a
mRNA, 10 nt od 5´ konce siRNA. Štěpení zajišťuje Argonaute-2 protein
(Ago-2), který je součástí RISC (Elbashir et al., 2001; Hutvagner and Simard,
2008).
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Pouze plná komplementarita sekvence siRNA k cílové mRNA zaručuje
štěpení cílové mRNA proteinem Ago-2. To je jeden z požadavků při návrhu
sekvence siRNA. Pravidla návrhu účinné siRNA nejsou zcela přesně
definována a je známo, že se různé siRNA cílené do odlišných oblastí stejného
genu velmi liší ve své účinnosti (Holen et al., 2002).
Další zřetel musí být brán na délku této molekuly. dsRNA delší než 30 nt
indukují u vyšších organizmů sekvenčně nespecifickou interferonovou
odpověď. Interferony spouští degradaci mRNA aktivací 2´-5´ oligoadenylát
syntetázy, která zase aktivuje RNázu L. Kromě interferonu je stimulována i
proteinová kináza PKR, která fosforyluje translační iniciační faktor eIF2α, což
vede ke všeobecné inhibici translace mRNA (Stark et al., 1998).
Zajmavé je, že endogenně exprimované siRNA dosud nebyly u savců
nalezeny. Naopak příbuzné miRNA jsou exprimovány v jádře mnoha nižších a
vyšších organizmů ve formě 70 nt dlouhých vlásenkových prekurzorů, které
jsou štěpeny enzymem Dicer na 22 nt dlouhé miRNA s charakteristickými 2 nt
dlouhými přesahy na 3´ koncích. V tomto případě jednořetězcová miRNA je
připojena k miRNA-proteinovému komplexu, který přivádí k 3´ nepřekládané
oblasti (UTR) na cílové mRNA a brání její translaci. Tyto sekvence nejsou
zcela komplementární a jejich specifita je zajištěna (na rozdíl od siRNA, kde je
specifita zajištěna v délce 19 – 21 nt) pouze 2. – 8. nt od 5´konce miRNA
řetězce. Výsledkem je, že jedna miRNA může pravděpodobně regulovat
stovky různých molekul RNA a naopak, každý gen může být kontrolován
stovkami miRNA, což napovídá o existenci velmi složité a komplexní regulační
sítě. Doposud blyo identifikováno více než 500 různých miRNA a bylo zjištěno,
že se účastní regulace buněčné diferenciace, proliferace a buněčného cyklu,
apoptózy i patologických nádorových procesů (Carthew and Sontheimer,
2009).
Jednoduchost s jakou může být siRNA navrhována a vkládána do buněk,
spolu s efektivnějším umlčováním genů než dříve využívané ribozymy a také
nepřítomnost imunizace díky jejich krátké délce vedla k rozvoji jejich využití pro
studium genů v buněčných kulturách i modelových zvířatech. Na rozdíl od
úplného umlčení genu metodou homologní rekombinace se v případě RNAi
jedná jen o částečné umlčení, které závisí na efektivitě konkrétní sekvence
krátké RNA. siRNA nemusí být do buňky dopravena jen exogenně, ale může
být exprimována uvnitř buňky z genové expresní kazety, přítomné na DNA
plazmidu či ve virových vektorových genomech (Paul et al., 2002;
Brummelkamp et al., 2002b). To také umožnilo dlouhodobý efekt RNAi
v buňce, oproti siRNA, která je obvykle degradována po několika dnech a
s postupným dělením buněk navíc dochází k jejímu ředění. Výjimkou jsou
pouze hlísty, rostliny a houby, které dokáží siRNA replikovat (Cogoni and
Macino, 1999; Sijen et al., 2001).
RNAi je v ostatních organizmech zajištěna nejčastěji expresí RNA ve
formě dvou řetězců dohromady formujících vlásenku (shRNA) se 7 – 9 nt
dlouhou smyčkou. Ta je syntetizována z promotoru polymerázy II nebo III,
nejčastěji je to U6 nebo H1 promotor. Tato molekula je pak štěpena enzymem
Dicer (Obr. 2.4.) Stejně jako siRNA je i shRNA navrhována tak, aby byla plně
komplementární k cílové mRNA a společně s Ago-2 zajistila co nejefektivnější
umlčení genu (Yuan et al., 2006).
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Rozpoznání cílové mRNA pomocí siRNA

štěpení mRNA

Obr. 2.4. Schematický nákres dráhy RNAi. shRNA je štěpena enzymem Dicer na siRNA
v reakci závislé na ATP. Tato siRNA se stává součástí komplexu RISC v procesu nezávislém
na ATP. Po rozvázání dvouřetězcové siRNA vyžadující ATP zůstává součástí RISC
protismyslný (antisense) řetězec, který přivádí RISC k mRNA nesoucí komplementární
sekvenci. To vede k endonukleolytickému štěpení cílové mRNA (Dykxhoorn et al., 2003)

2.2.1. Jaderná RNA interference
Výše byly popsány mechanizmy posttranskripčního umlčování genů, kdy
dochází ke štěpení cílové mRNA v cytoplazmě. RNAi však může
zprostředkovat inhibici genové exprese i modifikací chromatinu. Organizace
DNA do chromatinových vláken ovlivňuje genovou expresi a je součástí
epigenetické informace. Velká část eukaryotického genomu se skládá
z konstitutivně kondenzovaného heterochromatinu, který je důležitý pro
integritu genomu, ale i umlčení genů prostřednictvím krátkých RNA společně
s faktory, které jsou asociovány s RNAi.
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Protože jsou oblasti heterochromatinu vysoce kondenzované a tedy jen
těžko přístupné transkripčním faktorům, byl heterochormatin považován za
transkripčně neaktivní. Studie kvasinky Schizosaccharomyces pombe
(S. pombe) prokázaly, že i heterochromatin je transkribován a bezprostředně
na to umlčován RNAi. Centromery S. pombe obsahují invertované repetice a
jsou strukturně podobné centromerám vyšších obratlovců (Volpe et al., 2002).
Prvním krokem ve formování heterochromatinu je produkce shRNA. U
rostlin a kvasinek existují tři různé mechanizmy. První z nich je obousměrná
transkripce cílové sekvence nebo transkripce invertovaných repetic. V druhém
případě vzniká dsRNA transkripcí komplementárního řetězce z homologního
místa v genomu a následná hybridizace umožní formaci dsRNA. Třetí možnost
zahrnuje syntézu dsRNA RNA-dependentní RNA polymerázou. Přestože
dsRNA může být produkována v cytoplazmě i jádře, předpokládá se, že u
kvasinek i rostlin dochází k její syntéze v jádře. Rostliny využívají všechny tři
možnosti produkce dsRNA ve stejné míře. Potože u živočichů RNA
dependentní RNA polymeráza chybí, využívají prvních dvou popsaných
mechanizmů.
Ze vzniklé primární shRNA je generována siRNA stejně jako u
postranskripční RNAi prostřednictvím RNázy Dicer. siRNA je pak zabudována
do komplexu RITS (RNA-induced initiator od transcriptional gene silencing)
pomocí proteinu Ago 1 a přivádí RITS ke komplementární sekvenci. Zatím
není jasné, jestli se RITS váže pouze k nascentním cílovým transkriptům nebo
k příslušné sekvenci DNA. Navázání komplexu umožňuje vazbu proteinů
remodelujících chromatin včetně histon H3 lysin 9 (H3K9) metyltransferázy.
Metylace H3K9 stabilizuje vazbu RITS s chromatinem. Tato závislost na H3K9
metyltransferáze vede k předpokladu, že RITS interaguje kromě s RNA i
s DNA. Alternativní předpoklad mechanizmu RNAi spočívá v navázání
nascentního transkriptu k chromatinu, což umožňuje komplexu RITS přivést
histonovou metyltransferázu do blízkosti příslušné oblasti DNA. Stabilizovaný
komplex RITS interaguje s komplexem RNA-dependentní RNA polymerázy,
který je nezbytný k produkci sekundární dsRNA a tedy amplifikaci efektu
umlčení (Motamedi et al., 2004; Grewal and Rice, 2004). Komplex RNA
dependentní RNA polymerázy S. pombe se skládá z RNA polymerázy,
helikázy a proteinu asociovaného s RNA polyadenylací. Role polyadenylace
v amplifikaci dsRNA není známá, ale aktivita RNA polymerázy je kritická
v produkci sekundární siRNA a tvorbě heterochromatinu. Existuje zde tedy
pozitivní regulační smyčka, kdy vazba RITS k chromatinu umožní RNA
polymerázovému komplexu produkovat sekundární dsRNA, který jako templát
používá nascentní transkript (Volpe et al., 2003).
Dosud není jasné, jak se rozhoduje, dojde-li iniciaci RNAi nebo jaderné
RNAi. Vlásenková struktura dsRNA může indukovat obě dráhy zároveň
(Schramke and Allshire, 2003).
Důležitá
odlišnost
v mechanizmu
tvorby
heterochromatinu
prostřednictvím RNA u S. pombe je absence de novo metylace DNA. DNA
metylace zprostředkovaná RNA byla poprvé popsána u rostlin (Wassenegger
et al., 1994). U živočichů dochází stejně jako u S. pombe k umlčení
homologního lokusu rekrutováním Swi6 a kohezinu, ale neexistují přímé
důkazy, že probíhá metylace DNA homologních endogenních sekvencí
(Schramke and Allshire, 2003; Park et al., 2004). Swi6 je heterochromatinový
protein, který v centromérách zprostředkovává vazbu kohezinů. Mutanty RNAi
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vykazují defekty v chromozomální segregaci a vazbách kohezinů (Volpe et al.,
2003).
RNAi je také významná v ochraně buňky před transponovatelnými
elementy (TE). Děje se tak degradací transkriptů TE a inhibicí exprese TE
formovnáním heterochromatinových oblastí. Obecně jsou TE a příbuzné DNA
sekvence přítomné v transkripčně neaktivních oblastech chromatinu.
Formování těchto heterochromatinových oblastí je spojeno právě s RNAi
V ekuryotických buňkách (vyjímkou je kvasinka Saccharomyces cerevisiae)
jsou centromerické oblasti DNA složeny z repetitivních sekvencí. A právě
repetitivní sekvence, které jsou součástí i TE, jsou zdrojem siRNA, které
zajišťují metylaci DNA (Almeida and Allshire, 2005).

2.2.2. Protivirová RNAi
Významná úloha RNAi v buňce je obrana proti virům. Mnoho organizmů
postrádá adaptivní imunitní systém přítomný u obratlovců a při své obraně
před infekcí se musí spoléhat na přirozenou imunitu. Ta ničí patogeny detekcí
molekul konzervovaných mezi jednotlivými třídami patogenů. U bakterií a hub
jsou to zejména povrchové polysacharidy, zatímco u některých virů mohou být
rozeznávány dsRNA, které tyto viry produkují.
dsRNA virů je rozeznávána RNázou Dicer a štěpena na krátké 21-24 nt
fragmenty siRNA (někdy též viRNA, viral interfering RNA). viRNA se stává
součástí komplexu RISC a následuje štěpení sekvencí komplementárních
k viRNA (Tolia and Joshua-Tor, 2007). Navíc je monho eukaryot schopno
amplifikovat viRNA s použitím RNA-dependentní RNA polymerázy a zesílit tak
protivirovou odpověď (Jose and Hunter, 2007).
Možná protivirová funkce RNAi byla poprvé odhalena u rostlin, kde
experimentálně indukované umlčení genů, vedlo k rezistenci k virům
nesoucích identickou sekvenci (Lindbo et al., 1993). Později byla RNAi jako
součást přirozené protivirové imunity nalezena u mnoha dalších organizmů,
včetně hub či Drosophila melanogaster, což nasvědčuje tomu, že protivirová
dráha viRNA je společnou vlastností mnoha eukaryot (Obbard et al., 2009).
Stále je však nejasné, jestli je tato dráha součástí i protivirové imunity
obratlovců. Zatím neexistuje přesvědčivý důkaz protivirové dráhy viRNA,
přestože obratlovci kódují příslušné geny (Dicer, Argonautové geny), které
používají v jiných drahách RNAi, jako je dráha miRNA nebo obrana proti šíření
TE.
Mezi viRNA drahou hostitele a samotnými viry existuje evoluční konflikt.
Některé viry brání indukci RNAi dráhy, tím že genomovou dsRNA udržují stále
ve virové partikuli. Jiné viry se snaží inhibovat dráhu viRNA expresí supresorů
RNAi. Jedná se zejména o dsRNA vazebné proteiny, ale mohou to být i RNA,
které váží komponenty dráhy RNAi, a obsazují tak vazebná místo pro viRNA
(Ding and Voinnet, 2007). Zejména u rostlinných virů byly nalezeny proteiny
antagonizující RNAi, což podporuje předpoklady, že RNAi je významnou
součástí odpovědi rostliny na infekci (Ratcliff et al., 1999).
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2.2.3. Expresní kazety a retrovirové vektory pro RNAi
Existují různé expresní kazety, které zajišťují tvorbu interferující RNA.
Využívají promotor polymerázy II nebo polymerázy III. Jejich uspořádání může
být různé. Některé produkují vlásenku RNA, jiné mohou využívat tandemově
uspořádané promotory polymerázy III, kdy dochází k individuální syntéze
sense a antisense řetězce siRNA, které pak asociují za vzniku dsRNA
(Dykxhoorn et al., 2003). Absence funkce některých genů v buňce může být
letální. Proto se s výhodou využívají inducibilní promotory, které umožňují
regulovanou expresi shRNA. Takovým příkladem je inducibilní Gal4 systém,
který byl použit k expresi shRNA cílené proti β-galaktozidáze v Drosophila
melanogaster. Gal4 transaktivátor je pod kontrolou promotoru proteinu Hsp70
(Heat shock protein 70). Exprese shRNA může být tedy jednoduše
kontrolována změnou teploty (Kennerdell and Carthew, 2000).
RNAi se stává hojně využívanou strategií molekulární terapie, založené na
vysoce specifickém umlčení cílových genů. K docílení efektu RNAi in vitro a
in vivo je důležité dopravit expresní kazetu, ze které je siRNA syntetizována,
do daných orgánů a cílových buněk. K tomuto účelu se používají zejména
virové vektory odvozené z retrovirů, adenovirů, adeno-asociovaných virů,
lentivirů a herpes simplex viru-1.
Paddison a Hannon (2002) použili onkoretrovirový vektor pBabe-puro na
bázi viru MoMuLV (Moloney murine leukemia virus). U6 expresní kazeta byla
inkorporována do LTR. Díky aktivitě reverzní transkriptázy, je provirová forma
obkopena dvěmi kopiemi LTR a tedy i dvěmi kopiemi expresní kazety U6.
Systém byl použit k expresi shRNA proti tumor-supresorovému genu p53.
Výsledkem byla potlačená senescence buněk.
Dalším příkladem využití onkoretrovirových vektorů je práce
Brummelkampa a spol. (2002a), kteří inkorporovali expresní kazetu H1 do
vektoru na bázi viru MSCV (murine stem cell virus). Cílem RNAi byla
konstitutivně aktivovaná forma onkogenu ras (ras-V12), která se od wt ras liší
jednonukleotidovou záměnou. Přítomnost onkogenní alely ras-V12 je
v lidských nádorech častá. Konstrukt byl použit k infekci lidských nádorových
buněk. To vedlo ke snížení produkce Ras-V12, aniž by byla ovlivněna hladina
wt Ras. RNAi zajistila v tomto případě reverzi onkogenního fenotypu
nádorových buněk, kdy inhibice exprese ras-V12 vedla k potlačení růstu
nezávislém na ukotvení buňky a potlačení tumorigenicity.
Kromě onkoretrovirových vektorů se úspěšně využívají i lentivirové
vektory. Lentiviry také patří mezi retroviry, ale přítomnost dané nukleotidové
sekvence v jádře zajišťují mnohem efektivněji. Mohou infikovat aktivně se
dělící buňky, ale také buňky postmitotické. Příkladem využití lentivirových
vektorů je práce Rubinsona a spol. (2003). Primární T-buňky byly infikovány
lentivirovým vektorem zajišťujícím expresi shRNA proti receptoru interleukinu 2
(IL-2). IL2 je nezbytný pro proliferaci T-buněk a snížená exprese IL-2 vedla
k redukci jejich proliferace.
Naopak samy retroviry mohou bý potenciálním cílem RNAi jako součást
genové terapie. Genomová virová RNA, která vstoupí do buňky může být
degradována mechanizmem RNAi, ještě než je převedena reverzní transkripcí
na provirovou formu. Stejně tak může být cílem i virová mRNA a genomová
RNA, která je z této integrované provirové DNA transkribována (Hu et al.,
2004).
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
3.1. Cíl práce
Cílem práce bylo vytvořit nástroj pro RNAi navozenou plazmidovými či
retrovirovými vektory, využít tento systém ke snížení hladiny onkoproteinu
v-Src v transformovaných kuřecích buňkách PR9692 a PR9692-E9
pasážovatelných in vitro a zjistit dopad tohoto umlčení na onkogenní potenciál
zmíněných buněk in vivo. Linie PR9692-E9 je subklon linie PR9692 odvozený
limitním ředěním.
Ke snížení exprese v-src používáme systém RNAi optimalizovaný pro
kuřecí model (Das et al., 2006). Využíváme shRNA, která je plně
komplementární k cílové sekvenci a zajišťuje tak degradaci specifické mRNA
v cytoplazmě. Specifická sekvence je vkládána do kazety shRNA obsahující
kuřecí promotor RNA polymerázy III, U6 promotor. Vektor zajišťuje stabilní
expresi shRNA a tedy i dlouhodobý efekt RNAi.

3.2. Schéma experimentu
I. Příprava vhodného vektoru navozujícího RNAi
1. Vkládání specifické sekvence do kazety shRNA plazmidového vektoru
pRFPRNAiC optimalizovaného pro RNAi v kuřecích buňkách. Tři odlišné
specifické sekvence umožní syntézu shRNA namířené proti kódující
oblasti v-src (cds), vedoucí sekvenci (leader) a U3 oblasti RSV.
2. Vkládání kazety shRNA do replikačně defektního selektovatelného
retrovirového vektoru pLNIG, který zajistí selekci buněk, transfekovaných
tímto vektorem.
3. Příprava replikativního retrovirového vektoru pRCAN(C) změnou sekvence
zajišťující vznik viru podskupiny C, který rozeznává příslušný receptor, a
vytvořením nového restrikčního místa pro inzerci kazety shRNA
4. Vkládání kazety shRNA do vektoru pRCAN(C)
II. Sledování účinnosti transfekce a infekce a účinnosti RNAi in vitro.
1. Transfekce buněk DF1 různými verzemi vektoru pRCAN(C) a následná
tvorba virů RCAN(C)
2. Infekce buněk PR9692 a PR9692-E9 viry RCAN(C) s kazetou shRNA
3. Analýza snížení exprese v-src pomocí kvantitativní PCR a Western
blottingu
III. Pozorování vlivu snížené hladiny v-Src na nádorovou progresi in vivo.
Inokulace infikovaných buněk do kuřat a vyhodnocení velikosti primárních
nádorů a tvorby metastáz.
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4. MATERIÁL A METODY
4.1. Materiál
4.1.1. Bakteriální kmeny
Escherichia coli XL-1 Blue
Escherichia coli STBL2

4.1.2. Kuřecí buněčné kultury
PR9692 a PR9692-E9
Byly použity buněčné linie PR9692 a PR9692-E9 transformované genem v-src. Jedná se o
imortalizované kuřecí nádorové linie. Nádory byly indukovány u kuřat inbrední linie CC.R1
plazmidovou DNA s provirovou strukturou LTR,v-src,LTR odvozenou z křeččí linie H19. Buňky
odebrané z nádorů byly dlouhodobě kultivovány in vitro. Po překonání růstové krize vznikl
buněčný klon PR9692.
PR9692-E9 je subklon odvozený limitním ředěním z klonu PR9692. Obě linie tvoří po
inokulaci s.c. do kuřat linie CC.R1 sarkomy v místě vpichu. Linie PR9692 navíc po inokulaci do
kuřat tvoří metastázy do plic, ale buňky PR9692-E9 nikoli.
Linie se liší i morfologicky. Buňky PR9692 jsou přisedlé a PR9692-E9 suspenzní. Obě linie
jsou citlivé k infekci retroviry podskupiny C, ale rezistentní k infekci retroviry podskupiny A.
CEF (Chicken embryo fibroblasts)
Neimortalizované primární kuřecí fibroblasty (25-30 zdvojení populací v buněčné kultuře)
(Himly et al., 1998). Primární kultura byla připravována z 10 denních embryí slepičí outbrední
populace Brown Leghorn. Z dezinfikovaných vajíček byla v místě vzduchové bubliny odstraněna
skořápka. Po následném odpreparování chorioalantoidní membrány bylo vytaženo embryo a od
něho oddělena hlava, končetiny, v případě viditelného opeření i kůže. Dále byly odpreparovány
vnitřnosti, zbytek embrya byl rozmělněn pomocí nůžek a 3x propláchnut v PBS od erytrocytů. K
vzniklé buněčné hmotě byly přidány 2 ml trypsinu (0,5% v PBS) předehřátého na 37°C k
dosažení plné homogenizace. První frakce supernatantu odebraná po cca 3 minutách nebyla
dále používána. Druhá frakce odebraná po dalších cca 10 minutách byla přenesena do kyvety
se 4 ml média. Následně byly přidány další 2 ml předehřátého trypsinu a po 10 min odebrána
další frakce. Počet odebíraných frakcí je obvykle 4. V dalších krocích byly buňky centrifugovány
10 - 15 min při 1000 ot/min, resuspendovány kultivačním médiem a vysévány do skleněných
lahví Roux v množství 3 x 105/cm2.
DF1
Jedna z kuřecích imortalizovaných linií vzniklá z CEF odvozených z EV-0 embryí.
Neobsahují endogenní sekvence příbuzné skupině ptačích sarkomových a leukózových virů
(ASLV). Nejsou transformované, ale mají zvýšený růstový potenciál. Ptačí retroviry se v nich
replikují, leukózové viry podskupiny B, D, a C indukují buněčnou smrt a v monovrstvě buněk
tvoří plaky. Cytopatický efekt viru podskupiny C je odlišuje od CEF. Viry podskupiny B a D
indukují apoptózu u DF1 i CEF (Himly et al., 1998).
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DF1-GFP
Buněčná linie odvozená z DF1 (Geryk, nepublikováno). Stabilně exprimuje GFP z vektoru
pMNIG (Senigl et al., 2008).

4.1.3. Zvířecí model – kuřata
Všechna kuřata (Gallus gallus) použitá v experimentech pochází z chovu ÚMG v drůbeží
farmě v Kolči. Jedná se o inbrední linii CC.R1, která je progresorem tumorigeneze indukované
v-src. Neobsahuje ptačí infekční leukózové viry. Kuřata inokulována syngenními buňkami
PR9692 a PR9692-E9 vyvinou nádor ve 100% případů. Liší se pouze metastatickými aktivitami.

4.1.4. Plazmidy
Použité plazmidy nesou kromě sekvencí pro replikaci v bakteriální buňce i další specifické
sekvence shrnuté v Tab. 4.1.
Tab. 4.1.: Charakteristiky použitých vektorů
vektor

původ vektoru

popis vektoru

pRFPRNAiC

(Das et al., 2006)

ds DNA vektor velikosti 4 kbp, sekvence pro ampicilinovu rezistenci, β-aktinový promotor,
RFP, králičí β-globinový polyA a kazetu shRNA ohraničenou sekvencemi rozeznávanými
ClaI a NotI restrikčními endonukleázami

pRFPRNAiCshGFP

tato práce

ds DNA vektor velikosti 4,2kbp, sekvence pro ampicilinovu rezistenci, β-aktinový
promotor, RFP, králičí β-globinový polyA a kazetu shRNA ohraničenou sekvencemi
rozeznávanými ClaI a NotI restrikčními endonukleázami, v kazetě shRNA je vložená
sekvence pro umlčení exprese GFP

pRFPRNAiCshsrc-cds

tato práce

ds DNA vektor velikosti 4,2kbp, gen pro ampicilinovu rezistenci, β-aktinový promotor,
RFP, králičí β-globinový polyA a kazetu shRNA ohraničenou sekvencemi rozeznávanými
ClaI a NotI restrikčními endonukleázami, v kazetě shRNA je vložená sekvence zajišťující
štěpení v kódující oblasti mRNA pro Src kinázu

pRFPRNAiCshsrc-leader

tato práce

ds DNA vektor velikosti 4,2kbp, gen pro ampicilinovu rezistenci, β-aktinový promotor,
RFP, králičí β-globinový polyA a kazetu shRNA ohraničenou sekvencemi rozeznávanými
ClaI a NotI restrikčními endonukleázami, v kazetě shRNA je vložená sekvence zajišťující
štěpení ve vedoucí sekvenci mRNA pro Src kinázu

pRFPRNAiCshsrc-U3

tato práce

ds DNA vektor velikosti 4,2kbp, gen pro ampicilinovu rezistenci, β-aktinový promotor, RFP
králičí β-globinový polyA a kazetu shRNA ohraničenou sekvencemi rozeznávanými ClaI a
NotI restrikčními endonukleázami, v kazetě shRNA je vložená sekvence zajišťující
štěpení v U3 mRNA pro Src kinázu

pLNIG

(Senigl et al.,
2008)

ds DNA vektor velikosti 8kbp, gen pro ampicilinovou rezistenci, MMSV 5´LTR, gen pro
neomycinovou rezistenci, IRES, EGFP, ClaI a NotI restrikční místa, MMLV 3´LTR

pLNIGshGFP

tato práce

ds DNA vektor velikosti 8,9kbp, gen pro ampicilinovou rezistenci, MMSV 5´LTR, gen pro
neomycinovou rezistenci, IRES, EGFP, kazeta shRNA vložená přes ClaI a NotI restrikční
místa se sekvencí pro umlčení exprese GFP, MMLV 3´LTR

tato práce

ds DNA vektor velikosti 8,9kbp, gen pro ampicilinovou rezistenci, MMSV 5´LTR,gen pro
neomycinovou rezistenci, IRES, EGFP, kazeta shRNA vložená přes ClaI a NotI restrikční
místa se sekvencí zajišťující štěpení v kódující oblasti mRNA pro Src kinázu, MMLV
3´LTR

pLNIGshsrc-cds
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pLNIGshsrc-leader

tato práce

ds DNA vektor velikosti 8,9kbp, gen pro ampicilinovou rezistenci, MMSV 5´LTR, gen pro
neomycinovou rezistenci, IRES, EGFP, kazeta shRNA vložená přes ClaI a NotI restrikční
místa se sekvencí zajišťující štěpení ve vedoucí sekvenci mRNA pro Src kinázu, MMLV
3´LTR

pLNIGshsrc-U3

tato práce

ds DNA vektor velikosti 8,9kbp, gen pro ampicilinovou rezistenci, MMSV 5´LTR, gen pro
neomycinovou rezistenci, IRES, EGFP, kazeta shRNA vložená přes ClaI a NotI restrikční
místa se sekvencí zajišťující štěpení v U3 mRNA pro Src kinázu, MMLV 3´LTR

pRCAN(A)

(Federspiel and
Hughes, 1997)

replikačně kompetentní ds DNA vektor velikosti 11,5kbp na bázi Pražského kmene
RSV-A

pRCAS(C)-GFP

(Federspiel and
Hughes, 1997)

replikačně kompetentní ds DNA vektor velikosti 11,5kbp na bázi Pražského kmene
RSV-C, GFP

pRCAN(C)

tato práce

replikačně kompetentní ds DNA vektor velikosti 11,5kbp na bázi Pražského kmene
RSV- С, sekvence LTR, GAG, POL, ENV, LTR,

pRCAN(C)shGFP

tato práce

charakteristiky jako u pRCAN(C) + 900bp kazeta shRNA vložená přes ClaI a NotI
restrikční místa se sekvencí pro umlčení exprese GFP

pRCAN(C)shsrc-cds

tato práce

charakteristiky jako u pRCAN(C) + 900bp kazeta shRNA vložená přes ClaI a NotI
restrikční místa se sekvencí zajišťující štěpení v kódující oblasti mRNA pro Src kinázu

pRCAN(C)shsrc-leader

tato práce

charakteristiky jako u pRCAN(C) + 900bp kazeta shRNA vložená přes ClaI a NotI
restrikční místa se sekvencí zajišťující štěpení ve vedoucí sekvenci mRNA pro Src kinázu

pRCAN(C)shsrc-U3

tato práce

charakteristiky jako u pRCAN(C) + 900bp kazeta shRNA vložená přes ClaI a NotI
restrikční místa se sekvencí zajišťujícíštěpení v U3 mRNA pro Src kinázu

pRCAN(C)shvir-

tato práce

charakteristiky jako u pRCAN(C) + 740bp kazeta shRNA vložená přes ClaI a NotI
restrikční místa bez specifické sekvence pro RNAi

pGEM T-easy

Kit Promega

dsDNA vektor s 1-nukleotidovými T-přesahy pro AT klonování produktu PCR v
polyklonovací oblasti, operon lacZ, který umožňuje barevnou selekci pro klony pozitivní
na vkládaný fragment, gen pro ampicilinovou rezistenci, promotory SP6 a T7 a vazebná
místa pro M13 primery Forward a Reverse.

pGEMv-src

tato práce

charakteristiky jako u pGEM T-easy + fragment namnožený primery V-SRC vložený TA
klonováním

pGEMv/c-src

tato práce

charakteristiky jako u pGEM T-easy + fragment namnožený primery V/C-SRC vložený TA
klonováním

4.2. Laboratorní přístroje
Centrifuga Multifuge 3 S-R (Heraeus), centrifuga Micro 22R (Hettich Zentrifugen), centrifuga
Universal 320R (Hettich Zentrifugen), centrifuga Biofuge 13 (Heraeus), elektroforetický zdroj
Consort EV243 (P-Lab), elektroporační zařízení Gene Pulser Xcell (BIO-RAD), fluorescenční
inverzní mikroskop Olympus IX-51, PCR cykler Peltrier Thermal Cycler (MJ Research),
homogenizátor Tissue Ruptor (QIAGEN), nanofotometr (IMPLEN), třepačka Edmund Buhler
GmbH KS-15 KONTROL, spektrofotometr Beckman DU 640, světelný cykler BioTech Real-time
Chromo4, zažízení na dokumentaci agarózových gelů Olympus SP-500 UZ, termostat HB-1D
Techne hybridiser, inkubátor IG150 (Jouan), počítač buněk Beckman Counter Z2 Coulter
(Beckman), Trans blot Semi-Phor (Hoefer), vertikální elektroforetická aparatura (Hoefer)
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4.3. Сhemikálie, kultivační média, roztoky
4.3.1. Chemikálie
agaróza (Serva), agaróza Ultra-Pure (Gibco)
akrylamid-acrylamide/bisAcrylamide 30% solution (Sigma)
antibiotika: Ampicilin (Sigma), roztok antibiotik (streptomycin sulfát 0,1 mg/ml (Sigma), Penicilin G
draselná sůl 100 i.u./ml (Sigma), rozpuštěno v PBS)
roztok Amphotericinu B (Sigma) 2,5 mg/ml, rozpuštěno ve vodě), G418 (Gibco)
BSA (bovinní sérum albumin) (Sigma)
Coomassie Brilliant Blue G 250 (Serva)
CS (telecí sérum) (Gibco)
DMSO (dimetylsulfoxid) (Sigma)
D-MEM kultivační médium (Gibco)
EDTA (kyselina etylendiamintetraoctová) (Serva)
enzymy: restrikční endonukleázy a příslušné pufry (NEB)
M-MLV reverzní transcriptáza (200 U/µl, Promega)
RNáza A (Sigma)
Proteináza K (Boehringer Mannheim)
T4 DNA ligáza (Promega)
Taq polymeráza (TaKaRa)
PFU Ultra DNA polymeráza (Stratagene) a 10 x PFU Ultra pufr (Stratagene)
DNáza (NEB)
trypsin-EDTA (Invitrogen)
ethidium bromid (Sigma)
FCS (fetální bovinní sérum) (Gibco)
fenylmetylsulfonylfluorid (Sigma)
formaldehyd (Sigma)
FuGENER HD Transfection Reagent (Roche)
glycerol (Lachema)
inhibitory proteáz Protease Inhibitor Cocktail (Sigma)
IPTG (izopropyl β-D-thiogalaktopyranosid) (Sigma)
Iscove´s Dulbecco´s Medium, kultivační médium (Gibco)
KS (kuřecí sérum) (Gibco)
LB Broth (Sigma)
β-merkaptoethanol (Sigma)
NEB 100 bp DNA Ladder (NEB), Obr. 4.1. (A)
NEB 1 kbp DNA Ladder (NEB) , Obr. 4.1. (B)
Proteinový standard Precision Plus Protein Standards All Blue (BIO-RAD), Obr. 4.2.
protilátky: Anti-vsrc mouse mAb(327) (CALBiochem) (1:100)
Anti-mouse IgG (Cell Signaling Technology) (1:3000)
PVDF membrána ThybondTM –P (Amersham Biosciences)
SDS (sodium dodecylsulfát) (Sigma)
síran amonný (Lachema)
SOC médium (Sigma)
Super Signal West Pico Luminol Enhancer Solution (Pierce)
Super Signal West Pico Stable Peorxide Solution (Pierce)
sušené mléko Lactis 1% tuku
TEMED (LKB Produktor AB)
Tris (Sigma)
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Triton X-100 (Sigma)
TRIzol reagent (Sigma).
Tween® 20 (Sigma)
X-gal (Sigma)

Ostatní chemikálie pocházely od firem Serva, Sigma a Penta.

A

B

Obr. 4.1. Standardy molekulových hmotností (DNA marker), 100 bp DNA Ladder (A) a 1 kb DNA Ladder (B) (NEB)
vizulalizovaný ethidium bromidem na 1,3% a 0,8% agarózovém gelu.

Obr. 4.2. Proteinový standard Precision Plus Protein Standards All Blue (BIO-RAD).
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4.3.2. Komerční soupravy (Kity)
QIAGEN Plasmid Mini Kit (Qiagen)
QIAGEN Plasmid Midi Kit (Qiagen)
QIAquick PCR purification Kit (Qiagen)
QUIAEX II Gel Extraction Kit (Qiagen)
pGEM®-T Easy Vector System (Promega)
MESA GREEN qPCR MasterMix Plus for SYBR® Assay (Eurogentec)
4.3.3. Roztoky
50x TAE
121, 1 g Tris Base (2 M), 50 ml 0,5 M EDTA pH 8,0 (50 mM ), 28 ml kyseliny octové (5,6%)
10 x SB nanášecí pufr „sampling buffer“
0,021 g Xylen cyanol , 0,021 g bromfenolová modř, 1, 25 g Ficoll, 2 ml 0,5 M EDTA pH 8
-barvy rozpuštěny v 1 ml H2O, přidán Ficoll, EDTA a samovolně rozpuštěno.
T10 E0,1
1 ml 1 M Tris pH 7,6 (10 mM)
20 µl 0,5 M EDTA pH 8 (0,1 mM)
0,5 M EDTA pH 8
55,83 g EDTA, rozpuštěno, pH upraveno pomocí NaOH, doplněno do 300 ml, autoklávováno
Elektroforetický pufr (5x koncentrovaný na 500 ml)
36 g 192 mM glycin; 7,55 g 25 mM Tris; 0,5 g SDS
Nanášecí pufr pro PAGE (4x koncentrovaný)
1 ml 1 M TRIS pH 6,8; 0,5 ml 20% SDS, 1 ml glycerol, 1 – 2 mg Bromfenolová modř
Transferový pufr (1 l roztoku)
3,03 g 25 mM TRIS; 14,3 g 190 mM glycin, 200 ml methanol (20%), 0,05 g SDS
Blokovací roztok
5% sušené mléko v PBS-T ( 1x PBS + 0,1% TWEEN)
Odbarvovací roztok
150 ml metanol, 175 ml 10% kyseliny octové (v/v), 175 ml H20
lyzační pufr
1 ml 0,5 M EDTA, 200 µl 10% SDS, 200 µl proteinázy K (10 mg/ml), 600 µl H20.
medium STE
320 mM sacharóza, 10 mM Tris, 2 mM EDTA, pH 7,2, inhibitory proteáz: leupeptin, pepstatin a
antipain každý 1 µg/ml a 1% Triton)
lyzační pufr s Tritonem
25 mM HEPES, 1% Triton, 2 mM etylenediamintetraoctová kyselina, 0,1 M NaCl, 25 mM NaF, 1
mM Na3VO4; fenylmetylsulfonylfluorid 3 mg/ml
1x restrikční pufr 1 (NEB)
10 mM Bis-Tris-Propan-HCl, 10 mM MgCl2, 1 mM Dithiothreitol, ( pH 7.0 při 25°C)
1x restrikční pufr 2 (NEB)
50 mM NaCl, 10 mM Tris-HCl, 10 mM MgCl2, 1 mM Dithiothreitol, (pH 7.9 při 25°C)
1x restrikční pufr 3 (NEB)
100 mM NaCl, 50 mM Tris-HCl, 10 mM MgCl2, 1 mM Dithiothreitol, (pH 7.9 při 25°C)
1x restrikční pufr 4 (NEB)
50 mM octan draselný, 20 mM Tris-octan, 10 mM octan hořečnatý, 1 mM Dithiothreitol,
(pH 7.9 při 25°C )
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4.3.4. Kultivační média
NP: MEM-D/F12 (Gibco-Invitrogen) + L-Glutamine + 15 mM HEPES, 1200 mg NaHCO3/1l
média. K NP bylo přidáno 5% CS, 1% KS, 1% FCS, 10% TPB
IMDM: Iscove´s Dulbecco´s Medium (Gibco-Invitrogen) + L-Glutamine + 25 mM HEPES.
K IMDM bylo přidáno 8% FCS a 2 % KS

4.4. Kultivace
4.4.1. Kultivace bakteriálních kmenů
Kultivace bakteriálních kmenů v tekutém LB médiu s přídavkem ampicilinu probíhala
aerobně, za třepání, při teplotě 37ºC v Erlenmayerových baňkách. Kultivace na agarových
půdách s ampicilinem probíhala při teplotě 37ºC v termostatu.

4.4.2. Kultivace kuřecích buněk
Buňky DF1, DF1-GFP a CEF byly kultivovány při 37oC a 3,5% CO2 v médiu NP.
Buňky PR9692 a PR9692-E9 byly kultivovány při 40°C a 5% CO2 v médiu IMDM.
Do médií všech buněčných linií byl přidáván roztok antibiotik (streptomycin sulfát 0,1 mg/ml ,
Penicilin G draselná sůl 100 i.u./ml, rozpuštěno v PBS) a roztok Amphotericinu B (2,5 mg/ml,
rozpuštěno ve vodě). V případě transfekce byla tato antibiotika přidána do média až při následující
pasáži. Buňky byly pasážovány každý 2. – 3. den. K rozvolnění linií DF1, DF1-GFP, CEF a PR9692
byla používána směs trypsinu (0,5% v PBS) s EDTA (0,02% v PBS) v poměru 1:1, která byla na
buňkách ponechána 5 min v 37°C. PR9692-E9 jsou suspenzní. Tyto buňky byly centrifugovány
5 min v 6°C, max. 200 x g. Část buněk byla po resuspendaci vyseta na misky.

4.5. Uchování bakteriální a kuřecích buněk
4.5.1. Uchování bakteriálních kmenů
Krátkodobě (několik týdnů až měsíců) byly bakteriální kmeny uchovávány na agarových
plotnách při teplotě 4ºC. Dlouhodobě byly skladovány v 25% glycerolu při teplotě -80ºC.
Kompetentní buňky E. coli určené pro elektroporaci a tranfekci teplotním šokem byly
uchovávány v 10% glycerolu při teplotě -80°C.

4.5.2. Zamrazení kuřecích buněk
Buňky byly rozvolněny působením trypsinu a resuspendovány v 1 ml media,
centrifugovány (5 min., 200 x g, 4°C), pelet promyt v PBS a opět centrifugován. Vzniklý buněčný
pelet byl resuspendován v 1 ml mrazící směsi obsahující 0.1 ml DMSO, 0.8 ml media a 0.1 ml
fetálního telecího séra. Suspenze byla přenesena do umělohmotné ampule a v ní vložena do
zamražovací krabičky plněné isopropanolem (Nalgene) a umístěna do -80°C na
24 hod. Poté byly ampule skladovány v kapalném dusíku.
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4.5.3. Rozmrazení kuřecích buněk
Ampule vytažené z dusíku byly ponořeny do vodní lázně o teplotě cca 37°C, po rozmražení
byly buňky přeneseny do zkumavky se 40 ml média a centrifugovány 5 min při 180 x g. Buněčný
pelet byl resuspendován v médiu.

4.6. Práce s nukleovými kyselinami
4.6.1. Izolace plazmidové DNA z E.Coli.
K izolaci byl použit Plasmid Midi Kit nebo Plasmid Mini Kit (QIAGEN). Ten obsahuje
prokapávací kolonky, pufr P1, P2 a P3 a dále pufr QBT, QC, QF. Při preparaci jsme postupovali
podle návodu. Bakterie byly kultivovány v přislušném množství LB média 12h při 37°C. Poté
byly centrifugovány 15 min ve 4°C při 6000 x g. Bakteriální pelet byl resuspendován v pufru P1,
který je součástí kitu. Byl přidán pufr P2 a směs byla inkubována při pokojové teplotě (18 – 24
°C) 5 min. Po přidání pufru P3 byla směs inkubována na ledu 15minut. Dále proběhla
centrifugace v 4°C, 14 000 rpm, 30min. Byl odebrán supernatant obsahující DNA a
centrifugován 15 min. QBT pufrem byla ekvilibrována kolonka. Pak byla kolonka naplněna
supernatantem, davkrát promyta QC pufrem. DNA byla z kolonky eluována QF pufrem. DNA
byla zachytávána do mikrozkumavek a srážena izopropanolem. Po 30ti minutové centrifugaci při
4°C byl supernatant opatrně odebrán a DNA pelet byl omyt 70% etanolem. Vysušený pelet byl
rozpuštěn v T10 E0,1.

4.6.2. Izolace chromozomální DNA z buněk v tkáňové kultuře
Na cca 5 x 10 6 buněk, které byly peletovány centrifugací (700 x g, 3 min) byl nanesen
600 µl lyzačního pufru. Mikrozkumavky byly přes noc umístěny do termostatu nastaveném na
teplotu 55°C, kde rotovaly. Příští den bylo ke směsi přidáno 20 µl RNázy A (25 mg/ml).
Mikrozkumavky dalších 30 minut rotovaly ve 37°C. Poté byla provedena extrakce směsí fenol :
chloroform v poměru 1:1. Množství fenol:chloroformu odpovídalo množství roztoku
s chromozomální DNA. Po protřepání byla mikrozkumavka centrifugována při pokojové teplotě
(18 – 24 °C) 10 min, 14 000 ot/min. Došlo k rozdělení buněčného lyzátu na lipidy ve fenolové
fázi, proteiny vysrážené v mezifázi a nukleové kyseliny v horní vodné fázi, která byla odebrána.
Byl přidán stejný objem 96% etanolu, po protřepání následovala inkubace 5 min při pokojové
teplotě. Dále byla provedena centrifugace 1min při pokojové teplotě 14 000 ot/min. Pelet byl
opláchnut 80% etanolem, vysušen a rozpuštěn přes noc v 50 µl T10 E0,1. Získaná
chromozomální DNA byla skladována při 4°C. Koncentrace takto získané DNA byla stanovena
spektrofotometricky. DNA naředěná na koncentraci 100 ng/µl byla skladována v -20°C.

4.6.3. Měření koncentrace DNA
Koncentrace nukleových kyselin byla měřená spektrofotometricky (nanofotometr IMPLEN), při
vlnové délce 260 nm.
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4.6.4. Štěpení restrikčními endonukleázami
Štěpení pomocí NheI, MluI
Tyto restrikční endonukleázy sloužily k vytvoření kohezních konců na sekvenci vkládané do
kazety shRNA .
Reakce probíhala v celkovém objemu 25 µl ve složení 2,5 µl 10x pufru 2, 1 µl NheI (10U/µl),
MluI (10 U/µl); 20,5µl vzorku získaného přečištěním PCR produktu QIAquick PCR Purification
Kitem. Štěpení probíhalo 2 h při 37°C.
Kontrolní štěpení NheI, MluI a štěpení vektoru
Reakce probíhala v objemu 20 µl (2 µl 10x pufru 2; 0,4 µl NheI (10 U/µl); 0,4 µl MluI (10 U/µl);
1 µg vzorku, doplněno H2O).
Štěpení ClaI, NotI
Štěpení těmito restrikčními endonukleázami bylo využito k přenosu kazety shRNA z jednoho
vektoru do druhého a také pro kontrolu přítomnosti kazety shRNA. Reakce probíhala ve 20 µl:
2 µl 10x pufru 3, 0,6 µl NotI (10 U/µl); 1,4 µl µl ClaI (5 U/µl), 2µg DNA, doplněno H2O. Reakce
probíhala ve 37°C 2 h.
Štěpení KpnI, StuI
Kombinace těchto enzymů byla použita pro změnu podskupiny retroviru z A na podskupinu C.
Štěpeny byly vektory pRCAN(A) a pRCAN(C)-GFP. Velikost nahrazené sekvence je 1752 bp.
Reakce probíhala v objemu 20 µl: 2 µl 10x pufru 1, 0,4 µl KpnI (10 U/µl); 0,4 µl StuI (10 U/µl),
2 µg DNA, doplněno H2O. Reakce probíhala ve 37°C 2 h.
Štěpení ClaI, StuI
Tímto restrikčním štěpením došlo k náhradě sekvence na vektoru pRCAN(C) dlouhé 80bp za
syntetický oligonukleotid nesoucí restrikční místo rozeznávané NotI.
Reakce probíhala v objemu 20 µl: 2 µl 10x pufru 4, 1,2 µl ClaI (5 U/µl); 0,6 µl StuI (10 U/µl),
2 µg pRCAN(C) nebo celou reakční směs obsahující vkládaný dsDNA fragment, doplněno H2O.
Reakce probíhala ve 37°C 2 h.

4.6.5. Ligace
Při vkládání fragmentu do vektorů pRFPRAiC, pLNIG a pRCAN(C) probíhala reakce v
10 µl: 1 µl T4 DNA Ligázy, 1 µl T4 DNA ligačního pufru, 6 µl fragmentu a 2 µl akceptorového
vektoru získaného extrakcí z agarózového gelu.
Směs byla inkubována přes noc při 15°C.

4.6.6. Ligace při TA klonování
K ligaci byl použit vektor pGEM (pGEM®-T Easy Vector System, Promega). K vytvoření
standardů byla využita technika TA klonování s použitím kitu pGEM-T Easy Vector System. Ten
je dodávaný v linearizované podobě s T přesahy na 3´koncích.
Pro klonování PCR produktů byla použita Taq polymeráza, která má zároveň terminální
transferázovou aktivitu, přidává tedy nezávisle na substrátu deoxyadenosin na 3´ konec DNA.
Tyto A přesahy na PCR produktu se využívají pro ligaci T4 DNA ligázou s T přesahy na vektoru
pGEM. Ligace probíhá přes noc při 4°C. Reakce probíhala v 10 µl ve složení: 5 µl 2x T4 DNA
ligační pufr, 1 µl T4 DNA ligázy, 150 ng vkládaného fragmentu a 1 µl pGEM T-Easy vektoru
(50 ng/µl), doplěno H2O.
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4.6.7. Agarózová elektroforéza
Příprava gelu: agaróza v požadované koncentraci byla rozpuštěna zahřátím v
1x koncentrovaném TAE pufru, zchlazena na cca 60ºC, nalita do vaničky. Byl přidán ethidium
bromid (výsledná koncentrace 0,175 µg/ml) a vložen hřeben. Vanička byla umístěna do
elektroforetického přístroje, přelita 1x koncentrovaným TAE pufrem. Byly naneseny vzorky.
Elektroforéza probíhala při napětí 8 V/cm po dobu cca 1 h. Koncentrace gelu se pohybovala od
0,5% do 1,5% dle velikosti fragmentů. Čím větší fragment, tím méně koncentrovaný gel byl
použit.

4.6.8. Izolace DNA z agarózového gelu
K izolaci byl použit QIAEX II Gel Extraction Kit (QIAGEN). Souprava obsahuje pufr QX1,
QIAEX II suspenzi skleněných kuliček a pufr PE. DNA jsme rozdělili na 1% ultračistém
agarózovém gelu. Fragment byl vyřezán z gelu skalpelem pod UV lampou (366 nm), zvážen a
k němu byl přidán 3 x objem pufru QX1 (např. vážil-li gel 100 mg, přidali jsme 300 µl pufru QX1.
U větších fragmentů byla přidána i H2O, jak je popsáno v příručce výrobce. Do mikrozkumavky
byla přidána suspenze QIAEX II a inkubovány 10 min v 50°C. Po rozpuštění agarózy byl vzorek
krátce centrifugován a pak promyt pufrem QX1 a dvakrát pufrem PE. Nakonec byl pelet vysušen
a DNA eluována H2O pH 7-8 a uchovávána v -20°C.

4.6.9. Vnášení DNA do bakteriálních buněk
4.6.9.1. Příprava chemokompetentních bakterií
Pro přípravu kompetentních bakterií byla používána rubidium-chloridová metoda a
bakteriální kmeny E. coli XL-1 Blue. Na třepačce bylo přes noc kultivováno při 37°C 5-10 ml
media LB se zaočkovanými bakteriemi. Druhý den bylo tímto množstvím inokulováno 100 ml
media LB a bakterie pomnoženy do hustoty odpovídající optické denzitě 0,4 (XL-1 Blue) a
0,8 (STBL2) při λ= 590 nm. Po následném zchlazení 10 min na ledu byla bakteriální suspenze
centrifugována 7 min, 4°C, 2500 ot/min. Bakteriální pelet byl jemně resuspendován ve 50 ml
ledového roztoku TFB I (100 mM RbCl, 50 mM MnCl2, 30 mM octan draselný, 10 mM CaCl2,
15% glycerol, pH 5,8 upraveno pomocí kys. octové. Roztok sterilizován filtrací, skladován při
4°C) a ponechán na ledu 20 min. Dále byly bakterie opět centrifugovány 7 min., 4°C, 2500
ot/min, a pelet byl jemně resuspendován ve 2 ml roztoku TFB II (10 mM MOPS (pH 7,0), 10 mM
RbCl, 75 mM CaCl2, 15% glycerol, pomocí NaOH upraveno na pH 6,8; roztok sterilizován filtrací
a skladován v -20 °C). Takto vzniklá suspenze byla alikvotována (stále drženo na ledu) po
100 µl do zkumavek a uskladněna v -80°C.
4.6.9.2. Transformace E. coli XL-1 Blue teplotním šokem
Okamžitě po rozmražení kompetentních bakterií k nim byla přidána DNA určená na
transformaci. Bakterie byly inkubovány 40 min na ledu. Poté byly přemístěny na 90 s do vodní
lázně ohřáté na 42°C. K bakteriím pak bylo co nejrychleji přidáno 500 µl LB média bez antibiotik
a byly kultivovány 30 – 45 min při 37°C. Poté byla takto upravená bakteriální suspenze vyseta
na bakteriální plotnu LB s přídavkem ampicilinu (100 µg/ml). Po 16 - 18 h kultivace při 37°C byly
bakteriální kolonie testovány pomocí PCR.
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V případě klonování standardů pro kvantitativní PCR, kdy byl použit vektor pGEM nesoucí
kromě ampicilinové rezistence i gen kódující β-galaktozidázu, byly bakterie E. coli XL1-Blue
transformované rekombinantními vektory vysety na plotny s ampicilinem (100 µg/ml), IPTG a
chromogenním substrátem X-gal. Na Petriho misku P100 byly asi 1h před použitím rozetřeny
4 µl IPTG (induktor β-galaktozidázy izopropyl- β -D-1-thiogalaktopyranozid 0,03 mg/ml) a 50 µl
X-gal (0,3 mg/ml).
Na takové plotně vyrostou kolonie buněk transformovaných prázdným vektorem, které jsou
modré a buňky transformované rekombinantní DNA, které jsou bílé. U bílých kolonií bylo
provedeno PCR testování kolonií.
4.6.9.3. Příprava elektrokompetentních bakterií
Pro přípravu elektrokompetentních bakterií byl použit bakteriální kmen E. coli STBL2 . Na
třepačce bylo přes noc kultivováno při 37°C 5-10 ml media LB se zaočkovanými bakteriemi.
Druhý den bylo tímto množstvím inokulováno 100 ml media LB a bakterie pomnoženy do
hustoty odpovídající optické denzitě 0,5-0,7 při λ= 600 nm. Po následném zchlazení 20 min na
ledubyly bakterie centrifugovány 15 min při 4000 g a 4 oC. Pelet byl jemně resuspendován v 500
ml ledové H2O, centrifugován při 4000 g a 4 oC 15 min. Pelet byl opět jemně resuspendován,
tentokrát v 250 ml ledové H2O a centrifugován opět při 4000 g a 4 oC
15 min. Následně byl pelet jemně resuspendován ve 20 ml ledové H2O a centrifugován za
stejných podmínek. Nakonec byl pelet resuspendován v 1-2 ml ledového 10% glycerolu a
alikvotován (stále drženo na ledu) po 40 µl do zkumavek, které byly uskladněny v -80°C.
4.6.9.4. Tranformace E.Coli STBL2 elektroporací
40 µl suspenze kompetentních buněk E. coli s DNA bylo inkubováno 1 min na ledu a
přeneseno do vychlazené elektroporační 1 mm kyvety (vzdálenost elektrod 1 mm).
Elektroporace byla provedena aplikací pulzu na elektroporačním přístroji při napětí
1800 V, kapacitanci 25 µF, odporu 200 Ω. Buňky byly okamžitě přeneseny do 1 ml SOC média
s 20% glukózy. Bakterie byl třepány v 37°C 45 min a poté rozetřeny na plotny.

4.6.10. Polymerázová řetězová reakce (PCR)
Tabulka 4.2. shrnuje primery použité v PCR. Sekvence primerů byla navržena použitím
programu Primer 3 a v případě shRNA byla 22 nukleotidů dlouhá cílová sekvence umlčovaného
genu navržena prostřednictvím vyhledávače http://www.genescript.com/ssl-bin/app/rnai.
Primery byly syntetizovány firmou Sigma.
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Tab. 4.2.: Primery použité v PCR.
název primeru
GFP přímý
GFP reverzní
Obecný primer 5
Obecný primer 3
v-src-cds přímý
v-src-cds reverzní
v-src-leader přímý
v-src-leader reverzní
v-src-U3 přímý
v-src-U3 reverzní
V-SRC primer přímý
V-SRC primer reverzní
VC-SRC primer přímý
VC-SRC primer reverzní
GAPDH primer přímý
GAPDH primer reverzní
RNAiCfirsthair primer přímý
RNAiCfirsthair primer reverzní
RFPkazeta primer přímý
RFPkazeta primer reverzní
Not primer přímý
Not primer reverzní

sekvence primeru
5´ aggtgctgccagtgagcgagcacaagctggagtacaactatagtgaagccacagatgta
5´ caccaccaccagtaggcaggcacaagctggagtacaactatacatctgtggcttcact
5´ ggcggggctagctggagaagatgccttccggagaggtgctgccagtgagcg
5´ gggtggacgcgtaagaggggaagaaagcttctaaccccgctattcaccaccaccagtaggca
5´ aggtgctgccagtgagcgcggtggcctactactccaaacatagtgaagccacagatgta
5´ caccaccaccagtaggcatggtggcctactactccaaacatacatctgtggcttcact
5´ aggtgctgccagtgagcgctcaagcatggaagccgtcatatagtgaagccacagatgta
5´ caccaccaccagtaggcaatcaagcatggaagccgtcatatacatctgtggcttcact
5´ aggtgctgccagtgagcgacatgccgattggtggtagtaatagtgaagccacagatgta
5´ caccaccaccagtaggcagcatgccgattggtggtagtaatacatctgtggcttcact
5´ tgttggaggrcgctgagtaa
5´ acatcatggtcccctcagtc
5´ cctcatcgaggacaacgagt
5´ cttggtggtcagctcagtca
5´ catcgtgcaccaccaactg
5´ cgctgggatgatgttctgg
5´ agctggagaagatgccttcc
5´ cgcgtaagaggggaagaag
5´ cgcttcggcagcacatatac
5´ aggcatcttcggatcttcac
5´gaaggcctgtgggcagcctgaaagcggccgctataaggcagtacatgggtggtggtatagcgctt
gcgagtccatcgatcca
5´tggatcgatggactcgcaagcgctataccaccacccatgtactgccttatagcggccgctttcaggctg
cccacaggccttc

4.6.10.1. Příprava sekvence vkládané do kazety shRNA
Reakce probíhala v celkovém objemu 50 µl ve složení:
100 ng Obecný primer 3
100 ng Obecný primer 5
10 ng přímý specifický primer (GFP či v-src-cds/leader/U3)
10 ng reverzní specifický primer
4 µl 2,5 mM dNTP
5 µl 10 x PFU Ultra pufru
1 µl PFU Ultra DNA polymeráza (2,5 U/ µl)
-směs byla doplněna vodou
Použitý program:
Úvodní denaturace
95ºC – 4 min.
denaturace
95ºC – 30 s
nasednutí primerů
55ºC – 45 s
30x
polymerace DNA
72ºC – 45 s
Závěrečná polymerace 72ºC – 10 min.
Teplota do odvolání
10ºC
-výsledný prodkukt byl přečistěn QIAquick PCR purification Kitem a štěpen restrikčními
endonukleázami NheI a MluI
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4.6.10.2. PCR testování bakteriálních kolonií
Pro vyhledání pozitivních kolonií, tj. těch ktreré obsahují fragment vymezený primery, byla
použita metoda PCR s primery RNAiCfirsthair.
Do mikrozkumavek bylo přidáno 20 µl media LB s ampicilinem (100 µg/ml) a špičkou do ní
přenesena část analyzované kolonie. Bakterie byly ponechány 20 min v LB médiu při pokojové
teplotě. Do PCR směsi byl přidán 1 µl média s bakteriemi.
PCR probíhala v celkovém objemu 25 µl ve složení:
1 µl LB média s bakteriemi
2,5 µl 10x Taq pufru
0,15 µl Taq polymerázy
0,8 µl 10 µM RNAiCfirsthair přímý primer
0,8 µl 10 µM RNAiCfirsthair reverzní primer
2 µl 2,5 mM dNTP
17,75 µl H2O
Použitý program:
Úvodní denaturace
95ºC – 5 min.
denaturace
95ºC – 20 s
nasednutí primerů
60ºC – 40 s
30x
polymerace DNA
72ºC – 30 s
Závěrečná polymerace 72ºC – 10 min.
Teplota do odvolání
16ºC
Polovina PCR směsi byla analyzována na agarózovém gelu. Kolonie, ze kterých byl získán PCR
produkt odpovídající délky, byly zaočkovány do 2 ml LB média, přes noc ponechány třepat při 37°C
a následně byla provedena minipreparace plazmidové DNA.
4.6.10.3. Analýza chromozomální DNA pomocí PCR
Jako templát byla použita chromozomální DNA z CEF. PCR probíhala v celkovém objemu 25 µl ve
složení:
1 µl cDNA
2,5 µl 10x Taq pufru
0,15 µl Taq polymerázy
0,8 µl 10µM RFPkazeta přímý primer
0,8 µl 10µM RFPkazeta reverzní primer
2 µl 2,5 mM dNTP
17,75 µl H2O
Použitý program:
Úvodní denaturace
95ºC – 5 min.
denaturace
95ºC – 20 s
nasednutí primerů
60ºC – 30 s
35x a 40x
polymerace DNA
72ºC – 30 s
Závěrečná polymerace 72ºC – 10 min.
Teplota do odvolání
16ºC
4.6.10.4. Příprava standardů pro kvantitativní PCR
Pro přípravu standardů byly použity primery V-SRC, V/C-SRC a GAPDH.
Jako templát byla použita cDNA z buněk PR9692.
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PCR probíhala v celkovém objemu 25 µl ve složení:
1 µl cDNA
2,5 µl 10x Taq pufru
0,2 µl Taq polymerázy
0,8 µl 10µM přímý primer
0,8 µl 10µM reverzní primer
2 µl 2,5 mM dNTP
17,7 µl H2O
Použitý program:
Úvodní denaturace
95ºC – 5 min.
denaturace
95ºC – 20 s
nasednutí primerů
59ºC – 20 s
30x
polymerace DNA
72ºC – 20 s
Závěrečná polymerace 72ºC – 10 min.
Teplota do odvolání
16ºC
Použitý program:
Úvodní denaturace
95ºC – 5 min.
denaturace
95ºC – 15 s
nasednutí primerů
60ºC – 20 s
30x
polymerace DNA
72ºC – 15 s
Závěrečná polymerace 72ºC – 10 min.
Teplota do odvolání
16ºC
Takto vzniklý fragment byl pomocí TA klonování vložen do vektoru pGEM.
4.6.10.5. Tvorba 80bp dlouhé sekvence vládané do pRCAN(C) s NotI restrikčním místem
Reakce probíhala v celkovém množství 18,5 µl. Reakční směs obsahovala:
2 µl 10 x pufru 2
0,8 µl 100 µM Not primer přímý
0,8 µl 100 µM Not primer reverzní
doplněno H2O
Reakční směs byla inkubována 4 min v 95°C, po vypnutí termobloku došlo k postupnému
ochlazení směsi, čímž došlo k hybridizaci obou komplementárních jednořetězcových primerů
Not za vzniku dsDNA fragmentu. Tento fragment byl dále štěpen ClaI a StuI restrikčními
endonukleázami.
4.6.10.6. Sekvenace
K ověření sekvence vkládané do kazety shRNA, která zajišťuje specifické umlčení genové
exprese, byly použity primery RNAiCfirsthair. V mikrozkumavce bylo smícháno 150 - 300 ng
DNA určené pro sekvenaci a 3,2 pmol přímého nebo reverzního primeru. Směs byla doplněna
vodou do 14 µl a sekvenace proběhla v Laboratoři sekvenace DNA na UK PřF. Laboratoř
využívá čtyřkapilárního přístroje 3100 Avant Genetic Analyzer a kit od firmy Applied Biosystems:
Big Dye ® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit.
Sekvence byly analyzovány prostřednictvím programu Chromas Lite. Výsledné sekvence
byly
porovnávány
s předpokládanou
sekvencí
pomocí
serveru:
http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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4.6.11. Kvantitativní PCR
Tato metoda využívá fluorescenčních barviv či sond k monitorování průběhu amplifikace přímo
běhěm reakce. V této práci bylo použito flourescenční barvivo SYBR Green . Váže se do
malého žlábku dsDNA a téměř nefluoreskuje dokud není navázán. Umožňuje tak stanovit
koncentraci dsDNA na konci každé elongační fáze PCR.
Nevýhodou použití dsDNA specifických interkalačních barviv je, že tato barviva detekují
veškerou dsDNA včetně nežádoucích produktů, např. pokud se primery vážou mimo svá
vazebná místa. Tyto nežádoucí produkty lze odlišit pomocí analýzy křivky tání, protože mají
obvykle jinou délku, odlišné nukleotidové složení a tedy i odlišnou Tm (melting temperature,
teplotu tání). Křivku tání lze získat po ukončení reakce ochlazením reakční směsi a postupným
zvyšováním teploty nad očekávanou hodnotu Tm. Pokud se při reakci amplifikuje i nespecifická
sekvence, získáme křivku, jejíž druhá derivace má dvě lokální maxima (Ririe et al., 1997).
Ke sledování průběhu reakce byl použit světelný cykler BioTech Real-time Chromo4.
Během počátečních cyklů PCR se fluorescence nemění, protože je amplifikovaného produktu
málo. V dalších cyklech se množství amplifikovaného produktu zvyšuje a křivka fluorescence
kopíruje tvar exponenciální funkce. První cyklus, kdy intenzita fluorescence překročí prahovou
hodnotu (fluorescenční pozadí), se označuje jako tzv. treshold cycle (Ct). Právě tato
exponenciální část křivky, která má rozsah asi 4-8 cyklů, tedy nese informaci o kvantitě. Čím
dříve dosáhne křivka exponenciální fáze, tím více templátových molekul bylo ve vzorku
přítomno před zahájením reakce.
Matematickou analýzou získaných amplifikačních křivek lze poměrně přesně vypočítat
počet kopií cílové sekvence DNA před zahájením reakce. Vzorek je amplifikován společně se
standardy o známé koncentraci. Podle čísla cyklu, kdy amplifikační křivka přeskočí
fluorescenční práh, lze vypočítat startovní množství templátových kopií ve vzorku (Higuchi et al.,
1993; Rutledge and Cote, 2003)
4.6.11.1. Izolace RNA
RNA byla izolována z buněčných kultur. Buňky byly opláchnuty PBS. K buňkám byl přidán
1 ml TRIzol reagentu. Proběhla lyze na ledu po dobu 5 min. Buňky byly setřeny z misky
gumovou destičkou a přemístěny do mikrozkumavky. Takto zpracovaný materiál byl skladován v
-80°C nebo byla dále provedena izolace. Lyzované buňky byly ponechány 5 min v pokojové
teplotě (18-24°C). K nim bylo přidáno 200 µl chloroformu. Vzorek byl vortexován a poté
inkubován 10 min při pokojové teplotě. Po centrifugaci 14000 ot/min, 15 min ve 4°C byla
odebrána vodná fáze, ke které bylo přidáno 500 µl izopropanolu. Po centrifugaci 10 min ve 4°C
a opláchnutí peletu RNA 70% ethanolem byl pelet vysušen a rozpuštěn ve 40 µl
sterilní destilované H2O 10 min při 60°C. Koncentrace RNA byla stanovena spektrofotometricky
měřením OD při 260 nm. Na agarózový gel bylo neneseno po 2 µg RNA. Práce s RNA probíhala
stále na ledu. RNA byla skladována v -80°C.
4.6.11.2. Tvorba cDNA
K syntéze cDNA byla využita PCR s primery oligo(dT), které hybridizují s polyA sekvencí na 3´
koncích mRNA.
Reakce probíhala ve dvou částech. Nejprve jsme připravili směs
10 µl 5x pufr pro M-MLV
1 µl DNázy (2 U/µl)
1 µg RNA
a doplnili vodou do 47,25 µl.
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Směs byla inkubována v PCR cykleru při těchto podmínkách
PROGRAM:
Inkubace 37°C – 15 min
70°C – 5 min
4°C do odvolání
Poté bylo ke směsi přidáno:
1 µl primerů oligo(dT) (50 ng/µl)
1,25 µl 10mM dNTP
0,5 µl M-MLV reverzní traskriptázy (200 U/µl)
Směs byla inkubována v PCR cykleru při těchto podmínkách:
PROGRAM:
Inkubace 37°C – 1 h
70°C – 10 min
4°C do odvolání
cDNA byla 2x naředěna H2O.
Takto vzniklá cDNA byl zkontrolována použitím primerů GAPDH nebo V-SRC. Rakce probíhala ve
25 µl ve složení:
1 µl cDNA
2,5 µl 10x Taq pufru
0,2 µl Taq polymerázy
0,8 µl 10 µM přímý primer
0,8 µl 10 µM reverzní primer
2 µl 2,5 mM dNTP
17,7 µl H2O
Použitý program:
Úvodní denaturace
95ºC – 5 min.
denaturace
95ºC – 20 s
nasednutí primerů 59ºC (V-SRC) nebo 60°C (GAPDH) – 20 s
25x
polymerace DNA
72ºC – 20 s
Závěreřná polymerace 72ºC – 10 min.
Teplota do odvolání 16ºC
4.6.11.3. Příprava ředící řady standardů pro kvantitativní PCR
Z plazmidu pGEMv-src o koncentraci c = 2740 ng/µl byla připravena ředící řada, tak aby 2 µl
roztoku obsahovaly 106 → 105 → 104 → 103 → 102 → 101 → 100 molekul plazmidu.
Pracovali jsme s hodnotami M (1 báze) = 339 g/ mol
pGEM o velikosti 3015 bp a fragment V-SRC o velikosti 150 bp. pGEMv-src má tedy velikost
6330 bazí.
M(pGEMv-src) = 2145870 g/mol
-počet molů v 1 µg, tj. 10-6, je tedy n = m/M, kde n udává počet molů, m hmotnost, M
molekulovou hmotnost
n = 10-6 g / 2145870 g/mol
n = 4, 66 x 10-13 mol
-počet molekul v 1 µg je tedy 6, 23 x 1023 x 4, 66 x 10-13 tj. 29, 03 x 1010 částic
-106 molekul je tedy v 3,44 x 10-6 µg tj. 106 / 29, 03 x 1010
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-máme tedy pGEMv-src o koncentraci c=2740 ng/µl a chceme 3,44 x 10-6 µg /2 µl
-abychom dostali 106 molekul ve 2 µl, ředili jsme roztok 1 594 000 x.
Analogický byl postup při přípravě ředící řady pro vektor pGEMv/c-src a pGEM-GAPDH.
4.6.11.4. Průběh rekace kvantitativní PCR
Reakce probíhala vždy v triplikátech. Jako templát byla použita cDNA a ředící řada
příslušných standardů. Pro amplifikaci sekvence Src byly použity primery V-SRC nebo
V/C-SRC. Pro amplifikaci referenčního genu, v našem případě kuřecí GAPDH, byly použity
primery GAPDH.
Rakce probíhala ve 20 µl ve složení:
2 µl templátové DNA
10 µl 2x Mesa Green MIX
0,8 µl 10 µM přímý primer
0,8 µl 10 µM reverzní primer
2 µl 2,5 mM dNTP
6,4 µl H2O
Ke sledování průběhu reakce byl použit světelný cykler BioTech Real-time Chromo4.
PROGRAM:
95ºC – 5 min.
95ºC – 15 s
59°C – 20 s
40 x
60°C – 40 s
72ºC – 10 min.
Křivka tání od 59°C do 95°C, čteno každých 0,5°C; drženo 2 s
72°C – 10 min.
16ºC – do odvolání
4.6.11.5. Kvantitativní PCR s chromozomální DNA
Chromozomální DNA byla naředěna na koncentraci 100 ng/µl. Pro porovnání množství kazety
shRNA integrované do genomu byly použity primery RFPkazeta a GAPDH. Reakce probíhala ve
20 µl ve složení:
100 ng chromozomální DNA
10 µl 2x Mesa MIX
0,8 µl 10 mM přímý primer
0,8 µl 10 mM reverzní primer
2 µl 2,5 mM dNTP
7,4 µl H2O
Ke sledování průběhu reakce používáme světelný cykler BioTech Real time chromo4.
PROGRAM:
95ºC – 5 min.
95ºC – 15 s
40x
60°C – 1 min.
72ºC – 10 min.
Křivka tání od 55°C do 95°C, čteno každých 0,5°C; drženo 2 s
72°C – 10 min.
16ºC – do odvolání
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4.7. Analýza proteinů
4.7.1. Izolace proteinů z buněčných kultur
Práce probíhala na ledu. Buňky byly omyty PBS a k nim byl přidán lyzační pufr s Tritonem,
1ml pufru/4 x 106 buněk. Buňky byly z misky setřeny gumovou stěrkou do mikrozkumavek a
ponechány 30 min na ledu. Suspenze byla centrifugována 5 min, 14 000 ot/min ve 4°C a
supernatant s proteiny byl odebrán do nových mikrozkumavek. Celková koncentrace proteinů
byla stanovena standardním Bradfordovým testem. Proteiny byly skladovány v -80°C.

4.7.2. Izolace proteinů z primárních kuřecích nádorů
Čerstvě odebrané primární kuřecí nádory byly uloženy v -20 oC. Nerozmrznuté tkáně byly
zváženy, a nastříhány na menší kousky. Ty pak byly zpracovány homogenizátorem
(TrissueRuptor, QIAGEN). K homogenátu bylo přidáno medium STE: 320 mM sacharóza, 10
mM Tris, 2 mM EDTA, pH 7,2, s inhibitory proteáz: leupeptin, pepstatin a antipain každý 1 µg/ml
a 1% Triton). Vždy bylo přidáno 1 ml STE média na 0,1 g nádorové tkáně. U tohoto 10%
homogenátu byla celková koncentrace proteinů stanovena standardním Bradfordovým testem.

4.7.3. SDS-PAGE
PAGE (polyakrylamidová gelová elektroforéza) využívá polyakrylamidový gel jako
elektroforetické médium. Směs akrylamidu a bisakrylamidu polymeruje pomocí volných radikálů
poskytovaných persulfátem amonnýn (APS), který způsobuje volné štěpení vazeb O-O.
K urychlení polymerace se používá volná zásada TEMED, která katalyzuje tvorbu volných
radikálů persulfátu amonného.
SDS elektroforéza (SDS-PAGE) probíhá při denaturačních podmínkách. Separují se
všechny nekovalentně vázané polypeptidy podle své molekulové hmotnosti.
SDS (sodium dodecyldulfát) denaturuje terciární strukturu proteinů rozrušením vodíkových
vazeb a rozvine jejich molekuly do lineárních řetězců. Disulfidické můstky tvořené z postranních
sulfhydrilových zbytků cysteinů jsou dále rozštěpeny redukčním thiolovým činidlem
β-merkaptoethanolem. Rozvinuté aminokyselinové řetězce pak navázáním SDS změní svou
prostorovou konformaci a v komplexu s SDS tvoří globulární částice. Náboj bílkovin je úplně
překryt zápornými dodecylsulfátovými anionty, takže se při elektroforéze uplatňuje jen tvar a
velikost molekul. Obecně platí, že na 1 g proteinu se váže 1,4 g SDS. Pohyblivost molekul je
zde nepřímo úměrná jejich relativní molekulové hmotnosti.
Elektroforéza byla prováděna ve vertikální elektroforetické aparatuře. 12% separační gel
byl pipetován mezi skla a převrstven butanolem. Po polymeraci gelu a odsátí butanolu byl mezi
skla vpraven zaostřovací gel (stacking gel) (Tab. 4.3.), do kterého byl zasunut hřebínek pro
vytvoření jamek pro vzorky. Po zpolymerování gelu byly skla vložena do elektroforetického pufru
a do jamek byly nanášeny vzorky a proteinový standard pro určení molekulových hmotností
separovaných proteinů. Množství proteinu v jednotlivých pokusech je uvedeno v experimentální
části, zpravidla se pohybovalo kolem 40 µg celkových proteinů. Elektroforéza probíhala při
120 V. Gely se separovanými proteiny byly dále použity pro Western-blotting.
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Tab. 4.3. Příprava zaostřovacího a 12% dělícího polyakrylamidového gelu

dělící gel 12%
voda
30% Acrylamide mix
1,5 M Tris (pH 8,8)
10% SDS
10% APS
TEMED

celkem 5ml
1,7 ml
2,0 ml
1,3 ml
0,05 ml
0,05 ml
0,002 ml

zaostřovací gel
voda
30% Acrylamide mix
1,5 M Tris (pH 6,8)
10% SDS
10% APS
TEMED

celkem 3ml
2,1 ml
0,5 ml
0,38 ml
0,03 ml
0,03 ml
0.003 ml

4.7.4. Western blotting
Byla použita polyvinylidenfluoridovou membrána (PVDF) smočená 15 s ve 100% methanolu a
dvakrát omyta v trasferovém pufru, v němž byla ponechána 10min. Proteiny byly na membránu
přeneseny polosuchým elektrotransferem, který probíhá mezi dvěma horizontálními grafitovými
pláty (elektrodami). Na navlhčenou anodu byly umístěny v pufrech namočené 3 filtrační papíry,
membrána a gel, na něj opět 3 filtrační papíry a překryty katodou. Po spuštění elektrického
proudu všechny záporně nabité proteiny migrují v elektrickém poli k anodě stejnou rychlostí a
váží se tak na zakotvené molekuly v PVDF membráně. Přenos probíhal 30 min při napětí 15 V a
proudu 300 mA. Membrána byla blokována přes noc ve 4°C v blokovacím roztoku. Pak byla
několikrát omyta v PBS-T a na membránu byly naneseny 3 ml primární protilátky, myší
monoklonální mAB(327) (CALBiochem) (1 µg/ml). Proběhla inkubace 90 min. 3x během 60 min
byla membrána promyta PBS-T. Vizualizace proteinů je uskutečněna značením sekundární antimyší protilátkou konjugovanou s peroxidázou, Anti-mouse IgG (Cell Signaling Technology),
byla nanesena na membránu a proběhla inkubace 90 min. Poté byla membrána po dobu 60 min
3 x promyta v PBS-T a byla provedena imunodetekce proteinu chemiluminiscenčním systémem.

4.7.5. Chemiluminiscenční detekce
Membrána byla inkubována 10 min v roztoku připraveném smícháním Super Signal West
Pico Luminol Enhancer solution a Super Signal West Pico Stable Peroxidase solution v poměru
1:1, vložena do kazety společně s filmem a film byl vyvolán po 45 s - 60 min (dle očekávané
intenzity signálu). Imunobloty byly vyvolány na Kodak film.
Pro ověření nanášky proteinů byla membrána obarvena 1 h v Coomassie Brilliant Blue a
odbarvena odbarvovacím roztokem.

4.8. Práce s buněčnými kulturami
4.8.1. Transfekce pomocí lipofekčního činidla FuGENE HD Transfection
Reagent
Den před transfekcí byly buňky vysety v množství 3 x 103 na jamku do 24 jamkového
platíčka (plocha 1,9 cm2) a byly kultivovány v mediu bez roztoku antibiotik a Amphotericinu B.
Následující den byla připraven směs, která byla transfekována do buněk. Do 100 µl
bezsérového média OPTI-MEM (OPTI-MEM/+GlutaMaxTM, Gibco) byly přidány 2 µg DNA a 4 µl
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FuGENE HD. Směs byla vortexována a ponechána 15 min při pokojové teplotě (18°C-24°C).
Poté bylo 25 µl z této směsi přidáno po kapkách do každé jamky.
Druhý den bylo medium opět vyměněno a byl přidán roztok antibiotik a roztok
Amphotericinu B.
V případě vektoru pLNIG byla 48 h po transfekci zahájena selekce přidáním 400 µg/ml
G418.

4.8.2. Kalcium-fosfátová precipitace
Buňky PR9692 byly transfekovány pomocí kalcium-fosfátové precipitace. Den předem bylo
vyseto 5 x 103 buněk na misky P60. Další den jsme bylo vyměněno médium a po hodině
zahájena transfekce.
Pro každou misku byly připraveny dva roztoky.
Roztok A: 10 µg DNA ( viz. Tab. 5.2.)
45 µl CaCl2 2M (18,37 / 50 ml H2O)
350 µl H2O
Roztok B: 370 µl HBS 2x (NaCl 820 mg, Na2HPO4 11 mg, HEPES 595 mg,
H2O ad 50 ml; pH 7,1)
7 µl HPO4 + H2PO4
Roztok A byl po kapkách smíchán s roztokem B a směs byla pipetována na buňky. Po 4 hodinách
byly buňky opláchnuty 5% roztokem glycerolu v HBS a ještě jednou pomocí PBS, čímž byl
odstraněn toxický kalcium-fosfátový precipitát. Bylo dodáno čerstvé médium s roztokem antibiotik a
roztokem Amphotericinu B.
V případě vektoru pLNIG byla 48 h po transfekci zahájena selekce přidáním 400 µg/ml G418.

4.8.3. Elektroporace kuřecích buněk
U suspenzních buněk PR9692-E9 byla DNA vnášena elektroporací. 10 x 106 buněk bylo
centrifugováno 5 min, 200 x g a resuspendováno ve 400µl bezsérového média OPTI-MEM
(OPTI-MEM/+GlutaMaxTM, Gibco). Bylo přidáno 10 µg DNA a proběhla inkubace 5 min na ledu. Pak
proběhla elektroporace a buňky byly co nejrychleji přeneseny do kultivačního média.

4.8.4. Dokumentace buněk
Buňky byly den před fotografováním vysety na kultivační misky P60 v množství 0,4 x 106.
Druhý den byly těsně před fotografováním opláchnuty v PBS. Mikrofotografie byly pořizovány na
mikroskopu Olympus IX51.

4.8.5. Měření průtokovým cytometrem (FACS)
Přisedlé buňky byly sklízeny pomocí směsi trypsin-EDTA (1:1). Po krátkém působení byla
směs odsáta a na buňky nakapáno 200 µl vychlazeného PBS. Buňky byly důkladně
resuspendovány pipetou a přemístěny jamek mikrotitrační destičky pro měření průtokovým
cytometrem. Suspenzní buňky byly centrifugovány 5 min, 180 x g při 6°C a resuspendovány ve
200 µl vychlazeného PBS. Frekvence GFP-pozitivních buněk transfekovaných vektorem pLNIG
byla sledována pomocí průtokového cytometru LSR II cytometer (Becton-Dickinson, San Jose,
CA). Fluorescence byla měřena s parametry FITC (488 C), tzn. že k excitaci byl použit modrý
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laser (488 nm) a detektor C. Měřeno bylo 50 000 buněk každého vzorku proti NK. Výsledky byly
vyhodnocené pomocí programu FlowJO.

4.8.6. Příprava virových konzerv
DF1 a DF1-GFP buňky byly transfekovány klonovanými vektory na bázi pRCAN(C)
pomocí lipofekčního činidla FuGENE HD Transfection Reagent. Den po transfekci bylo na
buňkách vyměněno médium a dva dny po transfekci byly buňky přeneseny na misku P35 a
v dalších dnech na misku P60 a P100. Následující den po této pasáži bylo buňkám vyměněno
medium a příští den bylo medium s namnoženými viry odsáto do zkumavek a centrifugováno 5
min, 1000 x g při 4°C pro odstranění buněk. Vodná fáze byla přenesena do nové zkumavky a
alikvotována po 1 ml do plastikových ampulí. Ty byly skladovány v -80°C.

4.8.7. Virová infekce
K infekci buněk PR9692, PR9692-E9 a CEF byl použit virus propagovaný v buňkách DF1.
Zamražená virová konzerva byla přenesena do lázně o teplotě cca 37°C. Po rozmražení bylo
medium použito k infekci buněk. Den pře infekcí bylo vyseto na 24 jamkové platíčko 100 000
buněk a příští den bylo odsáto médium z přisedlých buněk a přidáno 100 µl z virové konzervy. U
suspenzních buněk byla provedena centrifugace 5 min, 200 x g, 6°C a buňky byly
resuspendovány opět ve 100 µl z virové konzervy. Buňky byly ponechány 30 min ve 40°C. Bylo
přidáno 400 µl kultivačního média. Po dvou dnech byly buňky přeneseny na misku P35, dále na
P60 a na P100. Po poslední pasáži na P100 byla z buněk izolována RNA, proteiny či
chromozomální DNA jak je popsáno v předchozích kapitlolách. Tyto buňky byly také použity pro
inokulaci do kuřat.

4.9. Experimenty in vivo
Buňky PR9692 a PR9692-E9, infikované a jako kontrola neinfikované, byly inokulovány do
20-denních kuřat. Suspenze buněk byla upravena na koncentraci 105 buněk/ml a inokulováno
s.c bylo 0,2ml suspenze/kuře, tj. 2 x 104 buněk/kuře. Toto schéma se lišilo jen v experimentu
popsaném v kapitole 5.8.4. 14 dní, 21 dní a 28 dní po inokulaci byla odečtena velikost
primárního nádoru (mm2). 35 dní po inokulaci byla kuřata usmrcena, byla odečtena velikost a
váha nádorů a velikost, počet a umístění metastáz. Při sledování kinetiky růstu nádorů je
používán výpočet plochy nádoru obkreslením jeho kontury na průhlednou folii, přenesením
tohoto obrazu na milimetrový papír a kalkulaci plochy jako ½ ze součtu opsaného a vepsaného
pravidelného tvaru do obrazu nádoru (Svoboda et al., 1992). Čerstvě odebrané primární nádory
byly zamrazeny v tekutém dusíku, uloženy v -80°C a některé z nich zpracovány, jak je popsáno
v kapitole 4.8.3.
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5. VÝSLEDKY
5.1. Příprava vektorů
5.1.1. Klonování do vektoru pRFPRNAiC
Jako zdrojový plazmid pro konstrukci kazet shRNA posloužil vektor
pRFPRNAiC (Das et al., 2006), laskavě poskytnutý Zuzanou Hořejší, ÚMG.
V experimentech byl použit kuřecí systém RNAi pro optimální umlčení
genů v kuřecích buňkách. Pracovali jsme s vektorem pRFPRNAiC, který nese
kromě sekvencí zajišťujících replikaci v bakteriích i kazetu shRNA. Ta
obsahuje kuřecí promotor U6 a kuřecí sekvence miRNA pro zajištění
optimálního zpracování transkriptů pomocí endoribonukleázy Dicer.
Kazeta shRNA umožňuje vložení dvou různých sekvencí a tedy využití
dvou vlásenek zároveň. V této práci jsme využili pouze první klonovací místo
ohraničené sekvencemi rozeznávanými restikčními endonukleázami NheI a
MluI (Das et al., 2006). Vektor pRFPRNAiC dále nese sekvenci pro expresi
červeného fluorescenčního proteinu (RFP) , který umožňuje detekci buněk
obsahující tento vektor (Obr. 5.1.).

inzerční místo
NotI

vedoucí sekvence U6

kuřecí promotor U6

NheI

sekvence miRNA

MluI

sekvence miRNA

inzerční místo

ClaI

sekvence miRNA terminátor PolIII

Obr. 5.1. Vektor pRFPRNAiC s kazetou shRNA zajištující expresi vlásenky pro umlčení
cílového genu (šedá). Vektor dále nese červený flourescenční protein řízený z β-aktinového
promotoru. Kazeta shRNA vektoru pRFPRNAiC je obklopena restrikčními místy NotI a ClaI.
Šedou barvou je znázorněno jedno ze dvou míst pro vkládání sekvence umožňující vznik
vlásenky, které bylo použito v této práci. Je ohraničeno sekvencemi rozeznávanými
restrikčními endonukleázami NheI, MluI. Tato kazeta obsahuje kuřecí promotor U6 a terminátor
RNA polymrázy III a dále kuřecí sekvence miRNA pro zajištění optimálního zpracování
transkriptů pomocí endoribonukleázy Dicer (upraveno dle Das et al. 2006).
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5.1.1.1. Tvorba sekvence zajišťující vznik shRNA
Prvním cílem RNAi byl gen pro zelený fluorescenční protein (GFP). Tato
shRNA v dalších experimentech sloužila jako kontrola nespecifického
umlčování.
22 nukleotidů dlouhá cílová sekvence vybraná z umlčovaného genu, proti
které byla namířena shRNA, byla navržena prostřednictvím vyhledávače
http://www.genescript.com/ssl-bin/app/rnai. Tato 22 nukleotidů dlouhá
sekvence byla součástí delšího přímého a reverzního primeru.
Další součástí těchto oligonukleotidů jsou i kuřecí specifické sekvence
univerzální pro všechna klonování (Obr. 5.2.).
5´ koncová báze v řetězci, který neslouží jako templát pro transkripci (sense
řetězec), byla změněna po vzoru přirozené miRNA 30, kde se
jednonukleotidová záměna v tomto místě běžně nachází (Das et al., 2006).

GFP přímý primer
5´ aggtgctgccagtgagcgagcacaagctggagtacaactatagtgaagccacagatgta
GFP reverzní primer
5´caccaccaccagtaggcaggcacaagctggagtacaactatacatctgtggcttcact
Obr. 5.2. Sekvence primerů účastnících se tvorby vlásenky. Střední část nese sekvenci
specifickou pro GFP. Tučně jsou zvýrazněné sekvence pocházející z kuřecí miRNA.

Tyto oligonukleotidy specifické pro GFP byly použity v PCR se dvěma
obecnými oligonukleotidy (Obecný primer 3 a Obecný primer 5), které se také
účastní tvorby vlásenky a zároveň zajistí přítomnost restrikčních míst (NheI,
MluI) pro vložení do kazety shRNA (Obr. 5.3A. a 5.3B.).
A
3´CCGCCCCGATCGACCTCTTCTACGGAAGGCCTCTCCACGACGGTCACTCGCTCGTGTTCGACCTCATGTTGATATCACTTCGGTGTCTAC
ATATCAACATGAGGTCGAACACGGACGGATGACCACCACCACTTATCGCCCCAATCTTCGAAAGAAGGGGAGAATGCGCAGGTGGG 5´
5´GGCGGGGCTAGCTGGAGAAGATGCCTTCCGGAGAGGTGCTGCCAGTGAGCGAGCACAAGCTGGAGTACAACTATAGTGAAGCCACAGA
TGTATAGTTGTACTCCAGCTTGTGCCTGCCTACTGGTGGTGGTGAATAGCGGGGTTAGAAGCTTTCTTCCCCTCTTACGCGTCCACCC 3´

B

NheI

MluI

Obr. 5.3. Barevně odlišené sekvence tvořící PCR produkt vkládaný do kazety shRNA. Místa
rozeznávaná restrikčními endonukleázami NheI a MluI jsou podtržená. Červeně jsou
znázorněny sekvence obecných oligonukleotidů, zeleně kuřecí specifické sekvence univerzální
pro klonování. Tyto sekvence jsou součástí Obecného primeru 3 a Obecného primeru 5.
Tučným písmem jsou zvýrazněné sekvence umlčovaného genu (v tomto případě je to GFP)
Zbylé sekvence tvoří smyčku (A). Schematický nákres sekvencí tvořících vlásenku
exprimovanou z kazety shRNA (B).
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Produkt PCR byl přečištěn pomoci QIAquick PCR Purification Kitu
(QIAGEN) a část vzorku byla elektroforeticky analyzována. Očekávaná velikost
produktu (176 bp) odpovídala velikosti získaného fragmentu (Obr. 5.4.).

176 bp

Obr. 5.4. Elektroforetická analýza produktu PCR, který sloužil k přípravě vlásenky proti GFP.

NEB 100 bp – DNA standard NEB 100 bp DNA Ladder (NEB).
5.1.1.2. Příprava pRFPRNAiCshGFP
Přečištěný produkt byl štěpen restrikčními endonukleázami NheI a MluI.
Také kazeta shRNA ve vektoru pRFPRANiC obsahuje sekvence rozeznávané
endonukleázami Nhe I a MluI, což umožňuje orientované vkládání produktu
PCR prostřednictvím kohezivních konců (Obr. 5.1).
Po restrikčním štěpení byly vektor i produkt PCR elektroforeticky
frakcionovány a izolovány z agarózového gelu. Následně proběhla ligace.
Ligační směsí jsme transformovali bakteriální kmen E. coli XL1-Blue a po
PCR testování kolonií jsme vybrali pozitivní bakteriální klony. Velikost
fragmentu při použití primerů RNAiCfirsthair je 192 bp (Obr. 5.5.A).
Z pozitivních klonů byla provedena preparace plazmidové DNA. Velikost
fragmentu při použití primerů RNAiCfirsthair je 192 bp (Obr. 5.5.A)
Úspěšnost klonování jsme ověřili restrikčním štěpením. Velikost fragmentu
odpovídala očekávané velikosti, tj. 158 bp (Obr. 5.5.B).
Aby byla potvrzena správnost konstrukce plazmidu, byla provedena
sekvenace pomocí primerů RNAiCfirsthair. Získaná sekvence byla plně ve
shodě s předpokládanou sekvencí
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Obr. 5.5. Testování bakteriálních klonů pozitivních na přítomnost kazety shRNA s použitím
PCR (A). Restrikční ověření úspěšnosti přípravy pRFPRANiCshGFP pomocí restrikčních
endonukleáz NheI a MluI (B) NEB 100 bp – DNA standard NEB 100 bp DNA Ladder (NEB).

5.1.1.3. Příprava pRFPRNAiCshsrc
Hlavním cílem bylo určit vliv snížené hladiny v-Src na nádorovou progresi
a tvorbu mestastáz, proto dalším úkolem bylo zajistit tvorbu shRNA vlásenky
nesoucí sekvence pro umlčení exprese v-src.
Rozhodli jsme se vyzkoušet tři různé RNA vlásenky, které jsou namířeny
proti kódující oblasti v-src v doméně SH2 (v-src-cds), proti vedoucí sekvenci
(v-src-leader) a proti U3 sekvenci RSV (v-src-U3) (Obr. 5.6.).
Sekvence oligonukleotidů v-src-cds, v-src-leader, v-src-U3 byly navrženy
prostřednictvím vyhledávače http://www.genescript.com/ssl-bin/app/rnai. Dále
jsme postupovali analogicky jako při tvorbě pRFPRNAiCshGFP.
Úspěšnost klonování byla opět ověřena restrikčním štěpením i sekvenací.
Výsledné vektory byly pojmenovány: pRFPRNAiCshsrc-cds
pRFPRNAiCshsrc-leader
pRFPRNAiCshsrc-U3

5´LTR

U3

3´LTR

R U5

v-src
PBS SD ψ

PPT

U3

R U5

U3

R

provirová DNA

+1

cap R U5

v-src
leader

cds

AAAA

mRNA

U3

Obr. 5.6. Schéma provirové DNA integrované v genomu buněčných linií PR9692 a PR9692-E9, ze které vzniká
příslušná mRNA. Na té jsou modře vyznačená místa, proti nimž jsou namířené jednotlivé shRNA. LTR - dlouhá
terminální repetice, U3 – 3´koncová jedinečná sekvence, U5 – 5´koncová jedinečná sekvence, R – přímá
terminální repetice, PBS – vazebné místo pro tRNA primer, SD - donorové místo sestřihu, ψ – enkapsidační signál,
PPT- polypurinová sekvence, cap – 7-metylguanozinová čepička.
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5.1.2. Tvorba pLNIGshGFP a pLNIGshsrc
Protože pRFPRNAiC neumožňuje selekci kuřecích buněk obsahujících
tento vektor, byl v dalších experimentech použit vektor pLNIG (Senigl et al.,
2008).
Tento vektor nese kromě sekvencí zajišťujících replikaci v bakteriální
buňce i gen pro neomycinovou rezistenci exprimovaný z LTR myšího viru
MMSV a gen EGFP, který je ze stejné mRNA translatovaný díky přítomnosti
IRES (Obr. 5.7.).
Díky přítomnosti restrikčních míst rozeznávaných endonukleázami ClaI a
NotI byl pLNIG naštěpen a do vektoru jsme vložili celou kazetu shRNA. Ta
byla z původního vektoru pRFPRNAiC vyjmuta také restrikčními enzymy ClaI a
NotI a elektroforeticky frakcionována. Fragmenty jsme izolovali z agarózového
gelu a použili pro ligaci. Ligační směsí byly transformovány bakterie kmene
E.coli XL1-Blue a pozitivní kolonie byly identifikovány PCR testováním kolonií
s primery RNAiCfirsthair. Následovala preparace plazmidové DNA.
Úspěšnost klonování byla restrikčně ověřena s použitím restrikčních
endonukleáz ClaI, NotI, které rozeznávají sekvence na okrajích kazety shRNA.
Vzniklý fragment má velikost 940 bp (Obr. 5.8.).
Do vektoru pLNIG byla vložena kazeta shRNA zajišťující sníženou expresi
GFP a také v-src všech tří verzí.
Vzniklé vektory byly nazvány: pLNIGshGFP
pLNIGshsrc-cds
pLNIGshsrc-leader
pLNIGshsrc-U3
MMSV LTR

Ne
o
-r

F

pLNIG s kazetou shRNA

M

LT

k az

eta

EG

M
LV

shRNA

No

R

tI

C la I

Obr.5.7. Vektor pLNIG obsahující sekvence LTR MMSV a MMLV, gen pro neomycinovou
rezistenci (Neo-r), vnitřní vazebné místo pro ribozóm (IRES) a gen pro zelený fluorescenční
proteinu (EGFP). Použitím restrikčních míst ClaI a NotI byla do vektoru vložena kazeta
shRNA.
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940 bp

Obr. 5.8. Ověření úspěšnosti klonování pLNIGshGFP restrikčními endonukleázami ClaI a NotI.
NEB 100 bp – DNA standard NEB 100 bp DNA Ladder (NEB).

5.2. Příprava buněčných klonů PR9692sh a PR9692-E9sh
Kuřecí buněčné linie PR9692 a PR9692-E9 jsou derivovány z nádorů
indukovaných plazmidovou DNA, která nese křeččí provirovou strukturu
LTR, v-src, LTR. Buňky pocházející z těchto nádorů byly kultivovány in vitro za
vzniku buněčného klonu PR9692. Linie PR9692-E9 je subklon linie PR9692
odvozený limitním ředěním (Plachý, nepublikováno). Tyto linie se liší
schopností tvorby metastáz. Zatímco po inokulaci linie PR9692 i PR9692-E9
do kuřat inbredního kmene CC.R1 dojde k vytvoření primárního nádoru ve
100% případů, pouze u linie PR9692 dojde k vytvoření metastáz. U linie
PR9692-E9 se nevytvoří metastázy ani v jednom z případů.
Použitím vektoru s kazetou shRNA, která zajišťuje umlčení exprese
v-src, jsme chtěli zjistit, jaký efekt bude mít u snížení hladiny v-Src na
onkogenní potenciál těchto buněčných linií.
Tyto buněčné linie se liší i morfologicky. Linii PR9692 tvoří buňky přisedlé
zatímco linii PR9692-E9 buňky suspenzní. Proto jsme u těchto linií zvolili
různou metodu vnášení vektoru do buňky. Buněčná linie PR9692 byla
transfekována kalcium-fosfátovou metodou, pro buněčnou linii PR9692-E9
jsme použili elektroporaci.

5.2.1. Ověření účinnosti transfekce linie PR9692
Do buněk linie PR9692 jsme vnášeli vektor pomocí kalcium-fosfátové
precipitace. Pokusy nejprve proběhly s vektorem nesoucím kazetu shRNA se
specifickou sekvencí proti GFP.
Buňky byly transfekovány nejdříve vektorem pLNIG, který kazetu shRNA
nenesl, dále vektorem pRFPRNAiCshGFP a nakonec oběma vektory zároveň.
Těmito pokusy jsme chtěli ověřit účinnost vnášení DNA do buněk a kombinací
obou vektorů sledovat snížení exprese GFP. Buňky transfekované pLNIG se
dají selektovat G418 a současná transfekce pRFPRNAiCshGFP zajistí snížení
exprese GFP.
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Přítomnost vektoru pLNIG v kuřecích buňkách jsme pozorovali
fluorescenčním mikroskopem díky genu EGFP, stejně tak přítomnost vektoru
pRFPRNAiC nesoucí gen RFP.
Opakované experimenty prokázaly, že transfekce buněčné linie PR9692
nebyla dostatečně účinná a buňky nesoucí vektor pLNIG s Neo-r se nám
nepodařilo s použitím G418 selektovat. Proto jsme v dalších experimentech
přistoupili k infekci buněk, jak je popsáno v kapitole 5.3.

5.2.2. Ověření účinnosti elektroporace linie PR9692-E9
V případě buněčné linie PR9692-E9 jsme nejprve buňky transfekovali
vektorem pLNIG, abychom zjistili optimální podmínky elektroporace.
10 x 106 buněk bylo transfekováno 15 µg pLNIG při různých podmínkách (Tab.
5.1.).
Účinnost transfekce byla měřena prostřednictvím exprese GFP použitím
průtokového cytometru (FACS) vždy cca 24 h po elektroporaci a v několika
případech 48 h po elektroporaci. Jako NK byly použity netransfekované buňky
PR9692-E9. Poločas života proteinu GFP je 26 hodin (při 37°C).
Protože procento pozitivních buněk bylo velice nízké, vyzkoušeli jsme i
transfekci pomocí lipofekčního činidla FuGENE HD Transfection Reagent
(Roche). I v tomto případě se hladina živých buněk pohybovala kolem 3% a
pozitivních kolem 8%. Ani zde se nepodařilo získat dostatečné množství
transfekovaných buněk.
Tab. 5.1. Účinnost elektroporace linie PR9692-E9 vektorem pLNIG byla měřena průtokovým
cytometrem 24 h po transfekci a v některých případech 48 h po transfekci.

podmínky

délka pulsu
(ms)

% živých
b., 24h po
transfekci

% pozitiv. b.,
24h po
transfekci

% živých b.,
48h po
transfekci

% pozitiv. b.,
48h po
transfekci

25 µF, 700 V

1,30

58, 1

0, 35

64, 1

0, 07

125 µF, 450 V

6,90

56, 7

0, 27

74, 1

0, 06

250 µF, 250 V

15, 3

60, 8

0, 54

71, 1

0, 16

500 µF, 160 V

32, 3

62, 0

0, 33

66, 2

0, 06

960 µF, 250 V

55, 0

7, 15

7, 04

3, 62

9, 82

500 µF, 250 V

25, 6

3, 02

0,90

600 µF, 250 V

28, 3

2, 6

2, 96

700 µF, 250 V

36, 4

3, 26

3, 93

800 µF, 250 V

34, 1

3, 65

6, 58

900 µF, 250 V

43, 3

3, 07

5, 51

1000 µF, 250 V

49, 0

4, 26

12, 5

500 µF, 300 V

24, 1

2, 41

3, 52

700 µF, 300 V

35, 5

2, 57

6, 46

900 µF, 300 V

40, 3

2, 23

9, 67

500 µF, 400 V

23, 5

1, 63

3, 99

700 µF, 400 V

29, 7

1, 46

6, 54

60, 9

0, 1

75, 2

0, 09

NK
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Z výše uvedených výsledků je patrné, že transfekce PR9692 ani PR9692-E9
nebyla dostatečně účinná proto jsme v dalších pokusech využili vektor
pRCAN(C).

5.3. Příprava pRCAN(C)shGFP a pRCAN(C)shsrc
Pro úspěšné vnesení DNA do buněk byla v dalších experimentech použita
virová infekce prostřednictvím vektoru pRCAN (Replication-competent ASLV
long terminal repeat (LTR) , No splice acceptor), který je odvozený od pRCAS
(Replicantion-competent ASLV long terminal repeat (LTR) with a Splice
acceptor).
pRCAS je ptačí retrovirový vektor na bázi genomu Pražského kmene RSV
(Hughes et al., 1987).Jedná se o replikačně kompetentní virus, který mezi
svými LTR sekvencemi nese kromě sekvencí GAG, POL a ENV i místo
rozeznávané restrikční endonukleázou ClaI, která byla použita pro vnesení
kazety shRNA (Obr. 5.9.). Virový genom je klonován v plazmidu, který nese
sekvence pro replikaci v bakteriální buňce.
Rozdíl mezi vektory pRCAN a pRCAS je v přítomnosti 100 bp dlouhého
inzertu v pRCAS, který obsahuje akceptorové místo sestřihu zajišťující expresi
vloženého genu z promotoru LTR. Protože je vlásenka produkována
z vlastního promotoru U6 přítomného v kazetě shRNA, použili jsme vektor
pRCAN, který byl od pRCAS odvozen (Hughes et al., 1987).
Vektor pRCAN zajistí integraci provirové DNA, jejíž součástí je i kazeta
shRNA.

5.3.1. Příprava pRCAN(C)
Jako výchozí materiál byl použit pRCAN(A) a pRCAS(C)-GFP (Hughes
et al., 1987). Písmeno v závorce udává příslušnost viru k dané interferenční
podskupině rozeznávající specifický receptor. Buňky PR9692 a PR9692-E9
jsou citlivé k infekci retroviry podskupiny C ale rezistentní k infekci retroviry
podskupiny A. V případě podskupiny C je receptorem 488 aminokyselin dlouhý
protein, Tvc, z butyrofilinové rodiny (Elleder et al., 2005).
Pro úspěšnou infekci buněčných linií PR9692 a PR9692-E9 bylo zapotřebí
vyjmout část sekvence env z vektoru pRCAN(A), nahradit ji sekvencí z vektoru
pRCAS(C)-GFP a zajistit tak vznik viru RCAN podskupiny C, RCAN(C).
K vyjmutí tohoto úseku dlouhého 1752 bp posloužily restrikční
endonukleázy KpnI a StuI (Obr. 5.9.).

5.3.2. Tvorba restrikčního místa v pRCAN(C)
Abychom zajistili úspěšné vložení kazety shRNA, která byla z vektoru
do vektoru
pLNIG vyjmuta restrikčními endonukleázami ClaI a NotI,
pRCAN(C), vytvořili jsme nové restrikční místo rozeznávané endonukleázou
NotI. Sekvence rozenávaná ClaI byla již na vektoru pRCAN(C) přítomna.
K vytvoření restrikčniho místa jsme použili syntetický oligonukleotid o
délce 80 bp, který nahradil úsek vyštěpený endonukleázami ClaI a StuI.
Zároveň byla jeho sekvence upravena tak, aby obsahovala NotI restrikční
místo. Sekvence byla připravena pomocí PCR, a štěpena restrikčními
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endonukleázami ClaI a StuI. Přes tyto kohezivní konce byla nakonec vložena
do vektoru pRCAN(C) (Obr.5.9.)

5.3.3. Vkládání kazety shRNA do pRCAN(C)
Výše uvedenými postupy jsme vytvořili vektor pRCAN podskupiny C, který
umožní produkci replikačně kompetentního viru úspěšně vstupujícího do
buněk linií PR9692 a PR9692-E9. Zároveň nese restrikční místa rozeznávané
restrikčními ednonuleázami ClaI a NotI. Těmito enzymy jsme také vyjmuli
kazetu shRNA z vektoru pLNIG a vytvořili tak kohezivní konce pro vkládání do
vektoru pRCAN(C) (Obr. 5.9.).
Vektor byl do bakterií vnesen elektroporací. PCR testováním kolonií s
primery RNAiCfirsthair jsme našli pozitivní kolonie a z nich jsme provedli
preparaci plazmidové DNA.
Jako v případě vektoru pLNIG jsme i zde vkládali kazety shRNA cílené na
snížení exprese GFP i v-src. U genu v-src byly opět použity všechny tři různé
sekvence namířené do kódující oblasti v-src, vedoucí sekvence a U3 oblasti
RSV.
Výsledné vektory byly nazvány: pRCAN(C)shGFP
pRCAN(C)shsrc-cds
pRCAN(C)shsrc-leader
pRCAN(C)shsrc-U3.
Jako kontrola nespecifického umlčovaní genů byl použit vektor, do kterého
byla vložena původní prázdná kazeta shRNA z vektoru pRFPRNAiC, která
neobsahuje sekvenci zajištující degradaci cílové RNA. Tento vektor byl
nazván: pRCAN(C)shvir-.
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Obr.5.9. Vektor pRCAN(C) nesoucí restrikční místo NotI. Jendá se o replikačně kompetentní
vektor, který mezi svými sekvencemi LTR nese GAG, POL a ENV. Dále do něj byla vložená
kazeta shRNA.Tento vektor jsme použili pro infekci buněčných linií PR9692 a PR9692-E9.

5.4. Infekce buněčných klonů
5.4.1. Propagace viru RCAN(C)shGFP a RCAN(C)shsrc
Protože transfekce buněčných linií PR9692 a PR9692-E9 byla neúspěšná,
rozhodli jsme se kazetu shRNA, která je součástí vektoru pRCAN(C), vnést do
buňky virovou infekcí.
K přípravě virů nám posloužila buněčná linie DF1 a od ní odvozená linie
se stabilní expresí GFP, DF1-GFP. Virus je samozřejmě tvořen i v buňkách
PR96922 a PR9692-E9, ale tvorba virionů v buňkách DF1 vyřešila problém s
transfekcí. Linie DF1 má navíc tu výhodu, že neobsahuje endogenní retroviry,
přítomné ve většině kuřecích primárních buněk a linií, které by mohly
rekombinovat s virem RCAN(C).

5.4.2. Transfekce linie DF1-GFP a ověření účinnosti RNAi
Protože linie DF1-GFP stabilně exprimuje GFP, použili jsme ji k ověření
efektivity transfekce i ke sledování umlčení exprese GFP.
Do buněk DF1-GFP byl lipofekcí vnesen vektor pRCAN(C)shGFP. Pro
lipofekci byl použit FuGENE HD Transfection Reagent (Roche). Po transfekci
pRCAN(C)shGFP do určitého procenta buněk DF1-GFP se v těchto buňkách
začne tvořit virus RCAN(C)shGFP, který postupně infikuje celou populaci
beněk DF1-GFP.
Účinnost RNAi a tedy snižování exprese GFP byla měřena průtokovým
cytometrem. Byly vysety a transfekovány tři misky s buňkami DF1-GFP a ve
všech případech opravdu došlo k poklesu exprese GFP (Tab. 5.2.). Jako NK
byly použity buňky DF1.
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RNAi umožňuje pouze snížení exprese genu (knock-down) nikoli úplné
vyřazení exprese genu (knock-out). Na grafu z průtokového cytometru se proto
RNAi projevila spíše poklesem intenzity fluorecsence (MFI) než výrazným
snížením procenta pozitivních buněk.
Pokles fluorescence jsme mohli pozorovat i pomocí fluorescenčního
mikroskopu. Dokumentace buněk proběhla 4 týdny po transfekci (Obr. 5.10.)
Virus byl z buněk po pěti pasážích sklizen a nazván: vir RCAN(C)shGFP.
Tab.5.2. Úspěšnost transfekce linie DF1 vektorem pRCAN(C)shGFP byla měřena průtokovým
cytometrem. Transfekce proběhla v triplikátech.

48h po transfekci
NK
1
2
3
12dní po transfekci
NK
1
2
3

% živých
buněk
74, 6
21, 5
17, 6
35, 6

%pozitiv.
buněk
0,73
80, 6
82, 1
95, 3

86, 8
18
27, 2
17, 8

0, 3
20
61, 8
68, 8

DF1-GFP transfekované

DF1-GFP netransfekované

5

Obr. 5.10. Dokumentace míry fluorescence buněk linie DF1-GFP 4 týdny po transfekci. 3x10
buněk bylo transfekováno 2µg replikačně kompetentního vektoru pRCAN(C)shGFP. Virus
postupně infikoval celou populaci buněk.
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5.4.3. Transfekce linie DF1 a účinek vlásenek na hladinu c-Src
Poté, co jsme ověřili účinnost transfekce DF1-GFP a snížení hladiny GFP,
byl vektor pRCAN(C)shsrc-cds, pRCAN(C)shsrc-leader, pRCAN(C)shsrc-U3
tranfekován do buněk DF1.
Sledovali jsme umlčení endogenní exprese c-src 25 dní po transfekci
použitím SDS-PAGE v kombinaci s Western blottingem. Vlásenka do kódující
oblasti v-src snižuje hladinu v-Src i c-Src. K detekci jsme použili primární myší
monoklonální protilátku anti-src a sekundární s peroxidázou kounjugovanou
protilátku anti-myší. Protilátka anti-src rozeznává doménu SH3 proteinu v-Src.
Právě v této doméně se nachází některé z aminokyselinových záměn odlišující
v-Src od jeho buněčného protějšku c-Src, přesto se dá tato protilátka anti-src
použít v kombinaci se sekundární protilátkou k detekci i c-Src. Zjistili jsme, že
v případě použití vlásenky proti kódující oblasti v-src, tedy při použití vektoru
pRCAN(C)shsrc-cds, opravdu dochází ke snížení hladiny c-Src. Jako kontrola
byly použity netransfekované buňky DF1 a zbylé dvě vlásenky do vedoucí
sekvence a U3 oblasti RSV. Přesnost nanášky proteinů byla kontrolována
obarvením membrány Coomassie Brilliant Blue (Obr. 5.11.).

Src 65 kDa

A

B
Obr. 5.11. Sledování snížení hladiny c-Src v buňkách linie DF1 25 dní po transfekci vektoru
pRCAN(C) s kazetou shRNA s použitím SDS-PAGE a Western blottingu (A). Přesnost
nanášky proteinů byla ověřena obarvením membrány Coomassie Brilliant Blue (B). Proteinový
standard Precision Plus Protein Standards All Blue (BIO-RAD).

Všechny tři viry byly po šesti pasážích sklizeny a použity pro infekci buněčných
linií PR9692 a PR9692-E9. Viry byly nazvány:
vir RCAN(C)shsrc-cds
vir RCAN(C)shsrc-leader
vir RCAN(C)shsrc-U3
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Kromě těchto tří virů, byl vytvořen i kontrolní virus RCAN(C) nesoucí
prázdnou kazetu shRNA, tzn bez sekvence zajišťující vznik shRNA vedoucí
k degradaci specifické RNA. Tento virus slouží společně s virem
RCAN(C)shGFP jako kontrola nespecifického snižování exprese.
Virus byl nazván: vir RCAN(C)shvir-

5.4.4. Infekce buněčných linií PR9692 a PR9692-E9
Během procesu infekce dochází ve virové partikuli k reverzní transkripci,
při které vzniká jedna dsDNA, která se v následných krocích integruje jako
provirus do buněčné chromozomální DNA.
Pro infekci buněčných linií PR9692 a PR9692-E9 jsme použili viry
RCAN(C) vytvořené v buňkách DF1.
Čtyři pasáže po infekci byla z buněk izolována RNA a analyzována
použitím kvantitativní PCR. Dále byly z buněk izolovány proteiny. Hladinu
proteinu v-Src jsme sledovali pomocí SDS-PAGE a Western blottingu.

5.5. Kvantitativní PCR
Tato metoda umožňuje spolehlivě detekovat a kvantifikovat specifický
úsek nukleové kyseliny v komplexním vzorku nukleových kyselin. Pro zjištění
zastoupení sekvence kódující v-Src v celkovém množství cDNA jsme použili
primery V-SRC amplifikující tuto sekvenci. Pro sledování snížené exprese
v-src i jeho buněčného protějšku c-src jsme použili primery VC-SRC
amplifikující sekvenci kódující virovou i buněčnou kinázu Src.

5.5.1. Tvorba standardů pro kvantitativní PCR
K vytvoření standardů byla využita technika TA klonování. Fragment
vkládaný do vektoru pGEM byl syntetizován s použitím primerů V-SRC nebo
primerů VC-SRC.
Vzniklé standardy byly nazvány: pGEMv-src
pGEMv/c-src
Protože součástí vektoru pGEM je gen kódující β-galaktozidázu, byly
bakterie E. coli XL1-Blue transformovány vektory pGEMv-src a pGEMv/c-src a
vysety na plotny s ampicilinem, induktorem IPTG a chromogenním substrátem
X-gal. Na takovém médiu vyrostou kolonie buněk transformovaných prázdným
vektorem, které jsou modré a buňky transformované rekombinantní DNA, které
jsou bílé.
U bílých kolonií bylo provedeno PCR testování kolonií s použitím primerů
V-SRC nebo primerů VC-SRC. Z pozitivních bakteriálních klonů byla izolována
plazmidová DNA.
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Z plazmidu pGEMv-src a pGEMv/c-src byla připravena ředící řada, tak
aby 2 µl roztoku obsahovaly 106 → 105 → 104 → 103 → 102 → 101 → 100
molekul plazmidu.

5.5.2. Tvorba pGEM-GAPDH
Kvantitativní PCR nám umožňuje zjistit počet startovních specifických
molekul ve vzorku. Při porovnání množství molekul v jednotlivých vzorcích
vztahujeme toto číslo na počet molekul GAPDH, tedy na stejné počáteční
množství materiálu (cDNA) vloženého do PCR. Tato sekvence zde slouží jako
referenční gen. Jeho produkt je exprimován ve všech tkáních se stejnou
intenzitou. Relativní expresi je potom možno vyjádřit jako poměr exprese
sledovaného genu ke genu referenčnímu.
Stejně jako v případě genu pro v-src bylo nutné vytvořit standardy pro
GAPDH. Při jejich tvorbě jsme využili primery pro amplifikaci kuřecí GAPDH a
vektor pGEM. Výsledný vektor byl nazván:
pGEM-GAPDH

5.5.3. Příprava cDNA podle RNA z infikovaných buněčných linií
PR9692 a PR9692-E9
Po izolaci celkové RNA z infikovaných buněčných linií PR9692 a
PR9692-E9 jsme použitím primerů oligo(dT) hybridizujících s polyA sekvencí
na 3´konci mRNA syntetizovali cDNA pomocí reverzní transkriptázy M-MLV.
Tato cDNA byla použita jako výchozí materiál pro kvantitativní PCR.
Pro kontrolu cDNA jsme použili PCR s kuřecími primery GAPDH a
výsledný produkt byl nanesen na agarózovou elektroforézu. Fragment má
velikost 178 bp. Glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenáza je jeden
z nejpoužívanějších konstitutivně exprimovaných (housekeeping) genů pro
porovnávání genové exprese.
Kromě vzorků z buněk infikovaných viry RCAN(C)shsrc-cds (cDNA-cds),
RCAN(C)shsrc-leader
(cDNA-leader),
RCAN(C)shsrc-U3
(cDNA-U3),
RCAN(C)shvir- (cDNA-vir-) byla použita i kontrolní cDNA z kuřecích
embryonálních fibroblastů (CEF). Jako NK jsme použili směs pro PCR bez
přítomnosti cDNA (Obr. 5.12.A).
Obrázek 5.12.B znázorňuje výsledek kontrolní PCR po reverzní transkripci
s použitím primerů V-SRC. Produky reakce byly elektroforeticky analyzovány.
Jako templát byla použita cDNA z buněk PR9692 infikovaných virem
RCAN(C)shsrc-cds
(cDNA-cds),
RCAN(C)shsrc-leader
(cDNA-leader),
RCAN(C)shsrc-U3 (cDNA-U3). RCAN(C)shvir- (cDNA-vir-). U předposledního
vzorku byla použita jako templát cDNA z CEF, ve kterých se sekvence genu
v-src nenachází. Poslední vzorek je NK, kdy do PCR směsi nebyl přidán
templát. Vzniklý fragment má velikost 155 bp.
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B
A

178 bp

155 bp

Obr. 5.12. Analýza cDNA z buněk PR9692 pomocí PCR s kuřecími primery GAPDH (A) a
primery V-SRC (B). Po reakci byla směs elektroforeticky analyzována. NEB 100 bp – DNA
standard NEB 100 bp DNA Ladder (NEB).

5.5.4. Výsledky kvantitativní PCR
Jako templát sloužily cDNA připravené dle RNA infikovaných buněčných
linií PR9692 a PR9692-E9, ale také pGEMv-src nebo pGEMv/c-src a pGEMGAPDH, které byly použity jako standardy. Použité primery byly buď primery
V-SRC nebo VC-SRC a také primery GAPDH pro normalizaci počtu molekul.
Na obrázku 5.13. jsou znázorněny výsledky kvantitativní PCR s použitím
primerů V-SRC a VC-SRC. Pokles exprese src byl sledován s použitím cDNA
získané reverzní transkripcí RNA buněčných linií PR9692-E9 a PR9692
infikovaných virem RCAN(C)shvir- (vir-), RCAN(C)shsrc-cds (cds),
RCAN(C)shsrc-U3 (U3), RCAN(C)shsrc-leader (leader).
Pomocí tzv. komparativní Ct metody jsme určili výchozí množství v-src (při
použití primerů VC-SRC i výchozí množství c-src) u výše uvedených vzorků,
kde Ct je tzv. treshold cycle. Tato metoda je založena na srovnávání rozdílů
mezi vnitřní kontrolou, tedy GAPDH, a námi studovaným Src.
Množtví molekul obsahujících sekvenci rozeznávanou primery V-SRC či
VC-SRC je normalizováno na 105 transkriptů GAPDH. Pokles exprese src,
který byl sledován 12 dní po infekci, je vyjádřen v procentech.
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Obr. 5.13. Sledování snížení exprese v-src (A, B, C, D) i c-src (B, D) v buňkách linie PR9692E9 (A, B) a linie PR9692 (C, D) 12 dní po infekci viry RCAN(C) s použitím kvantitativní PCR.
Reakce proběhla v triplikátech.

U buněčné linie PR9692-E9 došlo k nejvýraznějšímu snížení exprese src
při použití vlásenky proti kódující oblasti genu v-src. Při sledování míry exprese
virového i buněčného src u buněk PR9692 bylo dosaženo nejvýraznějšího
snížení exprese při použití vlásenky proti vedoucí sekvenci RSV. I v případě
vlásenky proti kódující oblasti došlo ke znatelnému snížení exprese.
Jak je patrné z obrázku 5.13.C, exprese v-src opakovaně v některých
případech vykazovala z dosud neobjasněných důvodů dokonce nárůst.
Elektroforeticky jsme analyzovali produkt kvantitativní PCR, abychom vyloučili
nespecifickou amplifikaci sekvence. Analýze byla podrobena cDNA vzniklá
reverzní transkripcí RNA z buněk PR9692 infikovaných virem RCAN(C)shsrccds (cds), RCAN(C)shsrc-U3 (U3), která byla amplifikována buď primery
V-SRC
(V-SRC cds a V-SRC U3) nebo primery GAPDH (GAPDH cds nebo GAPDH
U3). Nebyly detekovány nespecifické produkty (Obr. 5.14.).
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178 bp

155 bp

Obr. 5.14. Elektroforetická analýza produktů kvantitativní PCR k vyloučení tvorby
nespecifického produktu. NEB 100 bp – DNA standard NEB 100 bp DNA Ladder (NEB).

5.6. Analýza chromozomální DNA
Abychom se přesvědčili o integraci kazety shRNA, která je součástí
replikačně kompetentního retrovirového vektoru pRCAN(C), izolovali jsme
chromozomální DNA z buněčných linií PR9692 a PR9692-E9 infikovaných viry
RCAN(C) s různými verzemi kazety shRNA.
Chromozomální DNA jsme pak podrobili analýze pomocí kvantitativní
PCR s použitím primerů RFPkazeta, rozeznávající sekvence kazety shRNA
(Obr. 5.15). I zde jsme použili gen GAPDH jako referenční gen. Při
porovnávání počtu molekul nesoucích kazetu shRNA ve vzorcích pomocí
srovnání Ct, bylo toto číslo vztaženo na Ct GAPDH. Jako templát byla použita
chromozomální DNA izolovaná z buněk PR9692 a PR9692-E9. infikovaných
virem
RCAN(C)shsrc-cds
(cds),
RCAN(C)shsrc-leader
(leader),
RCAN(C)shsrc-U3 (U3). Jako NK byly použity buňky infikované virem
RCAN(C) bez kazety shRNA a prázdné buňky (PR9692 nebo
PR9692-E9). U těchto vzorků jsme porovnali jejich Ct.
Pomocí kvantitativní PCR jsme ověřili, že kazeta zajišťující expresi
vlásenky proti kódující oblasti v-src, vedoucí sekvenci i U3 oblasti RSV je
v buňkách opravdu přítomna.
Protože pozitivní výsledky byly obdrženy i u buněk infikovaných virem
RCAN(C) bez kazety shRNA (RCAN) a prázdných buněk (PR9692 nebo
PR9692-E9), ověřili jsme metodou PCR, jestli primery RFPkazeta neamplifikují
i jinou sekvenci než tu která se nachází v kazetě shRNA. Jako templát jsme
použili chromozomální DNA z CEF infikovaných virem RCAN(C) bez kazety
shRNA (RCAN) a virem RCAN(C)shGFP. Vzorky byly elektroforeticky
analyzovány po 35ti cyklech a po 40 cyklech. Jako NK jsme použili reakční
směs pro PCR bez templátové DNA (Obr. 5.16.).
Byla potvrzena přítomnost menšího množství nespecifických produktů
amplifikovaných primery RFPkazeta. Tento signál z prázdného vektoru
(RCAN) je mnohem slabší a i při kvantitativní PCR se objevil až kolem Ct = 35.
Proto nebyl tento nespecifický produkt předmětem dalšího zkoumání a primery
RFPkazeta byly používány i nadále.
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Obr. 5.15. Analýza integrace provirové DNA do genomu linie PR9692 (A) a linie PR9692-E9
(B) infikované viry RCAN(C) s použitím kvantitativní PCR. Reakce proběhla v triplikátech.

242 bp

Obr. 5.16. Elektroforetická analýza produktů PCR s použitím primerů RFPkazeta . Reakcí byla ověřena
specifita amplifikace sekvence přítomné v kazetě shRNA. NEB 100 bp – DNA standard NEB 100 bp

DNA Ladder (NEB).

5.7. Sledování snížení hladiny proteinu v-Src
Ke sledování hladiny syntézy proteinu v-Src byla použita SDS-PAGE
v kombinaci s Western blottingem a následovala imunodetekce na PVDF
membráně. Pro ověření nanášky proteinů jsme nakonec membránu obarvili
Coomassie Brilliant Blue.
V těchto experimentech bohužel nebylo možné použít protilátku proti
γTubulinu či βAktinu, abychom potvrdili nanesení stejného množství proteinů.
βAktin má přibližně stejnou velikost jako v-Src (65 kDa) a γTubulin
pravděpodobně interferuje se signální drahou Src. I přes nanesení stejného
množství proteinů byla u vzorků se sníženou expresí v-Src zaznamenána i
snížená exprese γTubulinu (Obr. 5.17.).
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Obr. 5.17. Imunodetekce proteinů v-Src a γTubulinu ukazuje, že i při stejné nanášce proteinů se snižuje exprese γTubulinu v
závislosti na snížení exprese v-Src (A). Membránu jsme obarvili Coomassie Brilliant Blue, abychom zkontrolovali

nanášku proteinů (B).

14 dní po infekci proběhla analýza hladiny v-Src. Buněčné linie PR9692 a
PR9692-E9
byly
infikovány
virem
RCAN(C)shsrc-cds
(cds),
RCAN(C)shsrc-leader (leader), RCAN(C)shsrc-U3 (U3). Jako kontrola byly
použity buňky infikované virem RCAN(C) bez kazety shRNA (RCAN) a
neinfikované buňky PR9692 (PR9692). Z těchto buněk jsme izolovali proteiny
a analyzovali hladinu syntetizovaného proteinu v-Src (Obr. 5.18.). Celková
koncentrace proteinů byla stanovena standardním Bradfordovým testem. Na
gel bylo nanášeno 40 µg proteinů.

Src 65 kDa

A

B
Obr. 5.18. Analýza poklesu hladiny v-Src v buňkách linie PR9692 a PR9692-E9 14 dní po infekci viry RCAN(C)
s použitím metod SDS-PAGE a Western blottingu. K imunodetekci byla použita protilátka mAB(327)
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(CALBiochem) proti v-Src (A). Membránu jsme obarvili Coomassie Brilliant Blue, abychom zkontrolovali nanášku
proteinů (B). Proteinový standard Precision Plus Protein Standards All Blue (BIO-RAD).
K nejvýraznějšímu poklesu hladiny v-Src došlo při použití vlásenky proti
kódující oblasti genu v-src u obou buněčných linií, PR9692 i PR9692-E9. U
linie PR9692 došlo k výraznějšímu poklesu i při použití vlásenky proti vedoucí
sekvenci RSV.
Abychom měli alespoň částečnou představu o míře snížení hladiny
v-Src, nanesli jsme na gel, kromě proteinů z buněk PR9692 a PR9692-E9
infikovaných virem RCAN(C)shsrc-cds (cds), RCAN(C)shsrc-leader (leader),
RCAN(C)shsrc-U3 (U3),
RCAN(C) bez kazety shRNA (RCAN),
RCAN(C)shGFP (GFP), také snižující se hladinu proteinů z kontrolních buněk
PR9692 a PR9692-E9. Nanášeli jsme 50 µg, 35 µg, 20 µg a 10 µg proteinů. U
vzorků z infikovaných buněk byla nanáška 40 µg.
K nejvýraznějšímu snížení hladiny Src došlo opět v případě vlásenky proti
kódující oblasti genu v-src. Při porovnání množství nanášených proteinů
z neinfikovaných buněk bylo prokázáno, že exprese v-src byla snížena asi na
polovinu (Obr. 5.19.).
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Obr. 5.19. Analýza snížení hladiny v-Src v buňkách linie PR9692 (A) a PR9692-E9 (B) 14 dní
po infekci viry RCAN(C) s použitím metod SDS-PAGE a Western blottingu. K imunodetekci
byla použita protilátka mAB(327) (CALBiochem) proti v-Src. Membránu jsme obarvili
Coomassie Brilliant Blue, abychom zkontrolovali nanášku proteinů (C, D). Proteinový standard
Precision Plus Protein Standards All Blue (BIO-RAD).

Poté, co jsme ověřili, že opravdu dochází ke snížení hladiny proteinu
v-Src, nejvíce v případě použití vlásenky shsrc-cds, mohli jsme zahájit pokusy
in vivo.
Metodou kvantitativní PCR i Western blottingem jsme zjistili, že dochází
k výrazným změnám exprese v-src při dlouhodobé kultivaci přerušené
zamrazením či rozmrazením infikovaných buněk. Některé buňky, jenž
zpočátku vykazovaly snížení hladiny v-Src, měly tuto hladinu po
několikatýdenní kultivaci či zamrazení a rozmrazení zvýšenou na úroveň
kontrolních neinfikovaných buněk. Naopak v některých případech, kdy byl
zpočátku pozorován malý efekt RNAi, bylo prokázáno snížení exprese v-src
téměř o polovinu. Proto buňky určené k inokulaci do kuřat byly před inokulací
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vždy čerstvě infikovány a hladina v-Src byla analyzována kombinací Western
blottingu a imunodetekce.

5.8. Sledování vlivu snížené hladiny v-Src in vivo
5.8.1. Analýza infikovaných buněk určených k inokulaci do
kuřat
20-denní kuřata byla inokulována buňkami linie PR9692 a PR9692-E9
infikovaných virem RCAN(C)shsrc-cds (cds), RCAN(C)shsrc-leader (leader),
RCAN(C)shsrc-U3 (U3). Jako kontrola byly použity buňky infikované virem
RCAN(C) bez kazety shRNA (RCAN), dále RCAN(C)shGFP (GFP) a
neinfikované buňky PR9692 a PR9692-E9.
Proteiny izolované z těchto buněk 12. den po infekci byly podrobeny
analýze (Obr. 5.20.). K nejvýraznějšímu snížení hladiny Src došlo v případě
infekce buněk PR9692 a PR9692-E9 virem RCAN(C)shsrc-cds. Právě tyto
buňky jsme proto použili k inokulaci do kuřat.

Src 65 kDa
Src 65 kDa
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Obr. 5.20. Analýza poklesu hladiny v-Src v buňkách linie PR9692-E9 (A)a PR9692 (B)
(inokulovaných do kuřat) 12 dní po infekci viry RCAN(C) s použitím Western blottingu.
K imunodetekci byla použita protilátka mAB(327) (CALBiochem) proti v-Src. Membrány jsme
obarvili Coomassie Brilliant Blue, abychom zkontrolovali nanášku proteinů (C,D). Proteinový
standard Precision Plus Protein Standards All Blue (BIO-RAD).

5.8.2. Inokulace buněk se níženou hladinou v-Src do kuřat a
sledování indukce nádorů a metastáz
Vliv snížené hladiny v-Src v buňkách PR9692 a PR9692-E9 na indukci
nádorů a metastáz byl sledován inokulací těchto buněk do kuřat. Inokulace
in vivo byly provedeny Jiřím Plachým, Ph.D., držitelem osvědčení odborné
způsobilosti pro práci s pokusnými zvířaty.
20-denní kuřata byla inokulována buňkami PR9692 a PR9692-E9 infikovanými
virem RCAN(C)shsrc-cds (cds). Jako kontrolu jsme použili buňky infikované
virem RCAN(C)shsrc-GFP.
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V týdenních intervalech po inokulaci byla odečítána velikost nádorů (mm2).
35 dní po inokulaci byla kuřata usmrcena, byla odečtena velikost a váha
nádorů a velikost, počet a umístění metastáz.
Protože jsme si při proteinových analýzách povšimli, že míra snížení
hladiny Src závisí na době kultivace buněk uplynulé od jejich infekce, byl
pokus rozdělen do tří skupin lišících se touto dobou (1. sk. - 4 dny po infekci,
2. sk. - 11 dní po infekci, 3. sk - 18 dní po infekci).
1. skupina – inkulace 4 dny po infekci buněk
Buňky PR9692 a PR9692-E9 byly infikovány virem RCAN(C)shsrc-cds
(cds) a RCAN(C)shGFP (GFP) 4 dny před inokulací do kuřat. U buněk
PR9692 došlo k potlačení tvorby metastáz ve všech šesti případech. U
kontrolních buněk s vlásenkou proti GFP se ve čtyřech případech ze šesti
vytvořily metastázy.
Překvapivě došlo k tvorbě metastáz i u buněk PR9692-E9, které normálně
metastázy netvoří. V případě vlásenky do kódující oblasti v-src došlo k tvorbě
metastáz pouze v jednom ze šesti případů, zatímco u kontrolních buněk došlo
k tvorbě metastáz ve čtyřech případech z pěti. Šesté kuře uhynulo dříve než
proběhla analýza tvorby metastáz.
U obou buněčných linií došlo k výraznému zpomalení tvorby primárního
nádoru a i jeho váha 35 dní po inokulaci byla mnohem nižší než po inokulaci
kontrolních buněk (Tab. 5.3.).
Tab. 5.3. Tabulka shrnuje výsledky inokulace 1. skupiny buněk infikovaných viry RCAN(C)
4 dny před inokulací. U kuřat byla sledována velikost nádorů a tvorba metastáz.

buňky

* 14 dní p.i. [mm2]

* 21 dní p.i. [mm2]

* 28 dní p.i. [mm2]

*35 dní p.i. [g]

PR9692-cds
7, 50
187,30
559,50
8, 85
PR9692GFP
19,20
347,80
744,00
20,18
PR9692-E9cds
13,30
467,50
750,00
16,98
PR9692-E9GFP
16,70
367,80
799,00
21,70
M
poměr počtu kuřat s metastázami ku celkovému počtu kuřat
*
průměrná velikost nádoru daný počet dní po inokulaci
—
bez metastáz

M

počet a velikost metastáz v
jednotlivých případech

0/6

—, —, —, —, —, —

4/6

+, +, ++, ++, —, —

1/6

++, —, —, —, —, —

4/5

+, +++, +, ++, —

+

více než 10 metastáz, z nichž 1-3 uzliny mají střední velikost 3-4 mm

++

několik malých, více než 3 metastázy střední velikosti a 1-3 velké metastázy o průměru 4-5 mm

+++

plíce přerostlé středními a velkými metastázami, často více než 1/2 plíce tvořena nádorovou tkání

2. skupina – inokulace 11 dní po infekci buněk
Tentokrát jsme k inokulaci použili buňky, které byly infikovány virem
RCAN(C)shsrc-cds a RCAN(C)shGFP 11 dní před inokulací do kuřat. I v této
skupině došlo k potlačení tvorby metastáz po inokulaci buněk PR9692
s vlásenkou proti kódující oblasti v-src. Pouze v jednom ze šesti případů došlo
k tvorbě metastáz. U kontrolních buněk to byly tři případy ze šesti. I zde došlo
ke zpomalení tvorby primárního nádoru. Také váha nádoru 35 dní po inokulaci
buněk byla menší než u kontrol.
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I u druhé skupiny došlo k nečekané tvorbě metastáz po inokulaci buněk
PR9692-E9 a dokonce v případě buněk s vlásenkou proti kódující oblasti v-src
byla průměrná váha primárního nádoru 35 dní po inokulaci větší než u
kontrolních buněk (Tab. 5.4.).
Tab. 5.4. Tabulka shrnuje výsledky inokulace 2. skupiny buněk infikovaných viry RCAN(C)
11 dní před inokulací. U kuřat byla sledována velikost nádorů a tvorba metastáz.

buňky

* 14 dní p.i. [mm2]

* 21 dní p.i. [mm2]

* 28 dní p.i. [mm2]

*35 dní p.i. [g]

PR9692-cds
64,70
418,00
627, 20
13,38
PR9692GFP
99,00
389,20
612,30
17,45
PR9692-E9cds
78,60
417,70
631,50
16,65
PR9692-E9GFP
42,70
256,20
451,00
8,70
M
poměr počtu kuřat s metastázami ku celkovému počtu kuřat
*
průměrná velikost nádoru daný počet dní po inokulaci
—
bez metastáz

M

počet a velikost metastáz v
jednotlivých případech

1/6

+, —, —, —, —, —,

3/6

+, +++, +, —, —, —

2/6

++, ++, —, —, —, —

3/6

++, ++, +, —, —, —

+

více než 10 metastáz, z nichž 1-3 uzliny mají střední velikost 3-4 mm

++

několik malých, více než 3 metastázy střední velikosti a 1-3 velké metastázy o průměru 4-5 mm

+++

plíce přerostlé středními a velkými metastázami, často více než 1/2 plíce tvořena nádorovou tkání

3. skupina – inokulace 18 dní po infekci buněk
K inokulaci byly použity buňky infikované virem RCAN(C)shsrc-cds a
RCAN(C)shGFP 18 dní před inokulací do kuřat. Tato doba se jevila ze všech
tří jako nejlepší. Ani v jednom ze čtyř případů nedošlo k tvorbě metastáz.
Naopak u kontrol došlo k tvorbě metastáz ve třech případech ze čtyř. U těchto
pokusů bohužel došlo k úmrtí dvou kuřat dříve než proběhla pitva.
U buněk PR9692-E9 nedošlo k tvorbě metastáz v případě buněk
s vlásenkou do kódující oblasti v-src ani u kontrolních buněk. Tyto výsledky
odpovídají onkogenní charakteristice buněčné linie PR9692-E9.
Po inokulaci obou linií PR9692-cds i PR9692-E9-GFP byly potlačeny růst
a velikost primárního nádoru v porovnání s kontrolními buňkami (Tab. 5.5.)
Tab. 5.5. Tabulka shrnuje výsledky inokulace 3. skupiny buněk infikovaých viry RCAN(C) 18
dní před inokulací. U kuřat byla sledována velikost nádorů a tvorba metastáz.

buňky

* 14 dní p.i. [mm2]

* 21 dní p.i. [mm2]

* 28 dní p.i. [mm2]

*35 dní p.i. [g]

PR9692-cds
115,50
387,50
953,30
18,15
PR9692GFP
132,00
588,80
931,00
30,28
PR9692-E9cds
108,70
341,30
782,90
14,45
PR9692-E9GFP
122,00
413,60
935,20
17,64
M
poměr počtu kuřat s metastázami ku celkovému počtu kuřat
*
průměrná velikost nádoru daný počet dní po inokulaci
—
bez metastáz

M

počet a velikost metastáz v
jednotlivých případech

0/4

—, —, —, —

3/4

++, +++,+++, —

0/6

—, —, —, —, —, —

0/5

—, —, —, —, —

++

několik malých, více než 3 metastázy střední velikosti a 1-3 velké metastázy o průměru 4-5 mm

+++

plíce přerostlé středními a velkými metastázami, často více než 1/2 plíce tvořena nádorovou tkání
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Přestože v některých případech inokulace buněk PR9692 infikovaných
virem RCAN(C)shsrc-cds došlo k tvorbě metastáz, jejich počet a velikost byly
mnohem menší než u kontrolních buněk. Jednalo se o případy vytvoření více
než 10 metastáz, z nichž jen 1-3 uzliny měli střední velikost 3-4 mm. U
kontrolních buněk byly v mnoha případech vytvořeny dokonce střední až velké
metastázy, kde více než polovinu velikosti plic zaujímala nádorová tkáň
K překvapivým výsledkům došlo u skupiny 1. a 2. po inokulaci buněk
PR9692-E9, které obyčejně metastázy netvoří. Proto jsme provedli další
experimety shrnuté v kapitole 5.8.4.

5.8.3. Analýza proteinů izolovaných z primárních nádorů
Čerstvě odebrané primární nádory byly zamrazeny v tekutém dusíku a
uloženy v -80°C. Později jsme z některých nádorů izolovali proteiny a
pozorovali hladinu proteinu v-Src. Zvýšení exprese v-src doprovází tvorbu
metastáz (8184meta-cds), zatímco u kuřete, kde nedošlo k tvorbě metastáz
(8159cds), byla exprese v-src nižší (Obr. 5.21.). V tomto experimentu se jedná
o
kuřata
inokulovaná
buňkami
PR9692-E9
infikovanými
virem
RCAN(C)shsrc-cds 11 dní před inokulací. Čísla udávají číslo kuřete, ze
kterého byl nádor odebrán. Společně s těmito vzorky byl na gel nanesen i
proteinový izolát z buněčné kultury PR9692-E9 infikované virem
RCAN(C)shsrc-cds.
Bohužel je kvalita analýz proteinů z homogenizovaných nádorů mnohem
horší než v případě proteinů izolovaných z tkáňových kultur. Analýza hladiny
Src v nádorech indukovaných infikovanými buňkami PR9692 proto
neprokázala rozdíly mezi kuřaty s metastázami a bez nich.

Src 65 kDa

A

B

Obr. 5.21. Sledování hladiny v-Src v proteinových izolátech kuřecích nádorů. Nádory byly indukovány
inokulací buněk PR9692-E9 infikovaných virem RCAN(C)shsrc-sdc. Tato kuřata se lišila tvorbou
metastáz. U kuřete 8159 nedošlo k tvorbě metastáz (8159cds), naopak u kuřete 8184 bylo nalezeno 7
metastáz (8184meta-cds) (A). Membránu jsme obarvili Coomassie Brilliant Blue, abychom zkontrolovali
nanášku proteinů (B).
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5.8.4. Inokulace neinfikovaných buněk PR9692-E9
Po experimentech in vivo popsaných v kapitole 5.8.2., jsme museli ověřit
onkogenní charakteristiky linie PR9692-E9, která normálně při inokulaci do
kuřat metastázy netvoří. Vycházíme ze starších dat, která dokládají, že po
inokulaci buněk linie PR9692 dochází k tvorbě metastáz ve všech případech,
zatímco inokulce buněk linie PR9692-E9 neindukuje tvorbu metastáz u
žádného kuřete (5.6.A). Při pokusech s buňkami PR9692-E9 infikovaných
virem RCAN(C)shsrc-cds a RCAN(C)shGFP však došlo k tvorbě metastáz.
105 buněk line PR9692-E9 bylo inokulováno s.c. do 18ti denních kuřat.
Pitva proběhla 28 dní po inokulaci. Pokus proběhl s 6-ti kuřaty a ani v jednom
případě nebyly metastázy nalezeny.
Zajímalo nás, jestli se metastázy netvoří, protože linie PR9692-E9 není
schopná opustit primární nádor a vstoupit do oběhového systému endoteliální
stěnou. Proto jsme stejné množství buněk (105 buněk) inokulovali i do loketní
žíly kuřat. Některá kuřata měla nádor v místě vpichu, ale ani v jednom ze
sedmi případů nebyly nalezeny metastázy (5.6.B). Průměrná velikost nádoru
byla 752 mm2.
Tyto experimenty tedy potvrdily, že inokulace buněk PR9692-E9 opravdu
nevede k tvorbě metastáz. Experimenty s inokulací do loketní žíly také
vyloučily, že by absence tvorby metastáz byla zapříčiněna nemožností buněk
PR9692-E9 projít přes stěnu kapilár.
Tab. 5.6. Tvorba nádorů a metastáz do plic u kuřat inokulovaných linií PR9692 a PR9692-E9.
Data pochází z reprezentativního experimentu. Stejné výsledky byly obdrženy během
kontinuálního dlouhodobého pasážování těchto linií (A). Tvorba nádorů a metastáz do plic u
5
kuřat inokulovaných linií PR9692-E9 do lokotní žíly (B). Kuřata byla inokulována 10 buněk.

A
buněčná
prům. velikost nádoru
nádorová
linie
(mm2)
progrese
PR9692
1635
12/12
PR9692-E9
133
11/11

tvorba metastáz
12/12
0/11

B
buněčná
linie
PR9692 - E9

prům. velikost nádoru
(mm2)

nádorová
progrese
752
5/7

tvorba metastáz
0/7
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6. DISKUZE
c-Src a jeho virový protějšek v-Src patří do jedné rodiny tyrozinových
kináz, SKF. Pro studium funkce této kinázy, byla v řadě experimentů použita
právě jeho virová forma, která je díky nepřítomnosti regulačního C-koncového
Tyr527 a přítomnosti několika dalších mutací v kódující oblasti konstitutivně
aktivována.
V buňce Src ovlivňuje řadu významných procesů, jako jsou proliferace,
adheze a migrace. Není tedy divu, že ztráta kontroly nad touto kinázou může
vést ke změnám v signálních drahách následovanými ztrátou mezibuněčných a
adhezních spojů, inhibicí apoptózy a stimulací buněčného dělení, migrace a
angiogeneze (Burridge and Chrzanowska-Wodnicka, 1996; Eliceiri et al., 1999;
Johnson et al., 2000). Právě tyto změny doprovází i vznik onkogenního
potenciálu buňky. Ta může v dalších fázích tumorigeneze opustit primární
nádor, vstoupit do krevního a lymfatického oběhu, napadat vzdálenější orgány
a vytvářet metastázy. Právě zvýšená aktivita Src odpovídá i metastatickému
potenciálu nádorových buněk (Talamonti et al., 1993).
V této práci jsme se zaměřili na studium kuřecích nádorových buněk
PR9692 a PR9692-E9, které jsou transformované genem v-src. Nádory, ze
kterých tyto linie pocházejí, byly u kuřat vyvolány inokulací plazmidovou DNA
nesoucí provirovou strukturu LTR, v-src, LTR (Svoboda et al., 1992). Linie
PR9692-E9 je subklon linie PR9692 odvozený limitním ředěním.
Tyto buňky se liší svou schopností indukovat tvorbu metastáz po inokulaci
do kuřat. Zatímco linie PR9692 indukuje tvorbu metastáz ve všech případech,
linie PR9692-E9 neindukuje jejich tvorbu ani v jednom z případů. Tato rozdílná
onkogenní charakteristika buněk, ve kterých je zvýšená exprese konstitutivně
aktivovaného v-Src, nás přivedla na otázku, co se stane s nádorovým a
metastatatickým potenciálem buněk po snížení exprese v-src.

6.1. Snížení hladiny v-Src
Ke snížení hladiny kinázy Src jsme použili metodu RNAi založenou na
expresi shRNA z kazety s promotorem U6 pro RNA polymerázu III. Kazety pro
expresi shRNA byly vnášeny pomocí plazmidových nebo retrovirových vektorů.
Protože pracujeme s kuřecími buňkami, využili jsme systém RNAi
optimalizovaný pro kuřecí model (Das et al., 2006).
Díky RNAi na bázi vektoru je umlčení genové exprese dlouhodobé.
Přestože je transfekce siRNA efektivnější (ve smyslu vstupu RNA do buňky) a
umlčení exprese následuje bezprostředně po transfekci, má pouze dočasný
efekt a nemusí být tedy funkční pro geny kódující proteiny s dlouhým
poločasem života a také dochází k jejímu ředění během postupného dělení
buněk. Využití vektoru umožňuje vytvořit buněčné linie stabilně exprimující
shRNA, které jsou nutné pro sledování dlouhodobějších účinků umlčení,
například in vivo. Ovšem i to je limitováno skutečností, že některé linie, jako
jsou primární buňky, jsou jen obtížně transfekovatelné, nebo nemohou být
pěstovány v dlouhém časovém období.
K expresi shRNA jsme využili expresní kazetu, jež byla součástí vektoru
pRFPRNAiC (Das et al., 2006). Do této kazety jsme vkládali sekvenci zajišťující
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expresi shRNA, která je substrátem enzymu Dicer, jenž štěpí shRNA za vzniku
siRNA specificky namířené proti Src.
Pravidla návrhu účinné siRNA nejsou zcela přesně definována a je známo,
že se různé siRNA cílené do odlišných oblastí stejného genu velmi liší ve své
účinnosti (Holen et al., 2002). Proto jsme použili tři různé sekvence inhibující
produkci Src: shRNA namířená proti kódující oblasti src (shsrc-cdc), dále
shRNA pro ti vedoucí sekvenci RSV (shsrc-leader) a konečně shRNA proti U3
oblasti RSV (shsrc-U3).
Jako kontrola nespecifického umlčování genů byla použita shRNA
namířená proti GFP (shGFP). Vektor nesoucí tuto shGFP kazetu jsme také
použili pro ověření účinnosti transfekce a funkčnosti použitého ptačího
systému RNAi. Protože vektor pRFPRNAiC nenese gen, který by umožňoval
selekci transfekovaných buněk, přenesli jsme celou kazetu shRNA do
replikačně defektního retrovirového vektoru pLNIG nesoucí mimo jiné gen
Neo-r, a gen GFP.
Linii PR9692 tvoří buňky přisedlé zatímco linii PR9692-E9 buňky
suspenzní. Proto jsme u těchto linií zvolili různou metodu vnášení vektoru do
buňky. Buněčná linie PR9692 byla transfekována kalcium-fosfátovou metodou,
pro buněčnou linii PR9692-E9 jsme použili elektroporaci a lipofekci. Účinnost
tranfekce byla měřena prostřednictvím exprese GFP použitím průtokového
cytometru.
I přes dlouhodobé úsilí a použití různých podmínek transfekce se nám
nepodařilo účinně vnášet vektor nesoucí kazetu shRNA do buňky. Přesvědčili
jsme se, že linie PR9692 i PR9692-E9 jsou jen obtížně transfekovatelné, což
je známá vlastnost některých nádorových linií.
V dalších exprimentech jsme proto k vnášení kazet shRNA do buňky
využili infekční retrovirový vektor. Infekce má obecně vyšší účinnost vnášení
DNA do buňky. K tvorbě virových partikulí jsme použili ptačí replikačně
kompetentní retrovirový vektor pRCAN (Hughes et al., 1987). Buňky PR9692 a
PR9692-E9 jsou citlivé k infekci retroviry podskupiny C, protože mají funkční
receptor Tvc (Elleder et al., 2005). Proto jsme původní sekvenci genu env
určující příslušnost viru k dané podskupině nahradili tak, aby pRCAN zajistil
vznik viru podskupiny C. Jako kontrola nespecifického umlčovaní genů byl
použit vektor, do kterého byla vložena původní prázdná kazeta shRNA z
vektoru pRFPRNAiC, která neobsahuje sekvenci zajištující degradaci cílové
RNA.
K přípravě viru nám posloužila buněčná linie DF1. Virus se samozřejmě
replikuje i v buňkách PR9692 a PR9692-E9, ale tvorba virionů v buňkách DF1
vyřešila problém s transfekcí. Účinnost transfekce a RNAi jsme ověřili pomocí
buněčné linie DF1-GFP, která stabilně exprimuje GFP. Do této linie jsme vnesli
vektor pRCAN(C)hGFP a pokles produkce GFP jsme měřili cytometricky.
Umlčení exprese c-src v buňkách DF1 po transfekci vektoru zajišťujícího
expresi vlásenky proti kódující oblasti src jsme ověřili pomocí Western
blottingu.
Připravenými viry jsme infikovali buněčné linie PR9692 a PR9692-E9.
Titrace virových konzerv nebyla provedena, protože se jedná o replikačně
kompetentní retrovirus, který se může úspěšně množit i v buňkách PR9692 a
PR9692-E9 a nedostane-li se tento virus do všech buněk při primární infekci,
dojde k postupnému infikování celé populace buněk. Během procesu
retrovirové infekce dochází k reverzní transkripci a následně vzniká provirová
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DNA, která se integruje do buněčné chromozomální DNA. Izolací této
chromozomální DNA jsme se přesvědčili pomocí PCR a kvantitivní PCR o
přítomnosti integrovaného proviru včetně kazety shRNA.
Účinnost RNAi jsme u těchto linií ověřili pomocí Western blottingu a
RT-PCR s využitím primerů oligo(dT). RT-PCR nám poskytla informaci o
momentální expresi genů, tedy i zastoupení mRNA genu v-src v celkovém
množství mRNA. Významnější pro nás však bylo zjistit reálný pokles proteinu
Src v jednotlivých vzorcích proti NK. Obě metody, kvantitativní RT-PCR i
Western blotting, prokázaly, že největší vliv na snížení exprese v-src má
vlásenka proti kódující oblasti. V některých případech došlo k výraznému
snížení i při použití vlásenky proti vedoucí sekvenci RSV.
Protože jsme v opakovaných experimentech mohli pozorovat změny
v efektivitě RNAi při dlouhodobé kultivaci buněk přerušené jejich případným
zamrazením a rozmrazením, byly buňky určené k inokulaci do kuřat vždy
čerstvě infikovány. Tato variabilita mohla být způsobená genetickou
nestabilitou, která je významnou vlastností retrovirových vektorů. Mutace ve
vektorové DNA mohou vzniknout při retrovirové replikaci, rekombinací
s endogenními retrovirovými sekvencemi nebo nelegitimní rekombinací během
transfekce. Retroviry ve svém životním cyklu využívají kromě buněčné DNA
polymerázy i RNA polymerázu II a reverzní transkiptázu, které (na rozdíl od
DNA polymerázy) nejsou vybaveny opravnou aktivitou a míra spontánních
mutací je u retrovirů neobvykle vysoká, což vede k jejich rychlému evolučnímu
vývoji. Tyto mutace mohou souviset s nestabilitou dlouhodobé exprese
z kazety shRNA a s nedostatečným infikováním celé populace buněk, jehož
příčinou může být vznik replikačně defektní mutanty viru RCAN(C).
Integrovaná retrovirová DNA se také mohla stát cílem epigenetického umlčení.
Vznik této epigenetické události může být zapříčiněn přímo místem retrovirové
integrace v hostitelském chromozomu či orientací integrované virové DNA
s ohledem na hostitelskou DNA nebo tendencí virových LTR a jiných sekvencí
operujících v cis rekrutovat represivní hostitelské faktory. Tyto poziční efekty
na genovou expresi jsou pravděpodobně ovlivněny lokálním chromatinovým
stavem, který může zaujímat uzavřenou strukturu (heterochromatin) nebo
otevřenou strukturu (euchromatin), jejichž výskyt odpovídá přítomnosti tiché
nebo potenciálně aktivní oblasti (Katz et al., 2007). Všechny tyto události
mohly být důvodem, proč jsme při inokulaci čerstvě infikovaných buněk
pozorovali rozdílný vliv na nádorovou progresi u různých buněčných populací,
které byly infikovány stejným retrovirovým vektorem (výsledky nezveřejněny).
Této variabilitě se do budoucna chceme vyvarovat selekcí buněčných klonů
s integrovanou provirovou DNA, v nichž je účinně snížená hladina v-Src.
Celkově jsme dokázali snížit hladinu proteinu asi na poloviční množství
s použitím vlásenky proti kódující oblasti ve srovnání s NK. Metoda RNAi totiž
zpravidla neumožňuje úplné vyřazení genu z exprese, ale pouze jeho umlčení
(knock-down). Protože je hladina v-Src v buňce velmi zvýšená díky jeho
expresi ze silného retrovirového promotoru v LTR a selekci na vznik nádoru,
nedosáhli jsme většího potlačení exprese v-src.
Exprese provirového genu env pro obalové proteiny chrání infikovanou
buňku před infekcí retroviry, které s potomstvem jejího proviru sdílejí stejný
receptor. Molekuly příslušného receptoru jsou totiž obsazovány produktem
virového genu env již v endoplazmatickém retikulu (receptorová interference).
nám
znemožnila
použít
všechny
tři
viry
Tato
skutečnost

93

RCAN(C)shsrc-cds/leader/U3, které zajišťují expresi vlásenky proti kódující
oblasti v-src, vedoucí sekvenci i U3 oblasti RSV, k infekci buněčných linií
PR9692 a PR9692-E9 najednou, protože bychom nezvýšili efekt RNAi.
Naopak při použití všech tří virů by mohlo dojít k potlačení největšího efektu
umlčení (tedy s použitím vlásenky proti kódující oblasti v-src), pokud by došlo
k integraci a následné receptorové interferenci některého z virů, u něhož nebyl
prokázán tak velký účinek RNAi.
K zajištění exprese kazety shRNA v buňkách bychom v budoucnu mohli
použít retroviry jiné podskupiny. Kromě retroviru podskupiny C existují
příbuzné viry ASLV podskupiny A až E, které se pravděpodobně vyvinuly ze
společného předchůdce. Jejich diverzifikace je spojena s adaptací na
rezistentní hostitele, kdy využití odlišných buněčných povrchových proteinů
jako receptorů jim zajišťuje úspěšný vstup do buňky a rozšiřuje spektrum
infikovatelných buněk. Byly identifikovány tři povrchové receptory. Tyto tři
proteiny nemají žádné sekvenční ani strukturní homologie. Tvc ASLV
podskupiny C je členem imunoglobulinové rodiny, Tva je receptor ASLV
podskupiny A a patří do rodiny receptorů LDL. Tvb, receptor podskupiny B, D,
a E je příbuzný rodině receptorů TNF. U kuřat existují dvě odlišné alely tvb.
tvbs1 je zodpovědná za citlivost buňky k infekci retroviry podskupiny B, D i E,
zatímco tvbs3 pouze k podskupině B a D (Elleder et al., 2005). Buňky PR9692
a PR9692-E9 jsou citlivé v k infekci retroviry podskupiny C, B a D a zajišťují
účinnou replikaci virů těchto tří podskupin env. Jsou však rezistentní k infekci
retroviry podskupiny A a E. Linie DF1, kterou využíváme k vytvoření infekčních
virových partikulí je citlivá k infekci podskupinou A, B a C (Schaefer-Klein
et al., 1998). Další podskupinou ASLV je podskupina J. U env ASLV-J byly
nalezené sekvenční podobnosti s endogenním retrovirovým elementem
EAV-HP a předpokládá se, že ASLV-J se vyvinul rekombinací sekvence env
s EAV-HP (Venugopal, 1999). Buňky PR9692 a PR9692-E9 jsou k podskupině
J také citlivé a dokonce genetická rezistence k infekci virem podskupiny J
nebyla u kuřat nalezena, přestože je řada jiných ptačích druhů rezistentní
(Payne et al., 1992). Proto bychom mohli k účinné expresi z kazety shRNA
využít i jinou podskupinu retrovirů (B, D nebo J), a zvýšit tak efekt RNAi.
Jistým řešením, jak zvýšit účinnost RNAi, by bylo také využít druhé místo
přítomné v kazetě shRNA pro vkládání sekvence zajišťující expresi vlásenky.
Tak by jediný virus nesl dvě různé sekvence shRNA, např. proti kódující oblasti
v-src a vedoucí sekvenci RSV, zajišťující umlčení genové exprese.
Tyto experimenty in vitro nám umožnily snížit hladinu Src v buněčných
liniích PR9692 a PR9692-E9. Jaký vliv to však má na růst nádorů a
metastatický potenciál nám ukázaly až pokusy in vivo, které jsou pro hledání
odpovědí na naše otázky klíčové. Již dříve byla prokázána korelace mezi
mírou exprese v-src a onkogenním potenciálem různých kuřecích nádorových
linií. Metodou Northern blotting u nich byla sledována hladina mRNA v-src. Ta
byla nejvyšší právě v případě linie PR9692, naopak u regresivní nádorové linie
PR9291 či netransplantovatelné nádorové linie PR9291 nebyla tato mRNA
detekována (Svoboda et al., 1992).
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6.2. Vliv snížení hladiny v-Src na nádorovou progresi
Abychom tedy mohli pozorovat vliv snížené hladiny Src na onkogenní
vlastnosti buněčných linií PR9692 a PR9692-E9, byly tyto buňky inokulovány
do kuřat. Pro in vivo pokusy jsme vybrali buňky infikované virem
RCAN(C)shsrc-cds, protože vykazuje největší snížení exprese src. Jako
kontrola byly použity buňky infikované virem RCAN(C)shGFP.
Při proteinových analýzách jsme si také povšimli, že míra snížení hladiny
kinázy Src závisí na době mezi infekcí buněk a jejich inokulací do kuřat. Proto
byl pokus rozdělen do tří skupin lišících se touto dobou (1. sk. - 4 dny po
infekci, 2. sk. - 11 dní po infekci, 3. sk - 18 dní po infekci).
U kuřat byla měřena velikost a váha primárního nádoru a velikost a počet
metastáz. Protože nás zajímal rozdílný potenciál buněčných linií PR9692 a
PR9692-E9 v tvorbě metastáz a jeho závislost na hladině Src, očekávali jsme,
že při snížení hladiny Src v buňkách linie PR9692 dojde k potlačení tvorby
metastáz.
Naše předpoklady se potvrdily a pouze u 2. skupiny došlo po inokulaci
buněk linie PR9692 infikovaných virem RCAN(C)shsrc-cds k vytvoření
metastáz v jednom případě ze šesti. Tyto metastázy však byly malé a jen
několik dosahovalo stření velikosti 3 mm.
Mírný antimetastatický účinek se projevil i u kontrolních buněk PR9692
infikovaných virem RCAN(C)shGFP, které vytvořily metastázy pouze
v polovině případů. Tyto metastázy byly v některých případech velké
s průměrem až 5 mm a u několika kuřat byly nalezeny plíce přerostlé středními
až velkými metastázami a více než polovinu velikosti plic zaujímala nádorová
tkáň.
Tento mírný nespecifický účinek viru RCAN(C)shGFP je pravděpodobně
způsoben aktivací imunitního systému kuřete, který reagoval na přítomnost
retroviru. Tento retrovirus se může z infikovaných buněk šířit do celého
organizmu a jeho proteinové produkty, zejména GAG a ENV vyvolávají
imunitní reakci namířenou především proti buňkám nádoru a metastáz, které
aktivně tvoří virus. Tomu také odpovídá pomalejší progrese nádoru po
inokulaci buněk PR9692 infikovaných virem RCAN(C)shGFP oproti samotným
buňkám PR9692 (výsledky nezveřejněny). Absence metastáz v případě
RCAN(C)shGFP mohla být způsobena také cytopatogenním efektem retroviru.
Je známo, že některé ASLV mohou tvořit plaky v kultuře CEF. Tento efekt je
pozorovatelný 2-3 dny po infekci během akutní fáze, kdy se virus šíří do
okolních buněk dochází k extenzivní buněčné smrti, a přetrvává do 8.-10. dne
po infekci. Cytopatický efekt pak vymizí a nastává chronická fáze, kdy buňky
pokračují v dělení a uvolňování viru. Aktivity retrovirů podskupiny B a D
vedoucí k buněčné apoptóze jsou zprostředkovány jejich receptorem z rodiny
TNFR. V případě podskupiny C není tento efekt zcela objasněn, ale u buněk
linie DF-1 byl prokázán pozitivní vliv retrovirů podskupiny C na buněčnou smrt
a tvorbu plaků (Himly et al., 1998). Vliv na potlačení tvorby metastáz může mít
i přímo specifická sekvence shRNA proti GFP, která by mohla interferovat
s drahou nádorové progrese. Tomuto předpokladu však částečně odporuje
skutečnost, že i v případě viru RCAN(C), který obsahuje shRNA kazetu avšak
bez specifické sekvence pro RNAi, nebyly v několika případech metastázy u
kuřat nalezeny (výsledky nezveřejněny).
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Je však dobře patrné, že rychlost růstu primárního nádoru a jeho velikost
byla mnohem menší u buněk PR9692 infikovaných virem RCAN(C)shsrc-cds
než u těch infikovaných virem RCAN(C)shGFP. Snížení hladiny kinázy Src
tedy vedlo k potlačení metastatické aktivity buněk linie PR9692.
V případě buněk PR9692-E9, které za normálních okolností metastázy
netvoří, došlo k nečekané tvorbě metastáz u skupiny 1. a 2. Pro tento jev
máme jen spekulativní vysvětlení založené na aktivaci imunitního systému v
přítomnosti retroviru. Imunita tak může fungovat jako dvojsečná zbraň, kdy se
protinádorové efektorové mechanizmy mohou za určitých podmínek stát
neefektivními a dokonce podporovat postup nádoru. Na myším modelu bylo
prokázáno, že mamární karcinom asociovaný s retroviry je stimulován
imunitními mechanizmy a imunosuprese během premaligní fáze incidenci
karcinomu snižuje (Stewart et al., 1995). Nečekaná tvorba metastáz může být
způsobena i inzerční delecí tumor supresorového genu nebo naopak inzerční
aktivací některého protoonkogenu. Retrovirová integrace může ovlivnit expresi
na vzdálenost desítek až stovek kilobazí (Lazo et al., 1990). Častěji dochází
k aktivaci protoonkogenu zejména proto, že jediná mutace zapříčiněná
integrací retroviru je dostatečná k jeho přeměně na onkogen, zatímco
k inaktivaci tumor supresorového genu jsou zapotřebí mutace dvě. Na myším
modelu také bylo odhaleno, že retroviry se mohou podílet na nádorové
progresi i prostřednictvím miRNA. Bylo prokázáno, že vlivem retrovirové
integrace došlo ke zvýšené expresi miRNA mir-17-92, jejíž lidský homolog byl
dříve identifikována jako potenciálně onkogenní (Wang et al., 2006; He et al.,
2005).
Částečný vliv na tvorbu metastáz mohla mít i skutečnost, že specifická
21 nt dlouhá sekvence shRNA proti GFP sdílí v oblasti 5. až 19. nukleodtidu
100% homologii s predikovanou sekvencí kuřecího proteinu Fhl3
(Four-and-half domain 3). Ten patří do rodiny proteinů LIM, které ovlivňují
buněčnou proliferaci, diferenciaci a apoptózu. U člověka bylo prokázáno, že
proteiny této rodiny potlačují růst nádoru (Ding et al., 2009).
Abychom ověřili onkogenní vlastnosti linie PR9692-E9, tj. absenci tvorby
metastáz, byla kuřata inokulována neinfikovanými buňkami. Na tomto
experimentu bylo opětovně potvrzeno, že za normálních okolností linie
PR9692-E9 metastázy netvoří.
Zásahu imunitní odpovědi jako reakci na přítomnost viru bychom se do
budoucna mohli vyhnout například použitím replikačně defektního virového
vektoru. Tím bychom transfekovali pomocnou pakážovací buněčnou linii a
vytvořili bychom virové partikule zajišťující expresi vlásenky. Virem bychom
infikovali linie PR9692 a PR9692-E9 a selektovali ty, u kterých došlo k infekci a
tedy integraci provirové DNA s kazetou shRNA. Takové buňky bychom pak
mohli použít k inokulaci do kuřat a sledovat tvorbu metastáz aniž bychom
stimulovali imunitní systém kuřete dávkou viru. Také by bylo zajímavé zjistit,
zda by tento systém stabilizoval účinnost RNAi i při dlouhodobé kultivaci buněk
a při jejich opětovném zmrazení a rozmrazení. Vyhnuli bychom se tak
poměrně časově náročnému opakování infekce buněčných linií před jejich
inokulací.
Dále jsme se chtěli dozvědět, jak hladina Src koreluje s tvorbou metastáz
v jednotlivých případech. Izolovali jsme proto proteiny z primárních nádorů u
kuřat s metastázami i bez nich. V případě linie PR9692-E9 bylo opravdu
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potvrzeno, že vyšší hladina Src byla detekována u kuřat s metastázami oproti
těm bez metastáz. I zde tedy nižší hladina Src odpovídala nižší metastatické
aktivitě buněk.
Proces tvorby metastáz s sebou nese řadu předpokladů, které musí
nádorová buňka splnit. Její oddělení od primárního nádoru je následováno
vstupem do krevního či lymfatického oběhu. Schopnost invazivity jim dovoluje
pohyb přes stěnu endotelu procesem zvaným intravazace. Oběhový systém je
pak unáší do vzdálenějších míst, kde nádorové buňky prostupují do okolní
tkáně. Protože buňky PR9692-E9 metastázy netvoří, zajímalo nás, jestli je
důvodem neschopnost buněk projít stěnou endotelu a vstoupit do
sekundárního místa. Proto jsme neinfikované buňky PR9692-E9 inokulovali
přímo do loketní žíly kuřete. Ani v jednom případě nebyly metastázy nalezeny.
Tento experimet tedy vyloučil roli intravazace v neschopnosti tvořit metastázy.
Existuje řada dalších důvodů, které nejspíše inhibují metastatický potenciál
linie PR9692-E9. Ta je suspenzní a má nižší adehezivitu k endotelu i jiným
tkáním, a tak může být ovlivněna její extravazace a uchycení se v novém
mikroprostředí. U některých buněk (BT20 či SKBR3), které rostou nezávisle na
ukotvení, nebyl metastatický potenciál prokázán a naopak byl prokázán u
buněk (ZR75 či BT483) závislých na ukotveném růstu (Zhang et al., 1991; Yin
et al., 2003). Většina studií však dokládá, že schopnost růstu buněk nezávisle
na ukotvení a tedy tvorby kolonií v řídkém agaru je spojena s vyšší agresivitou
a metastatickým potenciálem nádorových buněk in vivo. To také dokládá
nedávná práce Moriho a spol. (2009), kteří porovnávali expresní profily
jednotlivých nádorových linií. To může v budoucnu sloužit jako nástroj
k identifikaci lidských nádorů s metastatickým potenciálem. Studie potvrdila
korelaci mezi tvorbou kolonií v řídkém agaru in vitro a schopností buněk
invadovat do okolních tkání.
Celkově tedy můžeme konstatovat, že do jisté míry hladina v-Src souvisí
s metastatickým potenciálem buněk PR9692. Zároveň jsme vyloučili roli
intravazace v absenci tvorby metastáz po inokulaci buněk PR9692-E9 do
kuřat. Rozdílné onkogenní vlastnosti buněk PR9692 a PR9692-E9 mohou být
však způsobeny řadou jiných genů, jejichž rozdílná exprese byla zjištěna
použitím tzv. microarray technologie. Tato technologie nám dovoluje porovnat
expresi mnoha různých genů v buněčných liniích PR9692 a PR9692-E9. Jistou
výzvou může být například gen pro transkripční faktor Egr1 (Early growth
response), jehož exprese je až čtyřnásobně vyšší u buněk PR9692
v porovnání s buňkami PR9692-E9. Analýza vlivu Egr1 na metastatický
potenciál je předmětem nezávislé práce Oddělení molekulární virologie a
Oddělení virové a buněčné genetiky ÚMG AV ČR.
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7. SOUHRN
Cílem předkládané práce bylo studovat možný protinádorový a
antimetastatický efekt snížené hladiny v-Src s použitím metody RNAi.
V experimentech jsme pracovali s kuřecími buněčnými liniemi PR9692 a
PR9692-E9, které mají rozdílné metastatické aktivity. Tyto linie jsou odvozeny
z kuřecích nádorů vzniklých in vivo inokulací DNA konstruktu LTR, v-src, LTR.
Linie PR9692-E9 je od linie PR9692 odvozená limitním ředěním. Buňky linie
PR9692-E9 na rozdíl od buněk linie PR9692 po inokulaci do kuřat netvoří
metastázy primárního nádoru. Obě buněčné linie však mají vysokou expresi
onkogenního v-src. Metodou RNAi jsme snížili expresi v-src v obou buněčných
liniích. Vliv snížené hladiny v-Src na tvorbu primárního nádoru a tvorbu
metastáz jsme pozorovali po inokulaci buněk PR9692 a PR9692-E9 do kuřat.
V této práci byly získány následující výsledky:
1) Byly vytvořeny plazmidové a retrovirové vektory pro vnášení kazet
shRNA do ptačích (kuřecích) buněk.
2) Ověřili jsme účinnost kazet shRNA pro snížení exprese onkogenu v-src
a reportérového genu GFP a vektorů na bázi viru Rousova sarkomu.
3) Dokázali jsme modulovat expresi onkogenu v-src v kuřecích buněčných
liniích derivovaných z nádorů, které byly indukovány inokulací
plazmidové DNA nesoucí provirovou strukturu LTR, v-src, LTR.
4) Prokázali jsme snížení metastatické aktivity nádorové buněčné linie
PR9692 snížením exprese onkogenu v-src.
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