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Abstrakt: 

Estrogenní receptor α (ER-α) je transkripční faktor zodpovědný za zprostředkování účinků svého 

přirozeného ligandu 17-β-estradiolu (E2), který je spolu s progesteronem hlavním hormonem 

ovlivňujícím proliferaci mamárních epiteliálních buněk a i většiny maligních buněk karcinomu 

prsu. Vedle hlavního genového produktu obsahujícího osm kódujících exonů je ER-α 

exprimován řadou kvalitativně i kvantitativně odlišných variant vznikajících alternativním 

sestřihem v rámci posttranskripčních úprav primárního transkriptu. Řada z těchto alternativních 

izoforem byla funkčně charakterizována, nicméně jejich konkrétní podíl na výsledné aktivitě 

ER-α v kontextu všech aktuálně přítomných variant není zcela objasněn. Funkční charakterizace 

konkrétních alternativních forem ER-α a stanovení jejich podílu na celkové aktivitě ER-α je 

spolu s pochopením mechanizmů, které regulují jejich vznik, důležitým poznatkem pro možné 

ovlivnění ER-α v rámci protinádorové terapie.  

Tato práce se zabývá studiem vlivu alternativních sestřihových variant ER-α na růstové 

vlastnosti klonů buněk modelových linií v závislosti na kultivačních podmínkách a stimulaci E2, 

respektive tamoxifenem. Pro tento účel byl vytvořen modelový systém stabilních klonů dvou 

buněčných linií odvozených od karcinomu prsu (typicky ER-α negativní MDA-MB-231 a ER-α 

pozitivní linie MCF-7) s trvale modifikovanou expresí alternativní sestřihové varianty ER-αΔ7. 

Analýza růstových vlastností buněk MDA-MB-231 s modifikovanou expresí této varianty 

ukázala její nedostatečnost pro restituci estrogenní signalizace v těchto ERα-negativních 

buňkách. Snížení exprese ER-αΔ7 v buňkách MCF-7 naznačuje možný podíl této varianty na 

aktivitách ER-α zprostředkovaných genomovou i negenomovou cestou signalizace.  

 

Klíčová slova: 

Estrogenní receptor α, alternativní sestřih, estradiol, tamoxifen, shRNA, buněčná proliferace. 
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Abstract: 

Estrogen receptor α (ER-α) is a transcription factor responsible for mediation of the activities of 

its natural ligand 17-β-estradiol (E2), the hormone that together with progesterone belongs to the 

key regulators of mammary epithelial as well as breast cancer cells proliferation. Except to the 

major gene product consisting of all eight coding exons of ER-α, numerous qualitatively and 

quantitatively different spliced variants originated from primary transcript by activity of 

alternative splicing is expressed. Despite that some of these spliced variants have been 

functionally characterized, their precise role on final ER-α cellular activity remains to be 

elucidated. The functional characterization of individual alternative forms of ER-α and 

description of its participation on the overall ER-α activity is important for our understanding of 

their biogenesis and is also critical for the delineation of molecular bases for ER-α regulation 

during anti cancer chemotherapy.  

This work aimed to study the influence of alternatively spliced ER-α variants on the growth 

characteristics of clones constructed from stable mammary tissue cell lines in regulation to 

cultivation conditions and cellular stimulation by E2 or tamoxifen. The model systems consisting 

of the stable transfectants with modified expression of alternatively spliced variant ER-αΔ7 was 

derived from ER-α negative MDA-MB-231 and ER-α positive MCF-7 cell lineages. The analysis 

of the growth characteristics in MDA-MB-231 expressing this variant shows that ER-αΔ7 was 

not capable of reintroduction of estrogen responsibility in these cells, whereas, the down-

regulation of ER-αΔ7 in MCF-7 indicates that this variant contributed to the ER-α mediated 

signaling activities in both genomic and non-genomic pathways.  

 

Key words: 

Estrogen receptor α, alternative splicing, estradiol, tamoxifen, shRNA, cell proliferation 
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1 PŘEHLED LITERATURY 

 

1.1 Sestřih pre-mRNA 

Eukaryotické geny typicky obsahují protein kódující sekvence, exony, přerušené mnohem 

delšími nekódujícími sekvencemi intronů. Introny i exony jsou přepisovány do primárního 

transkriptu pre-mRNA, který ještě před transportem do cytoplazmy podstupuje řadu 

posttranskripčních úprav. Jednou z nich je proces sestřihu pre-mRNA, při kterém jsou vyštěpeny 

intronové sekvence a vzniklé exony jsou spojeny v nepřerušený protein kódující řetězec mRNA. 

V případě, že jsou odstraněny všechny introny a ve výsledné mRNA jsou zachovány všechny 

exony, můžeme hovořit o sestřihu konstitutivním. Kromě takto vytvořené „full-length“ (či také 

„wild type“) mRNA může ovšem vznikat i řada variant s různou kombinací zachovaných exonů 

v procesu známém jako alternativní sestřih pre-mRNA. Tímto způsobem může z jednoho 

primárního transkriptu vznikat řada proteinů s odlišnými vlastnostmi (Obr. 1). Předpokládá se, že 

60-75 % všech lidských genů podstupuje alternativní sestřih [1]. Alternativní sestřih je tedy 

jedním z nejvýznamnějších mechanizmů zajišťujících vysokou proteinovou diverzitu. Je to 

komplexní a velice dynamický proces, který byl v některých aspektech detailně popsán, ale 

přesné mechanizmy jeho regulace zatím nejsou plně známy. 

 

Obrázek 1: Znázornění alternativního využívání exonů při sestřihu pre-mRNA 

(Převzato z: http://de.academic.ru) 
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1.1.1 Základní funkce alternativního sestřihu 

Základními funkcemi alternativního sestřihu jsou: možnost kvalitativně ovlivňovat konečnou 

podobu translatovaného proteinu vytvářením izoforem s různými strukturními i funkčními 

vlastnostmi, a dále možnost kvantitativně ovlivňovat proteinový produkt změnou stability jeho 

mRNA. K těmto účelům využívá alternativní sestřih tří hlavních mechanizmů: (i) změny 

v kódující sekvenci, (ii) vytvoření předčasného stop kodonu a (iii) změny v 5’, nebo 3’ 

nepřekládaných oblastech. 

Nejčastější změnou v mRNA způsobenou alternativním sestřihem je úplný, nebo částečný 

výpadek jednoho, či více exonů, často kódujících určitou proteinovou doménu. Může ale také 

docházet k přidávání alternativních exonů. Možnost použití alternativních exonů a intronů činí 

z alternativního sestřihu univerzální systém schopný modifikovat strukturu genového produktu 

prostřednictvím vkládání, nebo odebírání určitých částí proteinu. Takto modifikované proteiny 

se proto mohou lišit od full-length varianty nejen svoji strukturou, ale i enzymatickou a signální 

aktivitou [2;3], asociací s vazebnými partnery [4], intracelulární lokalizací [5], nebo svojí 

stabilitou [6]. 

Alternativní sestřih také reguluje kvantitu proteinových produktů ovlivněním stability jejich 

mRNA. Bylo prokázáno, že řada proteinů zúčastněných v procesu alternativního sestřihu 

interaguje s komplexem EJC (exon junction complex) [7], účastnícího se odbourávání mRNA 

obsahující předčasný stop kodon pomocí „nonsence-mediated decay“ (NMD), v procesu 

známém jako RUST (Regulated Unproductive Splicing and Translation) [8]. U přibližně jedné 

třetiny alternativně sestřižených mRNA vzniká z důvodu posunu čtecího rámce předčasný stop 

kodon. Přibližně tři čtvrtiny těchto mRNA splňují kritéria pro degradaci pomocí NMD. Znamená 

to tedy, že až tři čtvrtiny všech alternativních transkriptů mohou být degradovány díky NMD 

aparátu v kooperaci s mechanizmem alternativního sestřihu [9]. Také změny v UTR 

(untranslated region) oblastech mRNA, způsobené regulovaným sestřihem, mohou mít dopad na 

transport transkriptu do cytoplazmy, jeho stabilitu a efektivitu translace [10]. 

Cílem všech těchto procesů, umožňujících produkci strukturně i funkčně odlišných proteinových 

izoforem z jednoho primárního transkriptu, je reagovat na různé požadavky buňky vytvořením 

takové palety izoforem, která nejvíce vyhovuje příslušné tkáni, buňce, či jejímu momentálnímu 

stavu (např. i patologickému) [11]. Proteiny přeložené z alternativně sestřižených mRNA často 

vykazují i antagonistické vlastnosti oproti jejich full-length izoformám [12]. Vedle full-length 

transkriptu je obvykle generována řada minoritních mRNA variant. Funkce příslušného genu je 
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potom dána funkcí všech překládaných izoforem, kdy minoritní izoformy mají regulační funkci. 

Alternativně sestřižené izoformy mRNA, které uniknou degradaci pomocí NMD vytváří proteiny 

s novými vlastnostmi. Tyto alternativní izoformy, respektive jejich proteinové produkty, mají 

většinou menší podíl na expresi daného genu, nicméně při specifických intracelulárních 

podmínkách může být produkce alterovaných proteinů silně zvýšena. Proto představuje 

alternativní sestřih jeden z hlavních zdrojů proteinové diverzity eukaryot, který umožňuje rychlé 

změny ve stavbě proteinu od malých modifikací až po úplnou ztrátu, či změnu funkce 

v závislosti na měnících se podmínkách. 

 

1.1.2 Mechanizmus sestřihu 

Odstranění intronu je zprostředkováno velkým multiproteinovým komplexem, zvaným 

spliceosom. Je součástí jaderných komplexů, známých jako „RNA factories“, což jsou 

dynamické struktury, na kterých se sdružuje transkripce, sestřih pre-mRNA a další 

posttranskripční modifikace [13]. Katalytické centrum spliceosomu je tvořeno pěti základními 

sestřihovými faktory z rodiny malých ribonukleoproteinových proteinů (small ribonucleoprotein 

particles, snRNP U1, U2, U3, U4, U6) obsahujících molekuly malé jaderné RNA (snRNA). Celá 

struktura spliceosomu je stabilizována řadou dalších interagujících proteinů. Tyto komponenty 

sestřihového aparátu jsou lokalizovány v malých oblastech jádra zvaných nuclear speckles 

[14;15]. Spliceosom rozezná sestřihové signály na polynukleotidu pre-mRNA, přiblíží oba 

konce intronu a zprostředkovává enzymatickou aktivitu pro jeho vyštěpení. V sekvenci intronu je 

rozeznáváno 5’ sestřihové místo, místo větvení následované polypyrimidinovým úsekem a 

3’sestřihové místo. Každá sestřihová událost odstraní jeden intron prostřednictvím dvou po sobě 

následujících transesterifikačních reakcí, které spojí dva exony a odstraní intron za vzniku 

smyčky (lariat).  

Na počátku sestřihu je nejprve 5’sestřihové místo označeno vazbou U1 snRNP na specifický 

motiv (GURAGU, kde pouze první GU je vysoce konzervativní dinukleotid) párováním pouze 3-

4 bází [16]. Následně je rozeznáno místo větvení sestřihovým faktorem U2AF (interakcí RS 

domény v U2AF
65 

podjednotce s pre-mRNA) a vazbou snRNA faktoru U2. Obě U2AF 

podjednotky simultánně váží polypyrimidinový úsek a 3’ sestřihové místo pomocí jejich RNA-

recognition motifs (RRM). Následně do spliceosomu vstupují U4/U6 a U5 snRNP a dochází 

k přiblížení místa větvení a 5’sestřihového místa. Adenosin z místa větvení atakuje 

ribózofosfátovou kostru 5’sestřihového místa RNA, které je na tento adenosin kovalentně 
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navázáno za tvorby smyčky. Volný 3’-OH konec exonové sekvence poté reaguje se začátkem 

následujícího exonu. Po spojení obou konců je odstraněn intron (Obr. 2). 

Obrázek 2: Schematické znázornění pre-mRNA elementu (A), sestavení spliceosomu a jeho 

katalytické aktivity (B-H) B. Komplex E’ je sestaven asociací U1 snRNP na 5’sestřihové místo a 

sestřihového faktoru 1 (SF1) s místem větvení. C. Vazba U2AF na polypyrimidinový trakt a 3’ 

sestřihové místo ústí v sestavení komplexu E. D. U2 hnRNP (za pomoci RS domény SF1) a U2AF65 

nasedají na místo větvení za odstranění molekuly SF1. E. Komplex U4/U6-U5 hnRNP 

prostřednictvím RNA-RNA interakcí vstupuje do pre-spliceosomu a tvoří tak komplex B obsahující 

penta-snRNP. Pro tento proces je nezbytná aktivita SR protein kinázy 2. F. V katalyticky aktivním 

komplexu C dochází k významným přestavbám za uvolnění U6, který tak může nahradit U1 ve vazbě 

s 5’sestřihovým místem. U5 přemosťuje 5’ konec exonu 1a 3’ konec exonu 2. První transesterifikační 

reakce probíhá mezi 5’ sestřihovým místem a adenosinem v místě větvení, které jsou přiblíženy 

RNA-RNA interakcemi U4/U6 snRNP komplexu. 2’ -OH skupina místa větvení atakuje fosfátovou 

skupinu na spojení mezi exonem 1 a intronem 1, čímž vzniká smyčka a volná 3’OH skupina 

posledního guanosinu exonu 1. G. Ve druhé transesterifikační reakci tato OH skupina atakuje 

fosfodiesterovou vazbu mezi posledním guanosinem na 3’ konci intronu 1 a prvním nukleotidem 

exonu 2. H. Vzniká spojení exonu 1 a 2 za uvolnění a následné degradace intronové smyčky. 

 (Obrázek laskavě poskytl J. Ševčík).  

 

 

Katalyticky aktivní spliceosom je stabilizován množstvím nekovalentních interakcí zahrnujících 

specifické RNA-RNA, protein-RNA a protein-proteinové interakce. Vzhledem k tomu, že jsou 

tyto interakce slabé a místa sestřihu a větvení jsou jen málo konzervativní, vzniká obvykle více 

než jedna alternativa sestřihu. Proto zásadním úkolem procesů alternativního sestřihu je správná 
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volba sestřihového místa. Variabilní spliceosom obsahující odlišné sady asociovaných 

sestřihových faktorů umožňuje rozeznávání různých sestřihových míst a tudíž odstraňování 

různých intronů. Toto je ovlivněno aktivitou asociovaných sestřihových faktorů, jejich aktuální 

expresí v buňce, fosforylací a přítomností variabilních cis RNA elementů [16-18]. 

 

1.1.3 Výběr místa sestřihu 

Místo sestřihu je určeno na základě řady interakcí pre-mRNA cis elementů s příslušnými 

pomocnými sestřihovými faktory, jejichž funkce může být modifikována řadou posttranslačních 

modifikací. 

 

1.1.3.1 SR-proteiny a pomocné hnRNP 

Kromě základních sestřihových snRNP faktorů, se procesu sestřihu účastní i pomocné sestřihové 

faktory potřebné pro konstitutivní i alternativní sestřih. Dvěma hlavními skupinami pomocných 

sestřihových faktorů jsou: (i) serin-arginin bohaté proteiny (SR proteins), respektive SR-příbuzné 

proteiny (SR-related proteins) [19] a (ii) heterogenní jaderné ribonukleoproteiny (hnRNP) [20] 

Pomocné sestřihové faktory váží variabilní pre-mRNA cis elementy – sestřihové enhancery, 

nebo silencery lokalizované v exonech a intronech (exon/intron splicing enhancer – ESE/EIE; 

exon/intron splicing silencer – ESS/ISS) [21;22]. SR proteiny vytváří pomocí svých C-

terminálních serin-arginin bohatých RS domén proteinové lešení katalytického centra 

spliceosomu a stabilizují tak celý tento komplex. Tento proces je kontrolován interakcemi SR 

proteinů s pre-mRNA ESE/ISE elementy na základě prostorové konformace [23]. SR a SR-

příbuzné proteiny obecně váží sestřihové enhancery a spouští tak sestřih mezi nejbližšími 5’a 3’ 

sestřihovými místy.  

hnRNP faktory tvoří početnou skupinu nejméně dvaceti jaderných RNA vazebných 

ribonukleoproteinů obsahujících RRM motivy s různými preferenčními RNA sekvencemi a dále 

glycin-bohaté domény (GRD) zprostředkovávající protein-proteinové interakce. hnRNP faktory 

rychle asociují s nascentním pre-mRNA transkriptem a účastní se celého metabolismu mRNA. 

Rozeznávají sestřihové silencery a inhibují využití 3’sestřihových míst, nebo podpoření použití 

vzdálenějších 5’ sestřihových míst. Mohou zabraňovat, či asistovat sestřihovému aparátu 

přímými interakcemi s cis RNA elementy, čímž působí antagonisticky vůči SR proteinům 
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[24;25]. Přítomnost protein-vazebných a RNA-vazebných motivů u pomocných sestřihových 

faktorů způsobuje změny v sekundární struktuře pre-mRNA, které umožňují přiblížení 

rozličných 5’ a 3’ sestřihových míst do centra spliceosomového komplexu [26]. Byly navrženy 

tři hlavní hypotézy popisující inhibici sestřihu prostřednictvím hnRNP [27]: (i) hnRNP brání 

rozeznání sestřihových míst vazbou specifických sestřihových silencer sekvencí, které se často 

překrývají s enhancerovými sekvencemi a znemožňují tak rozeznání pre-mRNA ESE/ISE míst 

pozitivně působícím sestřihovým faktorům [28]. (ii) vazba hnRNP na pre-mRNA ISS/ESS 

elementy (lokalizované okolo/uvnitř silencovaného exonu) působí multimerizaci řady proteinů, 

které vytvoří smyčku obsahující exon (exony). Tato smyčka vyčnívající ze spliceosomu tak 

obsahuje exon(-y) nepřístupné pro sestřih [29]. (iii) Bylo prokázáno, že faktor hnRNP A1 po 

navázání na sekvenci ESS podněcuje navázání dalších inhibičních hnRNP komplexů. Výsledkem 

je obalená pre-mRNA, na kterou se v počátečních stádiích sestavování spliceosomu nemohou 

vázat ani základní snRNP a faktory U2AF [30]. 

Zatímco SR a SR-related proteiny podporují vstup sestřihových míst do spliceosomu, hnRNP 

iniciují vyloučení jejich cílových pre-mRNA ze sestřihového aparátu. Jaderná rovnováha mezi 

„prosestřihovými“ SR proteiny a „protisestřihovými“ hnRNP zásadním způsobem přispívá ke 

vzniku rozličných izoforem mRNA [31]. 

 

1.1.3.2 Cis elementy RNA 

Obě sestřihová místa a místo větvení slouží jako substráty pro transesterifikační spojení exonů a 

odstranění intronů při vzniku mRNA. Spolu s polypyrimidinovým úsekem vytváří nezbytná 

vazebná místa pro snRNP spliceosomu. Variabilní cis elementy pre-mRNA mohou mít formu 

sestřihových enhancerů, nebo silencerů. Lokalizace primární sekvence a přítomnost sestřihových 

silencerů/enhancerů s protichůdným účinkováním v exonech a/nebo intronech přímo ovlivňuje 

výběr sestřihového místa titrací RS domén nepostradatelných pro sestavení spliceosomu na 

konkrétních exonech. Enhancery jsou ovšem nezbytné nejen pro alternativní sestřih, ale i pro 

sestřih konstitutivní. Byla objevena řada sekvencí bohatých na přítomnost purinů i pyrimidinů 

charakterizovaných 6-8 nukleotidovými motivy, které mohou fungovat jako ESS/ESE. Afinita 

sestřihových faktorů k pre-mRNA závisí na míře komplementarity mezi cis elementy a RRM 

sestřihového faktoru a na frekvenci cis elementů v intronu a exonu [32]. Bylo zjištěno, že okolo 

využívanějších sestřihových míst je zvýšená frekvence výskytu ESE elementů, naopak snížená 

frekvence ESE elementů snižuje pravděpodobnost sestavení spliceosomu [33]. Sestřihové 
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faktory závislé na ESE spolu vytváří proteinovou síť stabilizující vazbu základních sestřihových 

faktorů na pre-mRNA. V případě alternativního sestřihu jsou tyto vazby slabší a mohou být 

snadněji ovlivňovány místní koncentrací specifických sestřihových faktorů. 

 

1.1.3.3  Fosforylace sestřihových faktorů 

Trans-působící sestřihové faktory jsou obvykle fosfoproteiny, jejichž stav fosforylace je 

důležitou determinantou jejich funkce a aktivity. Fosforylace SR proteinů je nezbytná k sestavení 

spliceosomu i pro samotný sestřih pre-mRNA [34]. Fosforylace RS domén řídí uvolnění SR 

proteinů z jejich zásobáren – speckles a interakci s cis elementy pre-mRNA a s proteiny 

podílejícími se na sestavení spliceosomu. Fosforylace SR proteinů řídí výběr alternativního místa 

sestřihu, ale i intracelulární stabilitu těchto proteinů, regulovanou degradací v proteazómu (při 

hyperfosforylaci) [35]. Oproti tomu fosforylace hnRNP ovlivňuje jejich transport z/do jádra. 

Výběr sestřihového místa může tedy být ovlivněn fosforylačně závislou vazebnou kapacitou a 

subjadernou lokalizací sestřihových faktorů [36]. Bylo popsáno několik kináz zodpovědných za 

fosforylaci SR proteinů, jako například SR protein kináza (SRPK), či protein kinázy B (PKB) 

[37]. Řada studií ukazujících negativní vliv inhibice fosfatáz na sestřih dokazuje také důležitost 

defosforylace sestřihových faktorů. Přesný mechanizmus fungování těchto fosfatáz je však znám 

jen velmi málo [38]. Aktivity specifických sestřihových faktorů kináz/fosfatáz umožňují regulaci 

procesů sestřihu nadřazenou intracelulární signalizací v závislosti na buněčném prostředí. 

 

1.1.4 Regulace alternativního sestřihu 

Oproti množství informací, které máme k dispozici o vlivu membránových receptorů a buněčné 

signalizace na regulaci transkripce, existuje jen málo poznatků o jejich vlivu na regulaci sestřihu 

[39-41]. Známým příkladem je specifická regulace sestřihu Bcl-X - regulátoru apoptózy, který 

asociuje s vnější mitochondriální membránou a ovlivňuje její permeabilitu. V závislosti na 

specifických signálech může být pre-mRNA Bcl-X alternativně sestřižena za vzniku buďto 

proapoptotické varianty Bcl-XL, nebo antiapoptoticky působící formy Bcl-XS. Stimulace pomocí 

IL-6, Fas ligandem, nebo ceramidu vede ke sníženému intracelulárnímu poměru Bcl-XL/ Bcl-XS 

způsobenému aktivací protein fosfatázy 1 a postupnou defosforylací SR proteinů účastnících se 

sestřihu Bcl-X [42]. 
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Je obvyklé, že proteinové izoformy (respektive mRNA izoformy), vznikající vedle full-length 

variant mechanizmem regulovaného alternativního sestřihu, jsou v buňce přítomny v minoritním 

zastoupení ustanovujíce tak komplexní funkční systém [43]. Na základě rozdílných aktivit 

sestřihových faktorů majících vliv na vznik alternativních transkriptů může být funkce celého 

systému upravována a regulována prostřednictvím změn v rovnováze mezi izoformami 

ovlivňující aktivitu mnoha proteinů, potažmo biologických vlastností buňky. 

 

1.1.5 Změny alternativního sestřihu v nádorové transformaci 

V nádorových buňkách mohou být procesy alternativního sestřihu porušeny na různé úrovni. 

Genomové mutace mohou přímo ovlivnit oblasti kódující pre-mRNA cis elementy. Nebo mohou 

být mutovány geny kódující nadřazené regulátory pomocných sestřihových faktorů, či přímo 

geny těchto sestřihových faktorů ústící v aberantní sestřih cílové pre-mRNA. Sestřih konkrétních 

genů může být také pozměněn v důsledku aktivace regulačních drah, které nejsou přítomny za 

fyziologických podmínek [44-46]. Těmito patogenními mechanizmy mohou vznikat tyto 

základní sestřihové modely: retence intronu, vynechání exonu (exonů), 5’ alternativní sestřih, 3’ 

alternativní sestřih, či inhibice sestřihu. 

Odhaduje se, že minimálně 15 % všech bodových mutací způsobuje defekty v sestřihu pre-

mRNA [47]. Sestřihová místa mohou být zrušena jednonukleotidovou záměnou, nebo delecí. 

Podobně může být pozměněna, či zrušena funkce ostatních cis elementů (obzvláště silencerů a 

enhancerů). Také „nonsense“ mutace zapříčiňující vznik předčasného stop kodonu mohou 

změnit sestřihový profil dané mRNA. 

Několik příkladů naznačuje možnou souvislost kontroly sestřihu se signálními dráhami 

zúčastněnými v onkogenní signalizaci [48]. Byly také dokumentovány změny poměrů 

sestřihových faktorů a změny aktivity několika kináz zúčastněných v procesech sestřihu u 

některých typů zhoubných nádorů [49;50]. Tato fakta, spolu se zjištěními, že mnoho onkogenů, 

i tumor supresorových genů je sestřihováno do izoforem s různými, či protichůdnými funkcemi, 

naznačuje, že změny v sestřihu v průběhu nádorové transformace, mohou být součástí jejího 

mechanizmu [51]. 

 

 



 

17 

1.2 Estrogenní receptor  

Estrogenní receptory (ER-α a ER-β) jsou transkripční faktory zodpovědné za zprostředkování 

fyziologických účinků svého přirozeného ligandu 17-β-estradiolu (E2; Obr. 3). Estradiol je C18 

steroidní hormon syntetizovaný z prekurzoru progesteronu. Syntéza E2, která probíhá u žen 

dominantně v ovariích, je kontrolována hypothalamo-hypofyzármní osou, tedy hormony 

hypofýzy (folikuly-stimulujícím hormonem; FSH a luteinizačním hormonem - LH), jejichž 

produkci řídí gonadotropinový releasing hormon (GnRH) vytvářený v hypotahalamu. Estradiol 

se kromě zásadní účasti na procesech kontroly dospívání, vývoji sekundárních pohlavních znaků 

a reprodukce u žen podílí i na udržování hustoty kostní dřeně a ovlivňuje intermediární a 

energetický metabolismus (např. regulací lipogeneze v tukové tkáni nebo syntézy cholesterolu 

[52].  

Estrogeny spolu s progesteronem jsou hlavní hormony řídící vývoj prsní žlázy. K jejím 

výrazným proměnám u žen dochází v několika etapách ontogeneze – v průběhu morfogeneze u 

plodu, kdy vzniká základ struktury mléčné žlázy, v období puberty, kdy dochází k maturaci 

epiteliálních struktur, při laktaci, kdy mléčná žláza vysoce proliferuje a zvětšuje podíl 

luminálního kompártmentu a při nástupu menopauzy, kdy involvuje. Estrogeny spolu 

s progesteronem se výrazně podílejí na řízení tohoto vývoje. Kromě těchto makroskopicky 

patrných změn řídí i cyklickou proliferaci a involuci luminálního kompártmentu mamární tkáně 

při menstruačních cyklech [53;54]. Vlivem E2 dochází v prsní tkáni k výraznému zvýšení 

proliferace a maturace mamárních buněk, která se týká jak luminálního, tak myoepiteliálního 

kompártmentu mamární žlázy.  

Zvýšení proliferačních aktivit účinkem E2 vykazují i buňky karcinomů prsu exprimující 

estrogenní receptory. Tuto charakteristiku můžeme nalézt u nadpoloviční většiny karcinomů prsu 

a proto je ER a jeho signalizace předmětem dlouhodobého intenzivního studia jakožto 

terapeutický cíl hormonální protinádorové léčby. Selektivní modulátory funkce ER (tzv. SERMs 

– selective estrogen receptor modulators, např. tamoxifen a raloxifen) jsou rutinně používány 

v léčbě karcinomu prsu a osteoporózy [52]. 

 

Obrázek 3: Vzorec 17β-estradiolu 
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1.2.1 Gen estrogenního receptoru α (ER-α) 

Gen ESR1 kódující lidský estrogenní receptor α (ER-α, nebo také hESR1; OMIM 133430) se 

nachází na dlouhém raménku 6. chromozómu (lokus 6q25.1). První charakterizace genu ukázala, 

že zabírá oblast o velikosti přes 140 kb a obsahuje 8 exonů a 7 intronů [55]. Po transkripci a 

úpravě primárního transkriptu obsahujícího všech osm exonů vzniká mRNA s délkou 6,6 kb 

zahrnující 1785 bazí ORF sekvence kódující 595 aminokyselin výsledného proteinu o 

molekulové hmotnosti 66 kDa, který byl objeven již v padesátých letech [55;56]. Novější práce 

ukázaly, že gen pro ER-α zahrnuje velmi komplexní promotorovou sekvenci a mohou vznikat 

primární transkripty přesahující více než 300 kb [57]. V roce 1998 byla identifikována cDNA 

homologního ER-β kódovaná genem ESR2 (ERβ-530, nebo také ERβ 1; OMIM 601663), 

kódující proteinový produkt o délce 530 aminokyselin [58].  

 

1.2.2 Sestřihové varianty mRNA pro ER-a 

Kromě dominantní formy mRNA obsahující všechny exony ER-α (wt ER-α) byla popsána řada 

jejích sestřihových variant. Na jejich vzniku se, kromě alternativního sestřihu, podílí i 

alternativní použití různých promotorů [57]. Přesný výběr jednotlivých promotorů v konkrétních 

buňkách a za konkrétních podmínek není zcela objasněn. Zastoupení jednotlivých variant ER-α 

může být rozdílné u nádorových a netransformovaných buněk, u jednotlivých buněčných linií, a 

může se lišit i v závislosti na růstových podmínkách [59;60]. Při studiu exprese bylo prokázáno 

významně nižší zastoupení wt ER-α v nádorových buňkách a současně významně vyšší 

zastoupení DBD mutantních ER (s mutacemi v DBD) oproti normální mamární tkáni [61;62]. 

Nejvíce zvýšená exprese byla zaznamenána u variant s delecemi exonů 5 a 3 (5∆ a 3∆) [63]]. 

Také molekulární struktura variant je rozdílná. U vzorků zdravé tkáně byly nalezeny převážně 

delece jednoho exonu. V nádorové tkáni byla naopak zachycena delece jednoho exonu pouze 

v polovině případů a často se zde vyskytovaly delece dvou i tří exonů [61;62]. Tato poznání 

naznačují, že buňky, které obsahují větší množství variant, nebo ty, které obsahují varianty 

postrádající více exonů, mohou získávat selektivní výhodu v průběhu vývoje karcinomu prsu 

[62]. 

Při funkční charakterizaci sestřihových variant ER-α v definovaném transfekčním systému byla 

zjištěna odlišná schopnost vazby DNA i estradiolu [64]. Všechny varianty s jednoexonovou 

deleci exonu 2, 3, 4, 5, 6, a 7 (ER∆E2-ER∆E7) vykazují dramatické snížení DNA-vazebné 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim.cgi?id=133430
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/dispomim.cgi?id=601663
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schopnosti na ERE. Ztráta schopnosti vázat DNA je úplná u ER∆E2, ER∆E3, ER∆E4 a ER∆E6 a 

částečná u variant ER∆E5 a ER∆E7 [64]. Mezi všemi těmito variantami má pouze ER∆E3 

schopnost vázat 17β-estradiol, a to s obdobnou afinitou jako wt ER-α [61;64]. Při kotransfekci 

jednotlivých variant s pERE-TK-CAT reporterovým plasmidem (ERE-řízená transkripce 

reporterového genu pro chloramfenikol acetyltransferázu, CAT, je vysoce responsivní na wtER-

E2 komplex), vykazuje pouze varianta ER∆E5 pozitivní transkripční aktivitu reporterového 

genu, a to pouze s pětiprocentní aktivitou ve srovnání s wtER-α. Při současné expresi 

jednotlivých variant společně s wtER-α, se pak ukazuje, že ER∆E3 a ER∆E5 mají dominantně 

negativní efekt na transkripční aktivitu wtER-α. Stejně jako wtER-α interagují in vitro obě 

varianty ER∆E3 a ER∆E5 s SRC-1e (steroid receptor coactivator-1e) [64]. 

 

1.2.3 Struktura a lokalizace ER-α 

Estrogenní receptory mají proteinovou strukturu charakteristickou pro rodinu jaderných 

receptorů (Obr. 4). Doménové uspořádání polypeptidového řetězce determinuje hlavní funkci 

proteinů jako specifických transkripčních faktorů regulujících genovou expresi specifických 

genů.  

Obrázek 4: Schéma uspořádání proteinového řetězce lidského estrogenního receptoru (ER-α). ER-

α má standardní doménovou strukturu charakteristickou pro rodinu nukleárních receptorů zahrnující N-

terminální variabilní oblast (A/B) obsahující první transaktivační místo (AF1), DNA-vázající doménu 

(DBD; žlutě) zprostředkovávající specifickou interakci ER s DNA a obsahující rovněž dimerizační 

doménu (C); variabilní oblast linkeru (D); ligand-vázající doménu obsahující (E) druhé transaktivační 

místo (AF2) a variabilní C-koncovou oblast (F). V obrázku jsou vyznačena hraniční místa aminokyselin 

v sekvenci a pozice exonů kódujících příslušné části proteinu. 

 

 

V obvyklé signální aktivaci ER-α (kanonické signalizaci) zprostředkovávající regulaci genové 

exprese je nezbytná aktivace ER-α ligandem, který se váže do oblasti ligand-vázající domény 

(Obr. 5) zprostředkovávající i homodimerizaci molekuly ER-α indukovanou ligandem. Struktura 

dimerizační domény obsahuje symetrické dimerizační povrchy, jejichž základ tvoří dva 
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antiparalelní α-helixy s periodicky uspořádanými hydrofobními aminokyselinami. ER-α a ER-β 

mohou vytvářet vzájemně i heterodimerní komplexy [65], třebaže ve většině buněk vystupují 

jako homodimery.  

 

Obrázek 5: Dimer ligand-vázající domény (LBD) ER-α ve vazbě s 17β-estradiol. 

Dimerizace je zprostředkována interakcemi ligand-vazebných domén monomerů. 

Z Spencer a kol. [66] 

 

 

ER je schopen vázat řadu agonistických ligandů jako E2 a diethylstilbestrol (DES); selektivní 

modulátory ER (SERMs) jako raloxifen (RAL), či tamoxifen (4-hydroxy-tamoxifen); úplné 

antagonisty jako ICI 164 384; a částečné agonisty jako genistein [67]. Ve všech případech tvoří 

receptor dimery, s konformacemi typickými pro každou sloučeninu. Klíčové rozdíly 

v konformaci receptoru v přítomnosti různých ligandů naznačují strukturní základy jejich 

antagonistického fungování. Bylo zjištěno, že tamoxifen a raloxifen mají ER-α selektivní, 

částečně agonistickou/antagonistickou funkci (v závislosti na buněčném typu a cílovém 

promotoru). Především pozice helixu 12 (H12) se při vazbě ligandů dosti liší. V komplexu s E2 

leží H12 přes ligand vázající dutinu, ale v komplexu s tamoxifenem způsobuje vyčnívající 

postranní řetězec tamoxifenu vytlačení H12 do polohy podél mělkého žlábku tvořeného helixy 

H3 a H5. Jsou zde také malé rozdíly v uložení ligandu a jeho postranních zbytků v dutině. Tento 

žlábek je součástí povrchové oblasti AF2, důležité pro vazbu koaktivátoru. Jelikož je H12 

v komplexu ER-α/tamoxifen (raloxifen; Obr. 6) vytlačen, je AF2 nesprávně zformována a proto 

je vazba koaktivátoru blokována [52]. 
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Obrázek 6: Model struktury LBD domény ER-

α ve vazbě na E2 (A) a raloxifen (B) ukazuje, že 

při vazbě raloxifenu dochází k vytlačení helixu 

12 (H12) z trojvrstvé sendvičové struktury LBD.  

Z Kong et al. [52] 

 

Vlastní regulaci transkripce vykonává ER-α prostřednictvím vysoce specifické interakce DNA-

vázající domény aktivovaného ER-α (obsahující dva Zn
2+

-vázající motivy), která sekvenčně 

specificky váže receptorovou molekulu v oblasti velkého žlábku DNA do míst promotorových 

úseků genů regulovaných estrogenními receptory. Dimery ER-α neinteragují s proteiny 

transkripčního aparátu DNA-dependentní RNA polymerázy přímo, ale obvykle prostřednictvím 

svých koaktivátorů a korepresorů vytvářejících protein-proteinové interakce s ER v oblasti 

transaktivačních domén AF1 a AF2 [56]. Vlivem přítomnosti koaktivátorů a korepresorů dochází 

k velmi citlivému zvýšení resp. snížení transaktivační aktivity ER-α v důsledku výběru různých 

aktuálně dostupných molekul koaktivátorů/korepresorů, jejich kovalentních modifikací a 

interakcí s histon(de)acetylázami (HAT/HDAC), které jsou ovlivněny další intracelulární 

signalizací. Doména AF-1 ER-α se nachází v oblasti A/B a zajišťuje transaktivaci nezávislou na 

přítomnosti ligandu. Obsahuje rovněž fosforylační místa, která jsou cílem řady kináz 

ovlivňujících aktivitu ER. AF-2 doména oblasti E je velmi konzervativním proteinovým 

motivem napříč superrodinou jaderných receptorů. AF-2 zahrnuje helix H12, který je součástí 

LBD, stejně jako ostatní strukturní části oblasti E. Po navázání ligandu je hydrofilní povrch 

helixu H12 nasměrován vně domény a poskytuje povrch pro vazbu komplementárních oblastí 

koaktivátorů a korepresorů. 

Traskripčně-regulační aktivita ER-α vyžaduje jeho intranukleární lokalizaci, která je řízena 

přítomností lokalizačních signálů v centrální oblasti molekuly receptoru. Přestože v nádorových 

buňkách je většina ER-α lokalizována v jádře, in vitro u buněčných linií i v buňkách primárních 

kultur prokázaly, že významná část ER-α se nachází také v cytosolu a na membráně [60;68]. 

Řada příkladů podporuje hypotézu, že extranukleární ER vznikají ze stejného transkriptu jako 

jaderné formy a jsou poté transportovány do plazmatické membrány [69-71]. ER-α o hmotnosti 

54 kDa byl nalezen v cytosolu endotelových buněk, vázaný k plazmatické membráně 

přes proteiny lipidových raftů jako jsou kaveolin a flotilin. Stejným způsobem se ER váže i na 
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IGF1R (Insulin-like growth factor 1 receptor), EGFR (Epidermal growth factor receptor) nebo 

HER-2/neu receptor (Human epidermal growth factor receptor 2). ER-α se také vyskytuje 

v izolovaných kaveolárních váčcích odpojených od membrány, či nekaveolárních 

kompártmentech membrány [60]. Jak přesně je ER-α asociován s membránou zůstává zatím 

otázkou. Je však zřejmé, že ER-α obsahuje mnoho hydrofobních domén a hydrofobních 

povrchových znaků. Nebyla sice zdokumentována žádná transmembránová doména, ale je jisté, 

že některé části domény E jsou zásadní pro membránovou lokalizaci [60]. Mutace těchto motivů 

znemožňují dimerizaci receptoru i signalizaci cestou ERK (Extracellular signal-regulated 

kinase), PI3K (Phosphoinositide 3-kinase) a cAMP. Ztráta této signalizace zabraňuje účinkům 

E2 směřujícím k přežívání buněk u karcinomu prsu a plic [72]. Zbytek membránově 

lokalizovaného ER-α je nezbytný pro fyzickou vazbu receptoru s kaveolinem-1, jehož N-

terminální „scaffolding“ doména zprostředkovává transport z cytosolu k membráně [73] (Obr. 

7).  

 

 

Obrázek 7: Aminokyselinové zbytky E domény určují 

membránovou lokalizaci ER-α. LBD (E doména) a Ser 522 a 

Cys 447 ER jsou nezbytné pro asociaci s kaveolinem-1, která 

nejspíše probíhá již v cytoplasmě. Kaveolin-1 poté napomáhá 

translokaci do kaveolových raftů (CR). Na membráně slouží 

kaveolin-1 jako lešení pro asociaci ER a dalších signálních 

molekul, jako jsou receptory růstových. faktorů (IGF-1R a 

EGFR), G-proteiny, Src, PI3K, další spojovací (striatin, MNAR) 

a signální proteiny signalizačního komplexu. Ten se může měnit 

v závislosti na buněčném stimulu, který vede k signální 

specificitě. NCR=non-caveoline rafts. 

Z Levin a kol. [60]. 

 

 

1.2.4 Signalizace estrogenního receptoru α 

Signalizace zprostředkovaná estrogenním receptorem probíhá čtyřmi různými cestami: (i) 

Kanonická signalizace jaderných steroidních receptorů, (ii) ovlivnění genové exprese interakcí 

s ostatními transkripčními faktory, (iii) ligand-nezávislá aktivace fosforylaci, (iv) aktivace 

cytoplazmatického ER (Obr. 8). 
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Obrázek 8. Schematické znázornění mechanizmů signalizace ER-α. Kanonická signalizace (1); 

Signalizace cestou interakce ER s jinými transkripčními faktory (2); Regulace transkripce nezávislá na 

přítomnosti ligandu ER (3); „Negenomová“ signalizace ER lokalizovaného v cytoplasmě (4). 

Převzato z Bjornstrom a kol. [74] 

 

 

1.2.4.1 Kanonická cesta signalizace ER-α 

V klasickém modelu kanonické signalizace funguje ER-α jako transkripční faktor. V jádře je ER-

α aktivován vazbou ligandu E2 a specificky interaguje s DNA prostřednictvím své DBD domény 

v místech estrogen-responzivních elementů (ERE). ERE se skládají ze dvou kopií hexamerní 

sekvence DNA (invertovaná repetice s motivem RGGTCA, kde R je purin) specifické pro vazbu 

dimeru ER. Po nasednutí na tento DNA element molekula receptoru navazuje pomocí AF-1 a 

AF-2 domén interagující koaktivátory, či korepresory k iniciačnímu místu transkripce a jako 

transkripční faktor reguluje transkripci příslušných ERE-regulovaných genů. ER-α stimuluje 

transkripci cílových genů dvěma různými způsoby: pomocí AF1 v N-terminální doméně a AF-2 

v ligand-vázající doméně, jejichž účinek se liší v závislosti na cílovém promotoru a buněčném 

typu. Aktivita AF1 je nezávislá na ligandu, ale může být upravena fosforylací na Ser118 A/B 

domény receptoru MAP-kinázovou dráhou v odpovědi na přítomnost růstových faktorů [75]. 

Aktivita AF2, která závisí na vazbě estradiolu, může být snížena, či zrušena mutacemi v C-
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terminálním helixu, který je konzervován u většiny jaderných receptorů. AF2 funkce je také 

stimulována vazbou koaktivátoru SRC-1 (Steroid receptor coactivator-1, 160 kDa, 1440 

aminokyselin). N-terminální doména obsahuje MAPK fosforylační místo umožňující zesílení 

transkripční aktivity [76]. 

 

1.2.4.2 Signalizace cestou interakce ER s jinými transkripčními faktory  

Estrogen také upravuje genovou expresi mechanizmem, ve kterém ER interaguje s ostatními 

transkripčními faktory („trancription factor crosstalk“). V tomto případě ER moduluje aktivitu 

jiných transkripčních faktorů (TF), jako je transkripční faktor AP-1, nukleární faktor-κB (NF-

κB), nebo transkripční faktor SP-1 (Obr. 9).  

    

A. B. C. D. 

Obrázek 9. Různé modely, kterými může ER ovlivňovat transkripci genů. Klasická interakce 

aktivovaného receptoru s ERE na DNA je znázorněna v (A). V ostatních třech částech obrázku jsou 

ukázány nepřímé účinky estrogenních receptorů na transkripční interakce, které jsou většinou 

realizovány protein-proteinovými interakcemi s Sp1 (B), AP1 (C). nebo NFκB (D). Převzato z Nilsson 

a kol. [77] 

 

Interakce ER s těmito transkripčními faktory stabilizuje jejich vazbu na DNA a/nebo umožňuje 

navázání koaktivátorů interagujících s ER do komplexů TF [78]. V souladu s touto funkcí, kdy 

ER nevystupuje jako transkripční faktor, ale v roli koaktivátorového proteinu, bylo prokázáno, že 
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ER-α bez funkční DBD moduluje transkripční aktivitu AP-1 [79]. Transkripční faktor AP-1 

přenáší řadu mitogenních růstových signálů, včetně těch z peptidových růstových faktorů jako 

jsou: IGF, erbB2 a EGF a steroidních hormonů estrogenu a progesteronu [80]. Bylo zjištěno, že 

blokáda AP-1 inhibuje růst buněk stimulovaný estrogeny [81]. Dalším příkladem je interakce 

mezi ER-α a c-RelA podjednotkou transkripčního faktoru NF-κB po odpoutání inhibičního 

proteinu IκB v rámci aktivace NF-κB. Interakce ER s NF-κB brání NF-κB ve vazbě na promotor 

interleukinu 6 (IL-6) a snižuje expresi genu. V této dráze E2 inhibuje expresi cytokinu IL-6 [82]. 

V případě Sp1 ER-α posiluje vazbu Sp1 na DNA i nezávisle na přítomnosti E2 [83] 

 

1.2.4.3 Regulace transkripce nezávislá na přítomnosti ligandu ER 

Estrogenní receptory mohou být aktivovány také fosforylací bez přítomnosti ligandu. 

Aktivovaný ER-α pak nasedá na své ERE a funguje jako transkripční faktor stejně jako při 

kanonické cestě [84]. V nepřítomnosti E2 může být ER modulován ostatními signálními 

dráhami, jako jsou dráhy: extracelulárních signálních molekul (peptidové růstové faktory, 

cytokiny, či neurotransmitery), regulátorů buněčného cyklu, nebo regulátorů celkové buněčné 

fosforylace (protein kináza A (PKA), či protein kináza C (PKC) [77].  

Růstové faktory aktivující ER-α signalizaci zahrnují inzulin, insulin-like growth factor (IGF-1) a 

transforming growth factor (TGF-β) [77]. Dalšími extracelulárními ligandy, které mohou 

ovlivňovat aktivitu ER, jsou Her-2/neu (heregulin), interleukin-2 (IL-2) a dopamin [77]. 

Dopamin je zatím jediný neurotransmiter identifikovaný jako aktivátor ER. U buněk karcinomu 

prsu vede aktivace tyrosinkinázového receptoru Her-2/neu, k rychlé fosforylaci Tyr zbytků ER, 

následované transkripcí genu pro progesteronový receptor. Heregulin podporuje hormon-

nezávislý růst buněk lidského karcinomu prsu a zvýšenou expresi HER-2, což ústí v E2-

nezávislý růst a takové buňky pak neodpovídají na účinky E2 i tamoxifenu [77]. Ve všech těchto 

případech spřažení drah růstových faktorů a ER-α je zprostředkovatelem přenosu signálu 

GTP/GDP-vazebný protein p21
ras

 a MAPK. p21
ras 

funguje jako prostředník mezi membránově 

asociovanou RTK růstových faktorů a MAPK fosforylační kaskádou. Cílové místo těchto kináz 

na ER se nachází na AF-1 doméně. Ve většině studií bylo toto místo specifikováno jako Ser-118, 

což odpovídá fosforylačnímu místu MAP kinázy (MAPK) [77;85].  

Cykliny jsou regulátory cyklin-dependentích kináz (CDKs) se kterými vytvářejí katalyticky 

aktivní komplexy řídící průchod buněčným cyklem regulací řady proteinů, včetně transkripčních 
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faktorů. Porucha přesného řízení v produkci a degradaci cyklinů může výrazně přispívat ke 

zvýšené proliferaci v rámci nádorové transformace [77;85]. Cykliny A a D1 byly identifikovány 

jako aktivátory ER [86]. Zvýšení exprese těchto proteinů vyvolává zvýšenou aktivitu ER bez 

přítomnosti E2 různými mechanizmy. Aktivace prostřednictvím cyklinu D1 nezahrnuje 

fosforylaci, jelikož nevyžaduje účast CDK [87]. Naopak cyklin A aktivuje fosforylací AF-1 

domény ER [88] (Obr.10). 

 

Obrázek 10: Estrogen-nezávislé signální dráhy ovlivňující ER. Aktivace EGF-R pomocí EGF vede 

k Ras–Raf–MEK–Erk1/2 (MAPK)-zprostředkované fosforylaci estrogenního receptoru α na Ser118. 

Aktivace p38 MAPKs vede k aktivaci ER-α/β. PKCδ a také vykazuje schopnost aktivovat ER. 

Převzato z Driggers a kol. [89]. 

 

 

1.2.4.4 „Negenomová“ signalizace ER 

Čtvrtým mechanizmem, jakým může ER-α ovlivňovat genovou expresi je „negenomová cesta“, 

v níž se estrogen váže k ER-α, které jsou lokalizovány mimo jádro. Tyto cytoplazmaticky 

lokalizované, či membránově vázané molekuly ER aktivují signálně transdukční dráhy 

v cytosolu. Tímto mechanizmem může ER aktivovat MAPK a indukovat signálně transdukční 

dráhy vedoucí k aktivaci protein kinázy C a protein kinázy A [78]. Aktivace těchto kináz vede 

k indukci genů, které jsou podřazené těmto kinázovým kaskádám [90]. Například ERK-

indukovaná fosforylace transaktivační domény transkripčního faktoru cJun aktivuje AP-1 

transkripční faktor. Proto mohou být některé estrogenem indukované, ERK-aktivované geny 



 

27 

regulovány transkripčním faktorem AP-1. Geny aktivované touto negenomickou cestou (jako 

například geny indukované pomocí ERK) nemusí vyžadovat ER-α vázaný na DNA, ani jako 

součást komplexu transkripčních faktorů [78]. Membránově vázané molekuly ER-α bývají 

součástí velkého „signalosomového“ komplexu, kde se shlukují G proteiny, receptorové 

tyrosinkinázy (EGFR, IGF-1R, HER-2 receptory) a nereceptorové tyrosinkinázy jako je Src [91]. 

Na malém prostoru se tak, s doposud nepopsanou dynamikou konfigurace ER a ostatních 

signálních molekul, aktivují jednotlivé G proteinové podjednotky. V buňkách karcinomu prsu 

s endogenním, či transfekovaným ER komplexem E2/ER kolokalizuje a aktivuje Gsα a Gqα což 

vyvolává následnou aktivaci kináz, jako jsou ERK a PI3K [60] (Obr. 11). 

 

Obrázek 11: Membránový ER-α aktivuje Gα 

podjednotky. Aktivace G proteinu spouští 

během sekund rychlou signalizaci Ca
2+

 a cAMP. 

Po 2 minutách dochází přes protein kinázu C 

(PKC) a Src, následovanou kinázovou kaskádou 

k aktivaci extracelulárně regulované protein 

kinázy (ERK), nebo PI3 kinázy (3-8min.). Tyto 

signály přispívají k buněčnému přežívání a 

proliferaci. 

Převzato z Levin a kol. [60] 

 

 

1.3 Karcinom prsu a jeho vztah k ER 

Karcinom prsu je druhým nejčastějším zhoubným onemocněním u žen v České republice i 

dalších rozvinutých zemích. V roce 2006 bylo diagnostikováno 5884 nových případů - téměř 17 

% všech hlášených onkologických onemocnění u žen [92]. Incidence v ČR, podobně jako 

v jiných zemích, v dlouhodobém pohledu roste (Obr. X) a v posledních 20 letech se 

zdvojnásobila. Příznivým trendem je zvyšující se podíl pacientek s časným klinickým stádiem 

onemocnění (71,3 % ve stádiu I a II), kdy je léčba karcinomu prsu vysoce efektivní [92]. 

Úmrtnost na zhoubný nádor karcinomu prsu se v posledních letech nezvyšuje (Graf 1), přesto je 

karcinom prsu nejčastější onkologickou příčinou úmrtí u žen. 
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Graf 1: Časový vývoj hrubé incidence (počet nových případů na 100 000 osob) a hrubé mortality 

(počet úmrtí na diagnózu na 100 000 osob) pro diagnózu karcinomu prsu v celé populaci České 

republiky. C50- kód diagnózy, zhoubný novotvar prsu; ZN – zhoubný nádor. 

Převzato z ÚZIS ČR [92]. 

 

ER-α je exprimován v 15–30 % luminálních epiteliálních buněk v normální mamární tkáni. 

Stimulací těchto buněk E2 dochází k transkripci řady genů včetně mnoha zúčastněných v 

regulaci buněčného cyklu a proliferace [93]. Estrogen-závislá proliferace mamárních 

epiteliálních buněk má parakrinní charakter. ER-α pozitivní buňky produkují růstové faktory, 

které indukují proliferaci okolních ER-α negativních buněk. V nádorové tkáni karcinomu prsu je 

ovšem působení E2 deregulováno tak, že jeho stimulací dochází k proliferaci bez diferenciace, či 

apoptózy. Exprese ER-α je obvykle v nádorových buňkách výrazně zvýšena a navíc dochází 

k přechodu na autokrinní signalizaci proliferace [94]. 

Současné přístupy v léčbě karcinomu prsu využívají inhibování funkce ER použitím 

antiestrogenů jako je tamoxifen, raloxifen a ICI 182,780 (faslodex, fulvestrant), nebo blokování 

konverze androgenů do biologicky aktivních estrogenů pomocí inhibitorů aromatázy jako jsou 

letrozol, anastrozol a exemestan. Tamoxifen je nejpoužívanějším anti-estrogenem u pacientek s 

ER-α pozitivním karcinomem prsu. Adjuvantní léčba časného karcinomu prsu tamoxifenem 

zvýšila celkové přežívání a výrazně přispěla k redukci mortality za posledních patnáct let [95]. 

Přesto však u většiny pacientek s metastatickým onemocněním a u 40% pacientek léčených 

adjuvantně dochází k relapsu onemocnění. Porozumění biologickým mechanizmům 

způsobujícím de novo a získanou rezistenci může přinést nové strategie tohoto problému a je 
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proto velice nasnadě [96]. Data získaná z biopsií karcinomu prsu ukazují, že změněná exprese 

a/nebo modifikace řady receptorů růstových faktorů a jim podřazených signalizujících molekul 

koreluje s rezistencí k tamoxifenu. Aktivita signálních drah receptoru epidermálního růstového 

faktoru (EGFR), receptoru lidského epidermálního růstového faktoru typu 2 (HER2) a insulin-

like růstového faktoru 1 (IGF-1R) je většinou zvýšena u non-responzivních tumorů vykazujících 

de novo a získanou rezistenci. Stejně tak je zvýšena aktivita kináz podřazených těmto drahám 

jako je například ERK (extracellular-regulated kinase), p38, protein kináza B a p21-activated 

kinase-1 [94]. ER-α reguluje aktivitu receptorů růstových faktorů svojí negenomickou dráhou, 

což je podpořeno i skutečností, že dochází k akumulaci ER-α v cytoplazmě při zvýšení exprese 

HER2 [97]. Tamoxifen by mohl u tohoto ER-α fungovat jako agonista, což by vysvětlovalo 

zvýšenou proliferaci buněk při zvýšení exprese HER2 a koaktivátoru AIB1 (amplified in breast 

cancer 1) v přítomnosti estradiolu i tamoxifenu [94]. Další podpoření křížení těchto drah 

nalezneme v preklinických studiích ukazujících prodloužení doby před vznikem rezistence za 

použití kombinovaných terapií cílených proti RTK (receptorové tyrosin kinázy) a estrogenní 

signalizací [94]. 

Bylo také zjištěno, že u buněk MCF-7 (viz. kapitola 3.2) kultivovaných po dobu 12 měsíců 

v přítomnosti tamoxifenu došlo k dramatickým změnám exprese jednotlivých sestřihových 

variant ER-α. Exprese wt varianty byla snížena na polovinu, exprese varianty ERΔ7 (delece 7. 

exonu v ligand-vazebné doméně) zůstala nezměněna a varianta ERΔ3 (absence části DNA-

vazebné domény) byla 20x nadprodukována [98]. Nabízí se tedy otázka, zda například tyto 

varianty mohou být zprostředkovateli ligand-nezávislého působení ER-α a přispívat tak ke 

vzniku rezistence na tamoxifen. Obě varianty byly popsány i v nádorové tkáni, signifikantní 

rozdíly v jejich expresi u pacientek s rozvinutou rezistencí po půl roce od započetí léčby však 

nebyly nalezeny [94]. 

  



 

30 

 

2 CÍLE PRÁCE 

Práce se zaměřuje na studium izoforem estrogenního receptoru α a jejich podíl na regulaci 

proliferace buněk karcinomu prsu v rámci systému alternativního sestřihu. ER-α, jako 

transkripční faktor zodpovědný za regulaci buněčné odpovědi na mitogenní stimuly v mamárních 

buňkách, je důležitým cílem pro léčbu karcinomu prsu. Bylo prokázáno, že se v buňkách 

normální mamární tkáně, i buňkách nádorových,  exprimuje vedle hlavního genového produktu i 

řada alternativních sestřihových forem. Funkce těchto izoforem, ať už jednotlivě, nebo v rámci 

celého komplexu všech variant, není zcela jasná, stejně jako mechanizmus regulující jejich 

tvorbu v procesu řízeného alternativního sestřihu.  

Cílem této práce bylo navrhžení systém pro funkční charakterizaci sestřihových variant ER-α v 

in vitro modelu ER-pozitivních a ER-negativních nádorových buněčných linií na příkladu 

vybrané sestřihové varianty.  

 

Součástí práce byly tyto dílčí úkoly: 

1. Identifikace sestřihových variant ER-α v ER pozitivních modelových buňkách linie 

MCF-7 

2. Příprava expresních konstruktů pro modulaci exprese vybrané sestřihové varianty 

ER-α v buňkách modelových linií a vytvoření stabilních klonů s trvale 

modifikovanou expresí této varianty.  

3. Funkční charakterizace vlivu studované sestřihové varianty ER-α na proliferační 

aktivitu vytvořených klonů modelových buněk. 
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3 METODY 

3.1 Použité chemikálie a roztoky 

PBS (phosphate buffered saline): 137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 2 mM KH2PO4 

, pH 7,4. 

Trypsin-EDTA: ethylendiamintetraoctová kyselina - 0.02%, 0.25% Trypsin, Sigma-Aldrich). 

Hypotonický pufr: 10 mM HEPES, 1.5 mM 10 mM KCl 0.5 mM DTT (dithiothreitol), MgCl2, 

pH 7.9. 

PMSF: fenylmetan sulfonylfluorid, Sigma. 

RIPA pufr: 50 mM Tris, 150 mM NaCl, 0.1 % SDS (dodecylsíranu sodný), 0.5 % deoxycholát 

sodný, 1 % Triton X-100 (Sigma). 

Vzorkový pufr pro agarózovou elektroforézu: 10 mM Tris-HCl (pH 7,6), 0,03% bromfenolová 

modř, 0,03% xylen cyanol, 60% glycerol, 60 mM EDTA. 

TBE pufr: 89 mM Tris, 89 mM kyselina boritá, 2 mM EDTA 

S.O.C. médium: 2% Trypton; 0,5% kvasničný extrakt; 10 mM NaCl; 2,5 mM KCl; 10 mM 

MgCl; 10 mM MgSO4; 20 mM glukóza. 

Anelační Pufr: 100mM NaCl, 50mM HEPES, pH 7,4. 

Tris-glycinový SDS pufr: 27,2 mM Tris, 190 mM glycin, 0,1 % SDS (dodecylsíran sodný)  

Transferový pufr: 39 mM glycin, 48 mM Tris, 1,2 mM SDS, 20% methanol. 

TBS pufr: 50 mM Tris, 150 mM NaCl, pH 7,4. 

TTBS (0,05 %/0,5 % TW-20) pufr: TBS s 0,05 % resp. 0,5 % roztokem Tween-20, Sigma. 

 

3.2 Kultivace buněčných linií MCF-7 a MDA-MB-231 

Jako modelový systém byly vybrány adherentní buněčné linie MCF-7 a MDA-MB-231 

odvozené od lidského karcinomu prsu. Linie MCF-7 byla ustanovena z pleurálního výpotku 

duktálního karcinomu prsu. Vykazuje fenotyp luminálních mamárních epitelií pozitivních na 
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přítomnost ER. Linie MDA-MB-231 ustanovená rovněž z pleurálního výpotku, má 

fibroblastoidní fenotyp, invazivní charakter, je ER negativní a má inaktivovaný gen p53. Obě 

buněčné linie byly pěstovány v 25 cm
2
 kultivačních lahvičkách v médiu M1H („Hanks modified 

Eagle’s medium“) obohaceném 10% hovězího séra a 5% fetálního hovězího séra s přídavkem 

penicilinu (100 U/ml), streptomycinu (100 µg/ml), glutaminu (2 mM), a 0,075% NaHCO3 

v termostatu při 37°C a 3,5% koncentraci CO2. Během kultivace byly buňky průběžně 

kontrolovány v optickém mikroskopu. Médium bylo měněno každý třetí den. Po dosažení ~80 % 

subkonfluence byly buňky pasážovány podle potřeby. Pro pasážování bylo odsáto kultivační 

médium, buňky opláchnuty 5 ml PBS a uvolněny pomocí 0,5 ml směsi trypsin-EDTA. Po 5 min 

inkubaci ve 37°C byl trypsin inaktivován přídavkem kultivačního média, buňky resuspendovány 

a nasazeny do nové kultivační nádoby v počtu 0,5x10
6
 (MDA-MB-231), respektive 1x10

6
 

(MCF-7). 

 

3.3 Izolace genetického materiálu 

Buňky byly opláchnuty 5 ml 1xPBS. Následně bylo aplikováno 0,5 ml směsi trypsin-EDTA. Po 

uvolnění byly buňky sebrány do 10 ml kultivačního média a centrifugovány 10 min při 1100x g 

při 20°C. Peleta byla resuspendována v 5 ml PBS a znovu centrifugována. DNA byla izolována 

podle originálního protokolu Wizard Genomic DNA Purification Kit (Promega). Pro izolaci 

celkové RNA jsme použili RNA izolační kit RNeasy mini Kit dle protokolu výrobce (Qiagen). 

Kontrola integrity genomové DNA a celkové RNA byla provedena elektroforeticky, koncentrace 

a čistota byla stanovena spektrofotometricky. Vzorky byly skladovány při -20°C (DNA), resp. -

80°C (RNA). 

 

3.4 Izolace proteinů 

Pro izolaci proteinů byl použit materiál ze dvou kultivačních misek Ø10 cm. Po odsátí média 

byla miska umístěna na led a buňky opláchnuty 10 ml PBS vychlazeného na 4 °C. Následně byly 

buňky uvolněny škrabkou do 10 ml vychlazeného 1x PBS a centrifugovány 10 min při 1100x g a 

4°C. Buňky byly resuspendovány v 10 ml PBS a znovu centrifugovány za stejných podmínek. 

Dále se protokol lišil v závislosti na získání jaderných, resp. celkových proteinů: 

Pro získání jaderné frakce proteinů byly buňky po slití supernatantu resuspendovány ve 150 µl 

hypotonického pufru s přídavkem inhibitorů proteáz (Complete Protease Inhibitor Cocktail – 
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Roche a 1mM PMSF). Lyzát byl inkubován 20 min na ledu a následně centrifugován 7 min při 

1800x g a 4°C. Supernatant obsahující cytoplazmatickou frakci proteinů byl odstraněn. Vzniklá 

peleta byla resuspendována ve 150 µl 1x RIPA pufru s přídavkem inhibitorů proteáz a 

inkubována 20 min na ledu. Následnou centrifugací 10 min při 20000x g a 4°C byl získán 

supernatant obsahující obohacenou jadernou frakci proteinů.  

Pro získání celkového proteinu byly buňky po slití supernatantu resuspendovány ve 300 µl 1x 

RIPA pufru s inhibitory proteáz a inkubovány 20 min na ledu. Následnou centrifugací 10 min při 

20 000 x g ve 4°C byl získán supernatant obsahující veškeré buněčné proteiny. 

Koncentrace izolovaných proteinů byla stanovena pomocí Bio-Rad Protein Assay (Bio-Rad) 

založené na Bradfordově metodě. Vzorky byly krátkodobě skladovány při teplotě -20°C. 

 

3.5 Syntéza cDNA 

Pro odstranění možné DNA kontaminace, byla RNA inkubována 30 min při 37°C s DNázou (1 

U/10 µl RNA, DNase I, RNase-free, Fermentas). Enzym byl poté inaktivován inkubací 10 min 

při 65°C v prostředí 5 mM EDTA. Pro syntézu 20 µl cDNA byly použity 2 µg celkové RNA, 

0,05 µl náhodných hexanukleotidů (50 ng/ µl; Roche) a 0,8 µl dNTP (každý 10 mM). Po anelaci 

hexanukleotidů (65°C - 10 min) a rychlém zchlazení (na ledu), bylo do reakční směsi přidáno 

100U reverzní transkriptázy SuperScript III (SS3 First Strand Kit, Invitrogen), 4 µl 5x RT pufru 

(Invitrogen) a 1 µl DTT (0,1 M). Reverzní transkripce byla provedena dle protokolu výrobce 

(25°C - 5 min; 50°C - 50 min; 70°C - 15 min). 

 

3.6 PCR amplifikace 

Pro PCR amplifikaci ER-α v plné délce kódující sekvence (CDS ID: CCDS5234.1) byly 

nasyntetizovány primery (Generi Biotech) komplementární k sekvenci začátku prvního (od 

iniciačního kodonu exonu 1), respektive konci posledního kódujícího exonu (exon 8): HS13F 

(5’- ATGACCATGACCCTCCACACCAA-3) a HS16R (5’-TCTCAGACCGTGGCAGG–3 ). 

Pro zpracování sekvencí primerů byl použit program AnnHyb (Bioinformatics.org). Unikátnost 

komplementární sekvence v lidském genomu byla zkontrolována on-line aplikací BLAST 

(ncbi.nlm.nih.gov). Amplifikační reakce v celkovém objemu 25 μl zahrnovala 0,5 U DNA 

polymerázy TaKaRa LATaq (Takara), 360 pM každého z primerů, 200 ng cDNA a 1mM 
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každého dNTP v PCR pufru (TaKaRa) obsahujícím 1,5 mM MgCl 2. Amplifikační reakce 

provedená ve 32 cyklech (95°C – 20s; 59°C 30s; 72°C – 90s) zahrnovala úvodní denaturaci 

(95°C – 30s) a terminální inkubace (72°C – 10 min). 

 

3.7 Elektroforéza DNA a RNA a izolace DNA z agarózového gelu 

Elektroforetická separace DNA a RNA byla prováděna na 1-3 % (dle délky analyzovaného 

fragmentu) agarózovém gelu v 1xTBE pufru při konstantním napětí 10V/cm gelu. Pro určení 

délky fragmentů byl používán GeneRuler DNA Ladder Mix (100-10000 bp, Fermentas). Pro 

vizualizaci nukleových kyselin na UV transluminátoru byl použit ethidiumbromidu (EtBr). Před 

elektroforézou RNA byla provedena její denaturace při 65 °C.  

Fragment o požadované velikosti byl vyříznut z gelu skalpelem a DNA byla purifikována 

pomocí Zymoclean Gel DNA Recovery Kit (Zymo Research) podle originálního protokolu 

výrobce. Výsledná DNA kvantifikována spektrofotometricky. 

 

3.8 TA klonování 

Po izolaci z agarózového gelu byly na 3’ konce klonovaných fragmentů přidány 

jednonukleotidové A přesahy nutné pro efektivní ligaci do TA klonovacího vektoru inkubací 10 

µl reakce s Taq polymerázou (2,5 U, DreamTaq, Fermentas), 1mM každého dNTP v PCR pufru 

(Fermentas) s ~500 ng DNA při 72 °C po dobu 15 min. 

Fragmenty s vytvořenými A přesahy byly zaligovány do linearizovaného pCR2.1 vektoru s 3’ T 

přesahy. Vektor i T4 DNA ligáza byly součásti TA Cloning Kit (Invitrogen). Ligace byla 

prováděna při 14 °C přes noc. Množství DNA inzertu a vektoru použitá k ligaci byla vypočtena 

stanovena dle protokolu výrobce. Vektor pCR2.1 obsahuje T7 promoter, gen pro rezistenci 

k Ampicilinu a sekvenci LacZ - gen pro β-galaktosidázu, ve které se nachází místo pro 

zaligování inzertu. Buňky s funkční β-galaktosidázou jsou schopny vytvářet modrý produkt 

vznikající metabolizací substrátu X-gal (bromo-chloro-indolyl-galaktopyranosid) v přítomnosti 

IPTG (Isopropyl β -D-1-thiogalaktopyranosid). Je tedy možné identifikovat bílé kolonie z buněk 

transformovaných vektorem, který obsahuje inkorporovaný fragment. Tyto buňky nejsou 

schopny vytvářet modrý produkt („Blue-white screening“). 
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Transformace 50 µl buněčné suspenze chemicky kompetentních buněk TOP10 (One Shot 

TOP10F- Chemically Competent E. coli, Invitrogen) rozmražených na ledu 10 µl ligační reakce 

byla prováděna pomocí teplotního šoku 30 s inkubací při teplotě 42°C. Po inkubaci 2 min na 

ledu byla kultura preinkubována ve 250 µl S.O.C. média 1 h při 37°C na třepačce při 200 rpm. 

Celá prekultivovaná bakteriální suspenze byla vyseta na 10 cm kultivační misku s LB agarem 

(LB Agar, Invitrogen) obsahujícím ampicilin (100 µg/ ml). Na povrch agaru bylo naneseno 40 µl 

0,1 M IPTG a 40 µl X-gal o koncentraci 40 mg/ ml. Kultivace probíhala přes noc při 37°C. Pro 

následnou mini/midi preparaci DNA byly vyrostlé pozitivní kolonie zaočkovány do 3 ml 

tekutého LB média (LB broth base, Invitrogen) s ampicilinem (100 µg/ ml). Kultivace probíhala 

na třepačce při teplotě 37°C a 200 rpm přes noc. 

Pro mini/midi izolaci plazmidové DNA byly 2/50 ml buněčné kultury centrifugovány 7 min při 

3500x g a 20°C. Ze vzniklé pelety bakteriálních buněk byla izolována DNA pomocí Plasmid 

miniprep spin kitu (Genomed) dle protokolu výrobce. 

 

3.9 Restrikční analýza klonovaných konstruktů 

Pro identifikaci správně zaligovaných inzertů bylo využito skutečnosti, že vektor obsahuje dvě 

restrikční místa pro EcoRI restrikční endonukleázu lokalizovaná po obou stranách místa ligace. 

Štěpením pomocí EcoRI by tedy v případě přítomnosti daného inzertu měly vzniknout dva 

fragmenty: jeden odpovídající inzertu a druhý o délce 3,9 kb odpovídající vektoru. Vyhodnocení 

restrikční analýzy bylo provedeno elektroforetickou separací na agarózovém gelu. Pozitivní 

vzorky byly podrobeny sekvenační analýze. Restrikce 2 µg konstruktu probíhala ve 20µl reakci 

inkubací s 5 U EcoRI (Fermentas) v EcoRI pufru (Fermentas) při teplotě 37°C po dobu 

minimálně 2 hod. 

 

3.10 Sekvenování 

Sekvenování bylo prováděno Sangerovou metodou. Pro sekvenační reakci byl používán 

BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems). 10 μl reakční směs 

obsahovala 2 μl BigDye mixu, ~1 μg analyzované DNA a 30 pM každého z primerů v BigDye 

sekvenačním pufru. Reakce zahrnovala úvodní denaturaci: 95°C (1 min) a dideoxy značení ve 25 

cyklech: 95˚C (5 s) - 50˚C (5 s) - 60˚C (4 min). 
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Pro sekvenování konstruktů pcDNA3.1 byly použit primer HS15 (popsán výše) a následující 

primery: C006F: 5’–TGAACCTCCTCGTTCGACCC–3’; C003R: 5’– GCATGTCGCTAT 

GTGTTCTG–3’. Pro sekvenování pSUPER konstruktů byly použity primery komplementární se 

sekvencemi pSUPER vektoru (viz. Kapitola 3.12) na okrajích „multiple cloning site“: 

pcDNA3.1F: 5’– CACTATAGGGAGACCCAAGCTGGCTA – 3’; BGHR: 5’– TAGAAGG 

CACAGTCGAGG – 3’. 

DNA ze sekvenační reakce byla purifikována acetát/EDTA/ethanolovou precipitací a rozpuštěna 

v 18 μl formamidu. Před kapilární separací v sekvenátoru 3130 Genetic Analyzer (ABI) byla 

provedena denaturace při 95˚C po dobu 2 min. Analýza vzorků byla prováděna softwarem 

Sequencing Analysis 5.2 (ABI). Vyhodnocení elektroforeogramů byla provedena pomocí 

programů FinchTV (Geospiza) a Blast Alignment Search Tool (ncbi.nlm.nih.gov). 

 

3.11 Tvorba pcDNA3.1 konstruktů 

Pro tvorbu klonů modelových buněčných linií (MDA-MB-231) se zvýšenou expresí studovaných 

variant ER-α byl zvolen expresní vektor pcDNA3.1/Hygro(+) (Invitrogen) obsahující CMV 

promotor a gen umožňující selekci hygromycinem. Požadovaný inzert ER byl nejprve vyštěpen 

z TA klonovacího vektoru pCR2.1 pomocí restrikčních endonukleáz BamHI a XhoI (1,25 U/µl) 

v BamHI pufru (Fermentas). Restrikce byla prováděna po dobu minimálně 2 hodin při teplotě 

37°C. Stejné enzymy byly použity pro restrikci prázdného vektoru. Vyštěpený inzert i vektor 

pcDNA3.1 byly separovány pomocí elektroforézy v agarózovém gelu s následnou purifikací (dle 

kapitoly 3.7). Ligace ER-α inzertu do pcDNA3.1 vektoru pomocí T4 DNA ligázy (0,6 U/µl, 

Fermentas) v T4 DNA ligačním pufru (Fermentas) byla prováděna přes noc při 21°C. 

V molárním poměru vektor : inzert 1: 3 (~200ng : 600ng). 10µl ligační reakce bylo použito pro 

transformaci kompetentních buněk. Následovala kultivace na pevném médiu a minipreparace 

DNA (jak je popsáno v kapitole 3.8). Izolovaná plazmidová DNA byla podrobena restrikční 

analýze a u pozitivních vzorků následnému sekvenování. Klon, u něhož byla správnost sekvence 

a orientace inzertu potvrzena sekvenováním byl použit k midipreparaci DNA. 
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3.12 Tvorba pSUPER konstruktu 

Pro snížení endogenní exprese studovaných sestřihových variant ER v modelové buněčné linii 

MCF-7 byl použit mechanizmus RNA interference (RNAi). Vlastní interferenční RNA ve formě 

shRNA („short hairpin RNA“) byly navrženy na exon-exonová spojení specifická pro danou 

sestřihovou variantu ER, tak aby exprese ostatních přítomných variant ER nebyla ovlivněna. Pro 

tvorbu stabilních klonů s trvale sníženou expresí studovaných variant ER byl zvolen RNAi 

systém pSUPER.retro.puro (OligoEngine). Exprese interferenční RNA z tohoto vektoru je řízena 

lidským promotorem H1. Vektor zároveň obsahuje gen pro rezistenci k puromycinu umožňující 

selekci trvalých klonů. 

Interferenční RNA byly navrhovány ve formě dvou, vzájemně komplementárních, 

oligonukleotidů o délce 64 bází. Každý z těchto oligonukleotidů obsahuje na svém 5’, respektive 

3’ konci restrikční místa pro endonukleázy BglII a XhoI umožňující ligaci do vektoru pSUPER. 

Dále obsahuje dvě navzájem komplementární sekvence o délce 19 nukleotidů cílené na danou 

variantu ER-α, oddělené devítinukleotidovou smyčkou. Na 3’konci oligonukleotidu je přítomen 

signál pro ukončení transkripce (Obr. 12). 

 

Obrázek 12: Obecné schéma transkripce oligunkleotidu do vlásenkové RNA zpracované do si 

RNA. Oligonukleotid obsahující siRNA sekvenci zaklonovaný do vektoru je transkribován 

v jednořetězcovou shRNA, která vytváří na základě intramolekulární komplementarity vlásenku a je 

dále zpracována buněčným aparátem RNA interference. Převzato z Oligoengine. 

 

 

 

Interferenční sekvence byly s ohledem na danou variantu ER navrhovány podle konsenzních 

pravidel pro shRNA (Obr. 13) 
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Obrázek 13: Konsensní motiv pro sekvenci siRNA  

 

Platí preference pro převahu A/T u 3-7 bp na 3’ konci siRNA, dále žádné G/C úseky delší než 9 bp, 

nízký obsah G/C párů (30-50 %) a žádné vnitřní smyčky/palindromy. 

R = A,g; Y = C,T; M = A,C; K = g,T; S = g,C; W = A,T 

V = g,A,C; D = g,A,T; H = A,T,C; B = g,T,C 

N = všechny 

 

Navržená shRNA má dle výše popsaného konsenzu (Obr. 13) následující hodnocení: 

5’-  GCTTAATTCTGTAACAAAG  -3’ 

Níže je zobrazena sekvence navrženého oligonukleotidu pro transkripci shRNA proti sestřihové 

variantě ERΔ7: Červeně je vyznačena sekvence konce exonu 6, modře je vyznačena sekvence 

začátku exonu 8 a šedou barvou je vyznačena sekvence komplementární k siRNA ve struktuře 

vlásenky: 

5’-GATCCCCGCTTAATTCTGTAACAAAATTCAAGAGATTTTGTTACAGAATTAAGCTTTTTGGAAC–3’ 

5’-CGAGTTCCAAAAAGCAAGATGCTGATTCATTATCTCTTGAATAATGAATCAGCATCTTGCGGG –3’  

(Délka: 64 bází; Tm= 43,1 °C; GC% - 26,3) 

 

Sekvence obsahuje 1 missmatch bázi, poslední G shRNA sekvence bylo nutno nahradit za A tak, 

aby poslední nukleotid vyhovoval podmínkám konsenzu. Oligonukleotidy byly objednány od 

firmy Generi Biotech. Oligonukleotidy byly rozpuštěny v dH2O na koncentraci 3 mg/ml a byla 

provedena jejich anelace v anelačním pufru pro vytvoření dsDNA, která může být zaligována do 

expresního vektoru. Anelace byla provedena s následujícím protokolem:  

95 °C 5 min 1x 

95 → 72 °C (-0,5°C/cyklus) 2 s 24x ; 72°C 10 min 1x 

72 → 50 °C (-0,5°C/cyklus) 2 s 23x ; 50°C 10 min 1x 

50 → 37°C (-0,5°C/cyklus) 2 s 14x ; 37°C 15 min 1x 

37 → 10°C (-0,5°C/cyklus) 2 s 18x 
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Pro ligaci shRNA inzertu byl vektor nejprve štěpen restrikčními endonukleázami BglII a XhoI 

(Fermentas 1,25 U/µl) v BglII pufru (Fermentas) při 37°C po dobu 2 hodin. Štěpený vektor 

pSUPER byl separován pomocí elektroforézy v agarózovém gelu a purifikován (dle kapitoly 

3.7). Následná ligace dvouřetězcového oligonukleotidu pro shRNA byla provedena T4 DNA 

ligázou (Fermentas 0,6 U/µl) v T4 DNA ligačním pufru (Fermentas) při 21°C přes noc. 10µl 

ligační reakce bylo použito pro transformaci kompetentních TOP10 buněk. Následovala 

kultivace na pevném médiu a minipreparace DNA (jak je popsáno v kapitole 4.8.3 a 4.8.4). 

Izolovaná plazmidová DNA byla nejprve podrobena restrikční analýze a u pozitivních vzorků i 

následnému sekvenování. Klon, u něhož byla správnost sekvence a orientace inzertu potvrzena 

sekvenováním byl použit k midipreparaci DNA. 

 

3.13 Transfekce a selekce trvalých klonů 

Vzhledem k nízké účinnosti transfekce použitých modelových buněčných linií byly selektovány 

stabilní klony. Pro jejich tvorbu byla použita metoda kalcium-fosfátové transfekce s následnou 

selekcí hygromycinem/puromycinem. Vytvořeným konstruktem pcDNA3.1 s inzertem 

jednotlivých sestřihových variant ER-α byly transfekovány buňky linie MDA-MB-231. 

Konstruktem pSUPER s inzertem prekurzoru shRNA proti dané variantě ER byly transfekovány 

buňky MCF-7. Pro negativní kontrolu následujících funkčních studií byly stejným postupem 

vytvořeny i klony s prázdnými vektory pcDNA3.1, respektive pSUPER. Pro větší efektivitu 

inkorporace do genomu byly konstrukty před transfekcí linearizovány pomocí restrikční 

endonukleázy NsbI (0,6 U/µl, Fermentas), jejíž rozeznávané místo se v obou vektorech 

vyskytuje pouze jednou a to v genu pro rezistenci na ampicilin. Restrikce ~40 µg konstruktu 

probíhala v Tango pufru (Fermentas) po dobu 2 hodin při teplotě 37°C. Konstrukt byl poté 

purifikován pomocí QIAquick PCR Purification Kit (Qiagen). Koncentrace a čistota byla 

stanovena spektrofotometricky. 

Pro transfekci byly buňky nasazeny na Ø 3 cm kultivační misku tak, aby se v den transfekce 

nacházely v exponenciální fázi růstu a dosahovaly přibližně 80 % subkonfluence. Dvě hodiny 

před transfekcí bylo médium vyměněno za 1 ml nízkosérového média bez antibiotik („Hanks 

modified Eagle’s medium“ suplementované 5% fetální hovězí sérem, glutamin- 2 mM, 0,075% 

NaHCO3). Transfekční roztok byl připraven pomalým přidáváním roztoku A do roztoku B za 

stálého míchání v polystyrenové zkumavce při následujícím složení reakční směsi: Rroztok A: 

2x HBS (HEPES buffered saline, Sigma-Aldrich); Roztok B: Σ 10 µg DNA konstruktu, 2M 
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CaCl2. Vzniklý transfekční roztok obsahující jemně opalizující precipitát DNA byl poté 

rovnoměrně nakapán na kultivační misku. Samotná transfekce byla prováděna po dobu 2-4 hodin 

za průběžného kontrolování stavu buněk v optickém mikroskopu. Pro ukončení transfekce byly 

buňky opláchnuty 1x PBS, 1x HBS s 15% glycerolem a následně byly přidány 2ml M1H média. 

Po 24 hodinách od transfekce byly buňky přeneseny na Ø 6 cm misku a kultivovány další 1-2 

dny. 

Buňky MCF-7 transfekované konstruktem pSUPER byly selektovány pomocí puromycinu 

(koncentrace 1,5 µg/ml) a MDA-MB-231 buňky transfekované konstruktem pcDNA3.1 byly 

selektovány hygromycinem (200 µg/ml) po dobu přibližně 6 dnů. Optimální koncentrace 

použitých selekčních látek byla stanovena vitálním barvením buněk. Po ukončení selekce byly 

buňky kultivovány 1-2 dny v M1H mediu bez selekčních antibiotik. Jednotlivé osamocené, 

ohraničené kolonie vzniklé z jedné buňky byly přeneseny do samostatné kultivační nádoby. Bylo 

vytvořeno celkem 15 klonů od každého konstruktu.  

 

3.14 Kontrola integrace vektoru a funkčnosti expresního systému 

Kontrola integrace konstruktu do genomu transfekovaných buněk byla provedena pomocí PCR 

amplifikace s primery popsanými v kapitole 3.10. Pro konstrukt pcDNA3.1: pcDNA3.1F a 

BGHR a pro konstrukt pSUPER: primery C006 a C003. PCR reakce v objemu 25 μl zahrnovala 

0,5 U TaKaRa LATaq (Takara) DNA polymerázy, 360 pM primerů, 1µg gDNA a 1mM každého 

dNTP v PCR pufru (TaKaRa) obsahujícím 1,5 mM MgCl2. Amplifikace ve 32 cyklech (95°C – 

20s; 60°C 30s; 72°C – 90s) zahrnovala úvodní denaturaci (95°C – 30s) a terminální 

dosyntetizování řetězců (72°C – 10 min). Jako negativní kontrola byla použita gDNA 

z netransfekovaných buněk, pozitivní kontrolou byl příslušný expresní konstrukt. Přítomnost 

hledaných produktů byla zjištěna elektroforeticky na agarózovém gelu. 

U klonů transfekovaných sestřihovými variantami ER-α, pozitivních na úrovni gDNA byla 

funkčnost expresního systému na úrovni RNA stanovena pomocí RT-PCR analýzy za použití 

primeru HS16 (popsaný v kapitole 3.6) a primeru komplementárního s exon-exonovým spojením 

šestého a osmého exonu: HS17F (5’– GCTTAATTCTG TAACAAAGGCATGG – 3’). U klonů 

buněk pozitivních na úrovni RNA byla dále provedena qPCR analýza. Na úrovni proteinu byla 

funkčnost expresního systému ověřena pomocí western blotu (kapitola 3.15). 
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3.15 Proteinová elektroforéza, western blotting a imunodetekce 

Vzorky na proteinovou elektroforézu byly denaturovány po dobu 2 min při 98°C v redukujícím 

prostředí vzorkového pufru Laemmli Sample Buffer (Bio-Rad) s 5% β-merkaptoetanolem. Pro 

kvantifikaci byla na gel nanášena stejná množství proteinu. 

Pro elektroforetickou separaci pomocí SDS-PAGE (SDS- polyakrylamidová elektroforéza) byl 

použit 10 % polyakrylamidový gel PAGEr Gold Precast Gels – 10% Tris-Glycine (Lonza 

bioscience). Jako marker molekulových hmotností byl použit Precision Plus Protein Dual Color 

Standard (Bio-Rad). Elektroforéza byla prováděna v Tris-glycinovém SDS pufru při konstantním 

napětí 170 V po dobu 80 min při 4°C. 

Přenos separovaných proteinů na nitrocelulózovou membránu (Protran Ø 45 µm, Whatman) byl 

prováděn v transferovém pufru ve „wet“ uspořádání (Criterion Blotter, Bio-Rad) při napětí 100 

V po dobu 90 min při 4°C. Efektivita přenosu proteinů na membránu byla zkontrolována pomocí 

PonceauS staining solution (Sigma). 

Blokování nitrocelulózové membrány bylo provedeno inkubací v PBS s obsahem 5% 

odtučněného sušeného mléka, 1% Tritonu X-100 (Sigma) přes noc při teplotě 4°C. Poté byla 

dvakrát opláchnuta TTBS (0,05% TW-20) pufrem. Primární protilátka byla naředěna v TTBS 

(0,05% TW-20) s 5% BSA (Bowine serum albumin, Sigma) a to následovně: 

 Anti-Estrogen Receptor (Ab-1), myší, monoklonální (Calbiochem) – 100x 

 Anti-Estrogen Receptor (154-171), králičí, polyklonální (Sigma-Aldrich) – 3000x 

 Anti-Cytoskeletal Actin, králičí, polyklonální (Bethyl Laboratories Inc.) – 5000x 

Membrána byla inkubována v roztoku s primární protilátkou za stálého míchání po dobu 2 hodin 

při 20°C. Poté byl proveden oplach v 0,5% TW-20/TBS po dobu 10 min a v 0,05% TW-20/TBS, 

také po dobu 10 min. Sekundární protilátka konjugovaná s křenovou peroxidázou byla naředěna 

v roztoku 0,5 % TW-20/TBS s 5% BSA následovně: 

 Anti-mouse Immunoglobulins/HRP, kozí, polyklonální (Dako) – 1000x 

 Anti-Rabbit IgG–HRP, kozí, polyklonální (Sigma-Aldrich) – 160000x 

Inkubace se sekundární protilátkou probíhala za stálého míchání po dobu 1 hodiny při 20°C. Poté 

byly provedeny finální oplachy: 3-4x 10 min 0,5% TW-20/TBS, 1x 10 min 0,05% TW-20/TBS, 

1x 10 min PBS. Detekce chemiluminiscenčního signálu (po aplikaci ECL Western blotting 

detection reagents, Amersham) byla provedena na radiografický film. Metoda western blottingu 

a imunodetekce byla optimalizována na proteinech z buněk linie CHO (Chinese hamster ovary 

cells) [99]  
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3.16 Kvantifikace genové exprese pomocí qPCR  

Relativní genová exprese studovaných sestřihových variant ER-α byla hodnocena na úrovni 

mRNA metodou kvantitativní RT-PCR v reálném čase (qPCR) na přístroji LightCycler 480 

(Roche). K vizualizaci PCR produktů bylo použito fluorescenční barvivo SYBR Green 

interagující s dvouřetězcovou DNA v kitu LightCycler 480 SYBR Green I Master (Roche). 

qPCR byla provedena podle doporučení výrobce v 10μl reakci obsahující 50ng cDNA a 4 pmol 

každého primeru. Amplifikace zahrnovala vstupní denaturaci 95°C 10 min, 45 cyklů (95°C 10s; 

64°C 10s; 72°C 10s); analýzu křivky tání 68-97°C a chlazení 40°C 10s. 

Pro qPCR byly použity komerční primery pro GAPDH a ESR1 (SuperArray), primery pro 

ostatní vyšetřované geny (Tab. 1) byly navržené v naší laboratoři. 

 

Tabulka 1: Primery pro testované house-keeping geny / ER-α varianty. 

Gen 5'>3' 

PCR 

fragment 

[bp] 

Efektivita 

PCR 

Referenční 

Sekvence 

NCBI 

ATP5B 
F: TGAAGAAGCTGTGGCAAAAGC 

106 0,846 NM_001686.3 
R: GAAGCTTTTTGGGTTAGGGGC 

B2M 
F: ATGTCTCGCTCCGTGGCCTTA 

161 0,701 NM_004048.2 
R: TCGGATGGATGAAACCCAGACACA 

GAPDH 
F: výrobce neudává 

108 0,837 NM_002046 
R: výrobce neudává 

PBGD 
F: ATGTCTGGTAACGGCAATGCGG 

184 0,997 NM_000190.2 
R: TGTCCCCTGTGGTGGACATAGC 

TOP1 
F: GAAGTCCGGCATGATAACAAGG 

139 0,82 NM_003286.2 
R: GCCGAGCAGTCTCGTATTTC 

UBC 
F: GATCGCTGTGATCGTCACTTG 

169 0,809 NM_021009.4 
R: GTTTTCCAGCAAAGATCAGCCT 

ERΔ7 

(HS17 a FL12) 

GCTTAATTCTGTAACAAAGGCATGG 
189 0,94 NM_000125.2 

TGCGATGAAGTAGAGCCCG 

ER7 

(FL11 a FL12) 

TGATCCACCTGATGGCCAAG 
274 0,886 NM_000125.2 

TGCGATGAAGTAGAGCCCG 

ESR1 
výrobce neudává 

162 0,997 NM_000125.2 
výrobce neudává 

 

Pro detekci sestřihové varianty ER-α s chybějícím exonem 7 (ERΔ7) byl fwd primer lokalizován 

do exon-exonového spojení sousedních exonů 6 a 8 (primer HS17) a reversní primer lokalizován 
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do oblasti exonu 8 (primer FL12). Pro amplifikaci sestřihových variant estrogenního receptoru 1 

obsahujících exon 7 (včetně wild-type varianty) byl použit shodný reversní primer (FL12), fwd 

primer byl nevržen do oblasti exonu 7 (primer FL11). Současně byl použit komerčně dodaný pár 

primerů (RT PCR Primer set for Human ESR1, SuperArray) který amplifikuje fragment z oblasti 

5’UTR a ze začátku kódující sekvence ER-α (referenční pozice, která je v amplikonu obsažena je 

363.-382. pozice sekvence mRNA, NM_000125.2), a tudíž by míra genové exprese hodnocená 

tímto párem primerů neměla být ovlivněna přítomnými formami alternativního sestřihu 

kódujících exonů. Specificita PCR produktů byla ověřena na základě délky pomocí 

elektroforetické separace v agarózovém gelu (Obr. 14) a na základě sekvence pomocí přímého 

sekvenování. 

 

Obrázek 14: Elektroforeticky separované produkty PCR amplifikace za použití testovaných 

primerů pro house keeping geny a sestřihové varianty ER-αΔ7. Délky jednotlivých amplikonů 

jsou uvedeny v Tabulce 1. 

 

 

Pro každý typ optimalizované qPCR byla pomocí kvantifikačního softwaru REST 2008 ver. 

2.0.7 [100] na základě dilučních kalibračních křivek s definovaným množstvím cDNA (200, 100, 

50, 25, 10, 1 a 0,1ng na reakci) stanovena efektivita amplifikace zohledněná při hodnocení 

genové exprese (Graf 2). Všechny qPCR analýzy byly prováděny v nezávislých doubletech. 

 



 

44 

 

Graf 2: Amplifikační křivky 
v nezávislých doubletech odpo-

vídající následujícím množst-

vím templátu v ng cDNA: 200; 

100; 50; 25; 10; 1; 0,1 a 

negativní kontrole. 

 

 

K analýze změn genové exprese sledovaných genů proti vybranému HK genu (DNA 

topoizomeráza I; TOP1; OMIM 126420) u jednotlivých vzorků byl použit vyhodnocovací 

software qGENE, který umožňuje posuzovat relativní genovou expresi různých genů mezi 

sebou. Pro hodnocení dynamiky změn genové exprese mezi jednotlivými vyšetřovanými klony 

byl použit software REST 2008 ver. 2.0.7. Získané výsledky byly vyjádřeny jako poměr 

průměrné genové exprese a 95% CI (konfidenční interval) jednotlivých analyzovaných souborů. 

Výhodou tohoto analytického nástroje je možnost pracovat při hodnocení s více HK, což snižuje 

riziko falešně zkreslených výsledků.  

 

3.17 Analýza růstových vlastností vytvořených klonů 

Pro stanovení růstových vlastností buněk byl používán systém xCELLigence (Roche), který 

monitoruje buněčné události v reálném čase na základě měření elektrického odporu (v podobě 

veličiny „Cell Index“) na mikroelektrodách integrovaných do dna 96-jamkové kultivační desky. 

Změna odporu pak vypovídá o počtu buněk, jejich viabilitě a morfologii. 

Pomocí tohoto systému byly porovnávány růstové vlastnosti mezi kontrolními MCF-7 buňkami a 

buňkami se sníženou expresí sestřihové varianty ERΔ7 kultivovaných za standardních 

podmínek. Stejným způsobem byly porovnávány růstové vlastnosti mezi kontrolními ER 

negativními MDA-MB-231 buňkami a klony buněk exprimujících variantu ERΔ7. Zároveň byla 

zjišťována rozdílná schopnost jednotlivých klonů reagovat na stimulaci estradiolem, respektive 

Tamoxifenem. 
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Buňky v exponenciální fázi růstu byly nasazeny v počtu 30000 na jamku 96- jamkové kultivační 

desky. Stanovení růstových charakteristik bylo paralelně prováděno u kontrolních klonů MDA-

MB-231 transfekovaných prázdným vektorem pcDNA3.1, respektive MCF-7 transfekovaných 

prázdným vektorem pSUPER a u klonů buněk modelových buněčných linií s modifikovanou 

expresí studované sestřihové varianty ER. Jednotlivá měření byla prováděna v tripletech. 

Hodnota Cell Indexu byla odečítána v časovém intervalu 5 min. Pro zjištění reakce na přítomnost 

ligandu ER estradiolu (β-Estradiol, Sigma) a selektivního modulátoru tamoxifenu (Tamoxifen, 

Sigma) byly buňky od začátku experimentu kultivovány v nízkosérovém médiu (M1H 

s přídavkem 5 % fetálního telecího séra). Sérum samotné obsahuje estradiol a při dosažení určité 

koncentrace estradiolu již buňky nezvyšují svoji reakci na něj. Bylo tak dosaženo nejnižší 

koncentrace estradiolu, aby bylo možno po jeho dalším přidání pozorovat reakci v růstu buněk a 

zároveň měly buňky k dispozici dostatek růstových faktorů obsažených v séru, které jsou 

nezbytné k jejich proliferaci. Ve druhý den experimentu byl k buňkám přidán estradiol 

v koncentraci 10
-8

M a tamoxifen v koncentraci 10
-6

 M. Hodnoty Cell Index byly sbírány po 

celkovou dobu 3-5 dnů. 
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4 VÝSLEDKY 

 

4.1 Identifikace sestřihových variant ER-α v buňkách MCF-7 

K identifikaci předpokládaných sestřihových variant, které se vyskytují v modelových buňkách 

buněčné linie MCF-7 exprimující ER-α byla provedena RT-PCR amplifikace s použitím primerů 

amplifikujících kódující sekvenci ER-α od prvního do posledního exonu ER-α (HS13 a HS16; 

popsané v kapitole 3.6). V buňkách MCF-7 bylo následně identifikováno pět sestřihových 

variant ER-α (Obr. 15).  

 

 

Obrázek 15: Elektroforéza PCR produktu 
amplifikace ER-α z cDNA buněk MCF-7 na 1,5% 

agarózovém gelu ukazuje přítomnost různých 

sestřihových variant receptoru. Následným 

sekvenování byly potvrzeny sestřihové varianty ER-

αΔ3; ER-αΔ7; ER-αΔ4,7 a ER-αΔ3-4,7 označené v 

obrázku. 

 

Jednotlivé amplikony byly po izolaci z agarózového gelu použity jako templát pro novou PCR 

reakci. Produkty této amplifikace byly opět elektroforeticky separovány (Obr. 16), izolovány a 

následně podrobeny sekvenční analýze.  

 

 

Obrázek 16: Elektroforéza PCR produktů variant 

ER-αΔ3; ER-αΔ7; ER-αΔ4,7 a ER-αΔ3-4,7 z buněk 

MCF-7 na 1,5 % agarózovém gelu ukazuje 

specifickou amplifikaci jednotlivých sestřihových 

variant receptoru, které byly po izolaci z gelu použity 

k přímému sekvenování. 
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Výsledky analýzy prokázaly kromě wt varianty ER-α obsahující všech osm exonů genu i 

přítomnost ER-αΔ3 (s výpadkem exonu 3); ER-αΔ7 (s výpadkem exonu 7); ER-αΔ4,7 (s 

výpadkem exonů 4 a 7); ER-αΔ3,4,7 (s výpadkem exonů 3-4 a 7; Obr. 17).  

 

Obrázek 17: Výsledky sekvenční analýzy izolovaných sestřihových variant ER-α z buněk linie 

MCF-7. Znázorněny jsou sekvence v oblastech exon-exonových spojení vzniklých u variant ER-α 

obsahujících deleci exonu 3(A), exonů 3-4 (B) a exonu 7 (C). 

 

 

 

Pro další analýzy byla vybrána varianta s delecí exonu 7 (Obr. 4). V důsledku výpadku tohoto 

exonu dochází k posunu čtecího rámce a vzniku předčasně terminovaného translačního produktu 

v oblasti LBD ER-α zkráceného o 129 aminokyselin. 

 

4.2 Příprava klonů exprimujících ER-αΔ7 u ER negativní linie MDA-MB-231 

Vliv sestřihové varianty ER-αΔ7 na růstové vlastnosti buněk byl studován u linie MDA-MB-231 

charakteristické nepřítomností wt ER-α. V těchto buňkách byla exprese studované varianty 

indukována transfekcí expresního vektoru obsahující sekvenci ER-α bez exonu 7.  
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4.2.1 Vytvoření expresního konstruktu s variantou ER-αΔ7 

Varianta ER-αΔ7 byla z vektoru pCR2.1 překlonována do expresního vektoru pcDNA3.1. 

Přítomnost inzertu obsahujícího sestřihovou variantu ER-αΔ7 ve vektoru byla, po izolaci 

plasmidu z bakteriálních buněk E. coli TOP10F
-
, analyzována restrikcí (Obr 18). Inzerty správné 

délky byly charakterizovány sekvenováním.  

 

 

Obrázek 18: Elektroforeticky separované (1 % 

agarózový gel) produkty restrikční analýzy 

konstruktů ER-αΔ7 ve vektoru pcDNA3.1. 
Zobrazeny jsou 3 vzorky v pořadí kontrola bez 

restrikce/ vzorek po restrikci (označen šipkou). 

Všechny označené vzorky obsahovaly správný 

inzert o velikosti (1750 bp). 

 

4.2.2 Vytvoření a analýza klonů MDA-MB-231 s variantou ER-αΔ7 

Klony MDA-MB-231, trvale exprimující ER-αΔ7, byly vytvořeny kalcium-fosfátovou transfekcí 

a následnou selekcí transfekovaných buněk hygromycinem.  

V úvodní fázi se podařilo připravit 15 jednotlivých klonů rezistentních na hygromycin, ve 

kterých byla přítomnost konstruktu s variantou ER-αΔ7 analyzována PCR amplifikací oblasti 

s inzertem ER-α z izolované genomové DNA (Obr. 19). Tato analýza ukázala, že v 6 z 15 klonů 

je přítomna správná cílová sekvence transfekovaného vektoru.  

 

Obrázek 19: Elektroforeticky separované produkty PCR s použitím templátu genomové DNA 

klonů MDA-MB-231 transfekovaných pcDNA3.1 konstruktem ER-αΔ7. Šipky označují klony 

obsahující správnou cílovou sekvenci s variantou ER-αΔ7 (1606 bp). Jako pozitivní kontrola sloužila 

DNA transfekovaného vektoru obsahující ER-αΔ7 
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Vzhledem ke skutečnosti, že inkorporace konstruktu do genomu cílových buněk je náhodná a 

může jí být poškozena funkce některých důležitých oblastí genomu, byl z dalších analýz vyřazen 

klon 5 vykazující silné alterace charakterizované změnou buněčné morfologie, velmi špatným 

růstem a nízkou viabilitou.  

Přes opakovanou snahu se nepodařilo zkonstruovat klony MDA-MB-231 trvale exprimující wt 

ER-α. Kromě klonů s variantou ER-αΔ7 bylo vytvořeno také 15 kontrolních klonů 

transfekovaných prázdným vektorem pcDNA3.1. Jako negativní kontrola byl v dalších 

experimentech používán klon se stejnými růstovými i morfologickými vlastnostmi jako původní 

buňky používané linie MDA-MB-231 a byl nazván MB-231_pcDNA3.1e. 

Exprese zaklonované varianty ER-α v klonech MDA-MB-231 byla na úrovni mRNA pomocí 

RT-PCR prokázána u 4 z 5 trvalých klonů (Obr. 20).  

 

 

Obrázek 20: Exprese varianty ER-αΔ7 

v buňkách klonů MDA-MB-231. Elektroforéza 

RT-PCR ukazuje expresi varianty u klonů 

označených šipkou (správná délka amplikonu 

činila 1606 bp). 

 

Čtyři klony exprimující variantu ER-αΔ7 na úrovni mRNA byly pojmenovány MB-

231_ERdel7_3, MB-231_ERdel7_6. MB-231_ERdel7_13 a MB-231_ERdel7_15. 

Exprese varianty ER-αΔ7 ve výše uvedených klonech byla kvantifikována pomocí qPCR 

s využitím jednoho z primerů hybridizujících k exon-exonovému spojení exonu 6 a 8. Pro 

kvantifikace dalších variant ER-α (jejichž exprese u MDA-MB-231 nebyla v důsledku negativity 

linie na přítomnost ER-α očekávána) byly použity primery cílené do oblasti exonu 7 a 5’UTR. 

Z palety navržených housekeeping genů (HK) určených pro relativní kvantifikaci byly vybrány 

pouze GAPDH a TOP1, jejichž exprese se při standardním množství a kvalitě templátové cDNA 

nejméně odlišovaly mezi jednotlivými analyzovanými subjekty. U ostatních HK genů popsaných 

v Tabulce 1 (viz. kapitola 3.16) nebyla jejich exprese srovnatelná v jednotlivých klonech, nebo 

vykazovaly nízkou specifičnost amplifikační reakce a nízkou efektivitu amplifikace. 

Amplifikace byla provedena s vybranými kombinacemi primerů v nezávislých doubletech. 
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Linie MDA-MB-231 přirozeně neexprimuje receptor ER-α. U všech čtyř analyzovaných klonů 

transfekovaných variantou ER-αΔ7 byla zaznamenána exprese mRNA varianty ER-αΔ7 o čtyři 

řády vyšší ve srovnání s kontrolními buňkami linie MDA-MB-231 transfekovanými prázdným 

vektorem pcDNA3.1 (Tab. 2).  

 

Tabulka 2: Hodnoty poměru míry exprese variant ER-α  a GAPDH normalizované na proti expresi 

house keeping genu TOP1 v buňkách MDA-MB-231. 

 

ERΔ7 ER_e7 ER-α GAPDH 

MB-231_pcDNA3.1e 6,22E-06 1,90E-05 1,97E-06 1,93E+01 

MB-231-ERdel7_3 1,61E-02 3,59E-05 2,34E-06 1,79E+01 

MB-231-ERdel7_6 8,34E-03 4,17E-05 4,34E-06 1,59E+01 

MB-231-ERdel7_13 7,37E-03 3,28E-05 2,38E-05 1,94E+01 

MB-231-ERdel7_15 1,80E-02 6,35E-05 4,63E-06 1,55E+01 

 

Současná analýza exprese ER-αΔ7 varianty u buněk linie MCF-7 ukázala, že míra exprese ER-

αΔ7 v klonech MDA-MB-231 s touto transfekovanou variantou je řádově srovnatelná s expresí u 

buněk MCF-7 (Obr. 21). 

 

Obrázek 21: Grafické znázornění poměru míry exprese variant ER-α proti expresi house keeping 

(HK) genu TOP1 (čárkovaná linka; exprese = 1). U klonů linie MDA-MB-231 exprimujících ER-αΔ7 

bylo dosaženo výrazného zvýšení (řádově čtyřikrát) oproti residuální expresi v kontrolních buňkách 

(označeno šipkou). Exprese varianty ER-αΔ7 v MDA-MB-231 byla srovnatelné se znázorněnou 

 expresí ER-αΔ7 v buňkách MCF-7 (trojúhelníky). Z grafu je patrné, že v buňkách klonů MDA-MB-

231 exprimujících ER-αΔ7 se téměř neexprimuje transkript ER-α s exonem 7 (ER_e7) ani transkripty 

obsahující 5’UTR sekvenci (ER-α).  
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Exprese varianty ER-αΔ7 v klonech MDA-MB-231 na proteinové úrovni byla analyzována 

pomocí SDS-PAGE a následně provedeného western blottingu s imunodetekcí ER-α. Výsledky 

analýzy prokázaly přítomnost studované varianty ve čtyřech analyzovaných klonech (Obr. 22). 

Elektroforéza proteinů izolovaných z buněčného jádra u dvou z klonů neprokázala přítomnost 

jaderné formy této varianty. Na základě tohoto výsledku lze usuzovat, že studovaná varianta 

v klonech MDA-MB-231 se vyskytuje v oblasti cytoplasmy.  

 

 

Obrázek 22: Výsledky analýzy studované 

varianty ER-αΔ7 na úrovni proteinu 
pomocí WB prokázaly její expresi 

v buňkách klonů MDA-MB-231. U klonů 

13 a 15 byly rovněž analyzovány proteiny 

izolované z buněčného jádra (_ncl), kde 

nebyla zachycena přítomnost studované 

varianty. 

 

4.3 Příprava a charakterizace klonů MCF-7se sníženou expresí ER-αΔ7  

U buněk linie MCF-7 bylo nalezeno pět různých sestřihových variant mRNA pro ER-α. Pro 

analýzu významu variant(y) s chybějícím exonem 7 byly připraveny klony MCF-7 stabilně 

exprimující shRNA interferující s transkripty neobsahujícími exon 7 (resp. spojení exonů 6 a 8).  

 

4.3.1 Vytvoření konstruktu s prekurzorem shRNA proti variantě ER-αΔ7 

K dosažení snížení exprese varianty ER-αΔ7 exprimované v buňkách MCF-7 byla navržena 

sekvence shRNA cílené do oblasti exon-exonového spojení exonů 6 a 8. Tato shRNA může 

interferovat i s dalšími minoritními sestřihovými variantami, ve kterých se vyskytuje spojení 

exonů 6 a 8 (např. charakterizovaná ER-αΔ4,7 a ER-αΔ3,4,7; Obr. 15). Cílení shRNA sekvence 

do velmi omezené oblasti na rozmezí spojení exonů 6 a 8 neumožňovalo výběr většího počtu 

variant shRNA. Pouze jediná sekvence splňovala kritéria konsensu pro efektivní interferenci. 

Tato sekvence pro shRNA proti sestřihové variantě ER-α postrádající exon 7 byla zaklonována 

do expresního vektoru pSUPER. Konstrukty amplifikované v bakteriálních buňkách E. coli 

TOP10F
- 

byly podrobeny restrikční analýze (Obr 23) a přítomnost inzertu byla potvrzena 

následnou sekvenační analýzou. 
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Obrázek 23: Elektroforeticky separované (1% 

agarózový gel) produkty restrikční analýzy 

konstruktů pSUPER izolovaných z buněk 

TOP10. Zobrazeny jsou tři vzorky v pořadí vzorek 

po restrikci/ neštěpená kontrola. Pouze první 

vzorek (označen šipkou) vykazuje přítomnost 

správného inzertu o velikosti 250 bp 

odpovídajícího inzertu obsahujícímu prekurzoro-

vou sekvenci shRNA. 

 

4.3.2 Vytvoření a charakterizace klonů MCF-7 s shRNA proti variantě ER-αΔ7 

Transfekcí konstruktem obsahujícím prekurzor pro shRNA proti sestřihové variantě/variantám 

ER-αΔ7 ve vektoru pSUPER a následnou selekcí bylo ustanoveno 15 kandidátních klonů 

rezistentních na puromycin. Čtyři z klonů vykazovaly po transfekci tak silné morfologické 

alterace a nízkou viabilitu, že byly z dalších analýz vyloučeny. Přítomnost shRNA prekurzoru 

byla analyzována PCR analýzou na úrovni genomové DNA izolované z buněk 11 klonů (Obr. 

24). Pouze u tří klonů (MCF-7_shRNA_3, MCF-7_shRNA_4 a MCF-7_shRNA_7) byla na 

základě této analýzy prokázána přítomnost správného inzertu. Bylo vytvořeno také 15 

kontrolních klonů transfekovaných prázdným vektorem pSUPER. Jako negativní kontrola byl 

v dalších experimentech používán klon se stejnými růstovými i morfologickými vlastnostmi jako 

původní buňky používané linie MCF-7 a byl nazván MCF-7_pSUPERe. 

 

Obrázek 24: Elektroforeticky separované produkty PCR s použitím templátu genomové DNA 

klonů transfekovaných pSUPER konstruktem a primerů C006 a C003.Délka amplikonu shRNA 

prekurzoru a části vektoru činí 252 bp. 

 

 

Kvantifikace snížení exprese ER-αΔ7 u MCF-7 buněk exprimujících shRNA byla provedena 

pomocí qPCR s templátovou  cDNA z těchto buněk: MCF-7 klony transfekované konstruktem 

pSUPER s prekurzorem shRNA proti ERΔ7, MCF-7 kontrolní - transfekované prázdným 



 

53 

konstruktem pSUPER. Amplifikace byla provedena s vybranými kombinacemi primerů 

v nezávislých doubletech, jako house keeping geny byly pro relativní kvantifikaci použity 

GAPDH a TOP1 (Tabulka 3). 

 

Tabulka 3: Poměr relativní genové exprese sestřihových variant ER-α u vyšetřovaných klonů 

MCF-7 (s  ER-αΔ7 shRNA) proti kontrolním buňkám MCF-7 (s prázdným vektorem). Relativní 

genová exprese každé sestřihové varianty v kontrolních MCF-7=1.  

 
ERΔ7 ER_e7 ER-α 

Klon ExpR 95% CI P= ExpR 95% CI P= ExpR 95% CI P= 
MCF-

7_sh3 
0,94 0,87 - 1,00 0,5 1,012 0,97 - 1,05 0,5 0,82 0,77 - 0,87 0,2 

MCF-

7_sh4 
0,54 0,50 - 0,60 0,03 0,66 0,64 - 0,68 0,049 0,56 0,51 - 0,62 0,049 

MCF-

7_sh7 
0,82 0,69 - 0,96 0,049 1,106 1,03 - 1,19 0,2 0,98 0,78 - 1,23 0,7 

 

ExpR – poměr relativní exprese;  CI – konfidenční interval; statisticky významné hodnoty (P<0,05) jsou 

znázorněny tučně. 

 

Ze tří klonů MCF-7 s transfekovaným prekurzorem pro shRNA proti sestřihové variantě ER-αΔ7 

bylo u dvou detekováno statisticky významné snížení genové exprese ER-αΔ7 varianty, avšak 

pouze u klonu MCF-7_sh4 bylo toto snížení genové exprese také dostatečně silné (Tab. 2, Obr. 

25).  

 

Obrázek 25: Grafické znázornění změn exprese ER-αΔ7 v buňkách linie MCF-7. Exprese u tří 

klonů exprimujících shRNA cílenou na oblast výpadku exonu 7 byla porovnávána s expresí 

v kontrolních buňkách s prázdným vektorem pSUPER (MCF_pSUPERe). Hodnoty ve sloupcích grafu 

udávají relativní snížení exprese v porovnání s kontrolou (exprese = 1) na základě kvantifikace qPCR 

s primerem cíleným na spojení exonů 6 a 8. 
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Analýza pomocí qPCR rovněž ukázala, že v buňkách trvalých klonů linie MCF-7 exprimujících 

shRNA cílenou na oblast spojení exonů 6 a 8 je exprimována řada variant (včetně wt ER-α) 

obsahujících exon 7 (Obr. 26; Tab. 4). Analýza prokázala, že kvantitativně nejvyšší snížení 

exprese u klonu MCF-7_sh4 je patrné při kvantifikaci exprese variant bez exonu 7. Toto snížení 

v klonu MCF-7_sh4 pravděpodobně významně ovlivňuje poměr variant bez/s exonem 7, ale 

neovlivňuje množství wt ER-α (Obr. 26).  

Obr. 26. Grafické znázornění poměru míry exprese variant ER-α proti expresi house keeping 

genu (HK) TOP1. U klonů linie MCF-7 je exprese všech ostatních variant obsahujících exon 7 

(ER_7) podle předpokladu vyšší než u variant ER-αΔ7, neboť zahrnuje i majoritní wt variantu. 

Množství variant amplifikovaných primery ESR1 hybridizujícimi do oblasti 5´UTR ER-α je ovšem 

nižší, což je pravděpodobně způsobeno tím, že jeden z primerů rozeznává sekvenci v nekódující 

oblasti pre-mRNA, která podstupuje alternativní sestřih, a nemůžeme proto tyto hodnoty považovat 

za reprezentaci všech exprimovaných variant (viz kapitola Diskuze). 

 

 

 

Tabulka 4: Hodnoty poměru míry exprese variant ER-α a GAPDH normalizované na proti expresi 

house keeping genu TOP1 v buňkách MCF-7. 

 
ERΔ7 ER_e7 ER-α GAPDH 

MCF-7_pSUPERe 5,30E-02 7,05E-01 1,32E-02 1,93E+01 

MCF-7_sh3 4,37E-02 6,48E-01 9,60E-03 1,73E+01 

MCF-7_sh4 2,36E-02 4,05E-01 6,71E-03 1,57E+01 

MCF-7_sh7 3,61E-02 7,97E-01 1,46E-02 1,90E+01 

 

Na základě těchto výsledků byl pro analýzu růstových vlastností dále použit pouze klon MCF-

7_sh4. Klon MCF-7_sh7, u kterého bylo dosaženo snížení exprese pouze na 80 %, a klon MCF-
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7_sh3, u kterého nebylo pozorováno statisticky významného snížení exprese ER-α, byly 

z následných experimentů vyřazeny. 

Exprese varianty ER-αΔ7 v klonech MCF-7 na proteinové úrovni byla analyzována pomocí 

SDS-PAGE a následně provedeného western blottingu s imunodetekcí ER-α. Výsledky analýzy 

prokázaly přítomnost studované varianty ER-αΔ7 (54 kDa) v cytoplazmatické frakci. Slabý 

signál byl zaznamenán i v jádře, kde je ovšem majoritní formou wt ER-α (66 kDa). Na úrovni 

proteinu se však nepodařilo prokázat signifikantní snížení exprese u klonu MCF-7_sh4 na 

polovinu (Obr. 27).  

 

Obrázek 27: Výsledky analýzy studované varianty ER-αΔ7 (54 kDa) na úrovni proteinu pomocí 

WB prokázaly její expresi v cytoplazmě (_ctpl) u klonů MCF-7. Signifikantní downregulace však 

není viditelná. Studovaná varianta byla přítomna i v jádře (_ncl) spolu s dalšími variantami včetně 

majoritní wt formy (66 kDa). V cytoplazmatické frakci je také patrný band o hmotnosti 46 kDa, který 

nejspíše odpovídá popsané membránově vázané variantě receptou.  

 

 

4.4 Stanovení růstových vlastností klonů linií MCF-7 a MDA-MB-231 

Pomocí systému xCELLigence byly sledovány růstové vlastnosti vytvořených klonů v reálném 

čase. Bylo zjištěno, že klony MDA-MB-231 exprimující variantu ER-αΔ7 vykazovaly růstové 

vlastnosti velice podobné kontrolnímu klonu transfekovanému prázdným vektorem pcDNA3.1 

(Obr. 28A). Pozorovaný shodný trend růstové křivky ukazuje stejnou rychlost proliferace 

v exponenciální fázi. U jednoho ze čtyř klonů (MB-231_ERdel7_15) exprimujících variantu ER-

αΔ7 byla patrna kratší exponenciální fáze s nižšími maximálními hodnotami Cell Indexu 

v porovnání s kontrolními buňkami. Vzhledem ke skutečnosti, že tato odlišnost byla 

zaznamenána pouze u jednoho ze čtyř analyzovaných klonů, nelze ji považovat za signifikantní 

účinek modifikace. Z výsledků tohoto experimentu tak vyplývá, že exprese varianty ER-αΔ7 
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nemá za standardních kultivačních podmínek vliv na růst buněk ER-negativní buněčné linie 

MDA-MB-231. 

U linie MCF-7 vykazoval klon s nejvíce sníženou expresí ER-αΔ7 na úrovni mRNA nejnižší 

rychlost proliferace charakterizované plochým průběhem růstové křivky. Klon linie MCF-7, u 

kterého se nepodařilo dosáhnout signifikantní down-regulace, vykazoval růstové vlastnosti 

podobné kontrolnímu klonu (Obr. 28B). Zjištěné výsledky tedy naznačují, že snížení exprese 

variant(y) ER-αΔ7 na polovinu normálního stavu v ER-pozitivních buňkách linie MCF-7 může 

být provázeno výrazným poklesem proliferační aktivity.  

 

Pro zjištění reakce klonů MDA-MB-231 a MCF-7 na přítomnost E2 a tamoxifenu byly 

buňky kultivovány v médiu s nízkým obsahem séra (5 %), obsahující sníženou koncentraci E2. 

V exponenciální fázi růstu (po 23 h) bylo médium vyměněno za nové s přídavkem E2 o konečné 

koncentraci 10
-8 

M, respektive tamoxifenu o konečné koncentraci 10
-6

 M. U kontrolních buněk 

bylo vyměněno za samotné médium s 5% sérem bez přídavku aktivních substancí (Obr. 29).  

Obrázek 28: Růstové křivky vytvořených klonů linie MDA-MB-231 (A.) a MCF-7 (B). Grafy 

ukazují růstové křivky získané měřením hodnoty Cell Indexu u jednotlivých klonů kultivovaných 

v médiu s 15% sérem. Úsečky vyznačují směrodatnou odchylku měření v tripletu. Graf A. zobrazuje 

růstové vlastnosti klonů linie MDA-MB-231 exprimujících variantu ER-αΔ7, které jsou srovnatelné 

s růstovými vlastnostmi kontrolního klonu transfekovaného prázdným vektorem pcDNA3.1 (MB-

231_pcDNA3.1e). Graf B znázorňuje snížené proliferační schopnosti jednoho z klonů linie MCF-7 

s downregulovanou sestřihovou variantou ER-αΔ7 (MCF-7_sh4) oproti kontrolnímu klonu 

transfekovanému prázdným vektorem (MCF-7_pSUPERe). Klon transfekovaný konstruktem s shRNA 

proti variantě ER-αΔ7, u kterého nebyla zaznamenána změna v proliferaci (MCF-7_sh3) v porovnání 

s kontrolou je klonem, u kterého nebylo dosaženo efektivního snížení exprese ER-αΔ7 (Obr. 25). 

Výsledek naznačuje, že snížení proliferační schopnosti klonu MCF-7_sh4 (u kterého bylo dosaženo 

signifikantního snížení exprese ER-αΔ7 o 48%) je způsobeno sníženou expresí varianty ER-αΔ7.  
 

A. B. 
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Obrázek 29: Růstové křivky jednotlivých klonů linie MDA-MB-231 v reakci na přidání estradiolu 

(E2) a tamoxifenu (tam). V čase 23h bylo médium vyměněno za médium obsahující E2 [10
-8 

M], 

respektive tam [10
-6

M]. U kontrolních buněk (-kontrola) bylo vyměněno za samotné médium. Skokový 

pokles hodnot Cell indexu patrný v grafech byl způsoben dočasnou změnou pH, koncentrace CO2 a 

teploty při přidání média. U kontrolního klonu s prázdným vektorem (A) a klonů MB-231_ERdel7_3 

(B),_6 (C) a 13 (D) není patrná reakce na přidání E2/tam. Vyšší hodnoty Cell Indexu na konci měření u 

klonů 3 (B) a 13 (D) jsou patrně způsobeny větším počtem buněk již ve chvíli přidání E2/tam a chování 

těchto klonů lze považováno za srovnatelné s kontrolním klonem (A). Jediný klon 15 (E) vykazoval 

odlišný profil růstové křivky po přidání E2 i tam. Chybové úsečky reprezentují směrodatnou odchylku 

měření v nezávislých tripletech.  

A. 

 
B. C. 

  
D. E. 
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V případě buněk linie MDA-MB-231 nevykazoval kontrolní klon transfekovaný prázdným 

vektorem (MB-231_pcDNA3.1e) po přidání E2 a tamoxifenu rozdíl v proliferaci v porovnání 

s buňkami kultivovanými bez aktivních látek. Pokles Cell indexu, který je patrný u všech vzorků 

včetně kontrolního klonu v Obr. 29 (ve srovnání s Obr. 28A) je způsoben kultivací buněk 

v médiu s nízkým obsahem séra chudším na růstové faktory. Podobně jako u kontrolního klonu 

MB-231_pcDNA3.1e se růstové vlastnosti v přítomnosti E2 a tamoxifenu neměnily i u tří ze čtyř 

klonů exprimujících variantu ER-αΔ7, s výjimkou klonu MB-231_ERdel7_15. Tento klon se 

však odlišoval v růstu již při kultivaci za standardních podmínek (Obr. 28A), a proto změnu po 

podání E2 a tamoxifenu nelze považovat za specifický účinek exprese varianty ER-αΔ7. 

Výsledky experimentu naznačují, že varianta ER-αΔ7 exprimovaná v ER-negativních buňkách 

MDA-MB-231 nemá vliv na jejich proliferační aktivitu a odpověď na přidání ligandů ER, což 

potvrzuje předpoklad, že delecí exonu 7 dochází k syntéze předčasně terminovaného 

translačního produktu se ztrátou částí LBD a neschopností interakce s ligandy ER-α.  

 Sledování růstových vlastností klonů linie MCF-7 ukázalo, že buňky se signifikantně 

sníženou expresí ER-αΔ7 o 48% (MCF-7_sh4) vykazují rezistenci na snížení koncentrace séra 

v kultivačním médiu bez ohledu na přítomnost E2 a tamoxifenu (Obr. 30).  

Obrázek 30: Růstové křivky klonů linie MCF-7 v reakci na přidání estradiolu (E2)/tamoxifenu 

(tam). V čase 23h bylo médium vyměněno za médium obsahující E2 [10
-8 

M], respektive tam [10
-6

M]. U 

kontrolních buněk bylo vyměněno za samotné médium. Skokový pokles hodnot Cell indexu patrný 

v grafech (v čase 23h) byl způsoben dočasnou změnou pH, koncentrace CO2 a teploty při přidání média. 

Růst kontrolního klonu MCF-7 s prázdným vektorem pSUPER (A) byl nesignifikantně stimulován 

přidáním E2 do kultivačního média. Překvapivě byl však dočasně stimulován i přídavkem tamoxifenu, 

avšak po dvou dnech od přidání tamoxifenu začaly tyto buňky rychle ztrácet proliferační aktivitu a/nebo 

adhezi. Klon MCF-7_sh4 (B) s největší mírou downregulace sestřihové varianty ER-αΔ7 měl při kultivaci 

v  médiu se sníženým obsahem séra výrazně lepší proliferační vlastnosti oproti kontrolnímu klonu MCF-

7_pSUPERe. Přidání E2 zpomalilo proliferaci těchto buněk. Přidání tamoxifenu nemělo tak výrazný 

efekt, jako u kontrolního klonu s prázdným vektorem. Růst byl tamoxifenem částečně nesignifikantně 

stimulován a po dvou dnech od přidání tamoxifenu byla patrná zástava proliferace. Chybové úsečky 

reprezentují směrodatnou odchylku měření v nezávislých tripletech. 

A. B. 
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Přítomnost E2 v médiu kontrolních buněk s prázdným vektorem (MCF-7_pSUPERe; Obr. 30A) 

způsobovala pouze nevýznamné zvýšení proliferace. Po přidání tamoxifenu bylo zaznamenáno 

přechodné zvýšení proliferační aktivity, avšak po 48 hodinách došlo v buňkách vystavených 

účinkům tamoxifenu k výraznému snížení a následnému zastavení proliferace. Aplikace E2 u 

buněk se sníženou expresí ER-αΔ7 (MCF-7_sh4; Obr. 30B) způsobovala zpomalení proliferace, 

které bylo patrné od 19. hodin po přidání aktivní substance. Aplikace tamoxifenu nezpůsobovala 

výraznou změnu proliferačního potenciálu. 

Při porovnání rychlosti změny růstového potenciálu buněk MCF-7_sh4 (vyjádřeného hodnotou 

Cell indexu) v období 42 – 84 hodin (do doby dosažení stacionární fáze růstu buněk) byl 

zaznamenán výrazný rozdíl mezi rychlým růstem buněk v médiu s nízkým (5%) obsahem séra ve 

srovnání s rychlostí růstu těchto buněk v plnohodnotném médiu (s 15% sérem). Tento rozdíl činil 

v průměru více než dvojnásobek (2,18 vs. 4,83; P = 0.005; Obr. 31A). Analýza buněk 

kontrolního klonu s prázdným vektorem (bez snížení exprese ER-αΔ7) vykazuje ve stejném 

časovém období předpokládaný signifikantní pokles proliferační aktivity buněk rostoucích v 5% 

séru v porovnání s buňkami kultivovanými za standardních podmínek v přítomnosti plného 

média obsahujícího 15% sérum.  

 

Obrázek 31: Rozdíly v rychlosti proliferace buněk linie MCF-7 se sníženou expresí ER-αΔ7 klonu 

MCF-7_sh4 (A) a buněk kontrolního klonu MCF-7_pSUPERe (B) v období 42 – 84 hodin). Toto 

období bylo zvoleno z důvodu rozdílu v růstu buněk MCF-7_sh4 klonu po podání E2 (viz Obr. 30B). 

 

 

5%[c] – buňky kultivované v přítomnosti 5% séra.; 5%[E2] – buňky kultivované v přítomnosti 5% 

séra s E2; 5%[tam] – buňky kultivované v přítomnosti 5% séra s tamoxifenem; 15%[c] – buňky 

kultivované v přítomnosti 15% séra. Statistické rozdíly mezi různými kultivačními podmínkami 

(znázorněné v grafu) byly vypočítány ANOVA testem.  
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Tento výsledek naznačuje, že v buňkách klonu MCF-7_sh4 se sníženou expresí ER-αΔ7 o 48%, 

působí E2 inhibičně na buněčnou proliferaci, přičemž tato inhibice není důsledkem vysoké 

koncentrace E2.  
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5 DISKUZE 

 

 

Cílem této práce bylo navržení modelového systému, který by umožnil posoudit vliv 

kvantitativně minoritních alternativních sestřihových variant ER-α na regulaci buněčné 

proliferace. 

V průběhu řešení diplomové práce se s využitím primerů lokalizovaných v oblasti exonu 1 (a 

zahrnujících iniciální AUG kodon) a exonu 8 (zahrnujících stop kodon) podařilo v buňkách linie 

MCF-7 charakterizovat pět sestřihových variant (včetně wt sekvence obsahující všech osm 

kódujícíh exonů ER-α). Tři ze čtyř alternativně sestřižených variant ER-α obsahovaly výpadek 

exonu 7 (samostatně, nebo v kombinaci s výpadkem exonu 4 a exonu 3 a 4 neporušujícími smysl 

čtecího rámce). Delece exonu 7 je popisována jako jedna z nejčastějších sestřihových variant 

ER-α. Madsen a kol [101] popsal další sestřihové varianty ER-α, které jsme v našich buňkách 

linie MCF-7 nezaznamenali (ER-αΔ2, ER-αΔ4 a ER-αΔ5), naopak v práci autoři nezmiňují námi 

zachycenou a již dříve popsanou variantu ER-αΔ3-4,7 [102]. Příčinou rozdílných výsledků 

detekce různých sestřihových variant ER-α může být vysoká genotypová i fenotypová variabilita 

mezi MCF-7 buňkami z různých zdrojů [103].  

K dalším analýzám byla jako modelová sestřihová varianta vybrána varianta ER-αΔ7. 

Výpadkem exonu 7 v ER-α mRNA dochází k posunu čtecího rámce a vzniku předčasně 

terminovaného translačního produktu o délce 457 aminokyselin a molekulové hmotnosti 54 kDa. 

Tato sestřihová varianta postrádá podstatnou část ligand-vázající domény včetně struktury 

helixu-12, který determinuje nejen transaktivační aktivitu ER-α v závislosti na vazbě ligandu, ale 

je nezbytný i pro dimerizaci receptoru. U varianty ER-αΔ7 byla popsána ztráta vazebné 

schopnosti přirozeného ligandu E2 i syntetických agonistů/antagonistů ER-α a částečná ztráta 

schopnosti vazby na ERE [55;74]. Třebaže byla popsána ztráta vazby obvyklých koaktivátorů 

ER-α (AIB1, p160), varianta ER-αΔ7 si patrně uchovává schopnost tvorby homodimerů s ER-α, 

ale i heterodimerů s ER-β [104].  
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V našem modelovém systému buněk MDA-MB-231 stabilně exprimujících sestřihovou variantu 

ER-αΔ7 bylo testováno, zda se exprese této varianty ER-α může podílet na změně růstových 

vlastností MDA-MB-231 v závislosti na přítomnosti E2 a tamoxifenu. Ukázalo se, že stabilní 

klony exprimující ER-αΔ7 (v řádově podobné míře jako u ER-α pozitivních buněk MCF-7) 

nevykazují změněné růstové charakteristiky ani při kultivaci s normálním kultivačním médiem 

ani při kultivaci buněk klonů v přítomnosti E2 a tamoxifenu. Tento výsledek naznačuje, že 

varianta ER-αΔ7 nemá prokazatelný samostatný účinek v regulaci buněčné proliferace a lze se 

domnívat, že její diferencovaná exprese v ER-α pozitivních buňkách (jako jsou buňky linie 

MCF-7) je součástí širšího regulačního kontextu sestřihových forem ER-α. Nedostatkem našeho 

modelu byl neúspěch v přípravě kontrolních buněk trvalých klonů MDA-MB-231 stabilně 

exprimujících wt ER-α, na kterém by bylo možné prokázat reindukci odpovědi na E2, jak 

vyplývá z literárních údajů, kde Jiang a kol. popsal obnovení senzitivity ER-negativních buněk 

MDA-MB-231 na účinky E2 i tamoxifenu po jejich transfekci konstruktem obsahujícím  

sekvenci wt ER-α [105]. V návaznosti na tyto výsledky McGregor a kol. zjistil, že podstatou 

obnovené senzitivity na účinky E2 v těchto buňkách je především restituce transkripčně-

regulační aktivity ER-α [106]. V další práci se pokusíme připravit chybějící klony MDA-MB-

231 s trvalou expresí wt RE-α a analyzovat jejich schopnost restituovat senzitivitu k účinkům 

modulátorů ER-α. 

S využitím mechanizmu RNA interference se podařilo připravit stabilní klony linie MCF-7 

s trvale sníženou expresí ER-αΔ7. S ohledem na skutečnost, že shRNA sekvence byla cílena 

proti krátké oblasti spojení exonů 6 a 8, nebylo možné připravit větší množství efektivních 

interferenčních konstruktů. Ze tří vyselektovaných klonů bylo na úrovni kvantifikace mRNA 

pouze u jednoho z nich (MCF-7_sh4) dosaženo statisticky signifikantního i biologicky 

významného snížení exprese ER-αΔ7. Při kvantifikaci pomocí qPCR analýzy (Obr. 26) byla 

zaznamenána vyšší exprese variant postrádajících exon 7 oproti všem mRNA variantám ER-α, 

které byly kvantifikovány komerčními primery firmy SuperArray, cíleným do oblasti zahrnující 

5’UTR (exprese variant ER-α obsahujících exon 7 byla dokonce několikanásobně vyšší). Tento 

evidentní rozpor je pravděpodobně důsledkem chybně navržených komerčních primerů, které 

díky užití alternativního sestřihu v oblasti 5’UTR popsané mohou amplifikovat pouze část 

mRNA ER-α [57] (Obr. 32).  
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Obrázek 32: Alternativní transkripční varianty estrogenního receptoru α. Jsou popsány čtyři typy 

transkripčních variant využívající různé promotory, z nichž žádná není značena jako majoritní. V 

důsledku alternativního sestřihu mají tyto transkripty různé 5´UTR sekvence. Start kodon se nachází u 

všech těchto produktů na stejném místě, a s největší pravděpodobností z nich tedy mohou vznikat 

stejné proteinové produkty v závislosti na alternativním sestřihu v kódující oblasti. Pre-mRNA ER má 

ve skutečnosti 12 exonů, jejichž začátek translace se nachází v 5. exonu. V literatuře se uvádí pouze 8 

exonů kódující oblasti. Dle výrobce páru primerů použitých při qPCR analýzách se jejich amplikon 

(162 bp dlouhý) nachází 142 bází up-, či downstream od start kodonu (červeně vyznačená oblast). Což 

může znamenat, že je forward primer komplementární k sekvenci 5. exonu, který je obsažen pouze ve 

variantě 1. Při takové qPCR je pak amplifikována pouze část celkového počtu všech transkriptů. 

 

 

 

Interferenční siRNA vznikající expresí konstruktu ve vytvořených klonech ve skutečnosti cílí 

nejen variantu ER-αΔ7, ale i ostatní sestřihové varianty postrádající exon 7 (námi identifikované 

ER-αΔ4,7 a ER-αΔ3-4,7). Analýza exprese na úrovni proteinů v MCF-7 buňkách bohužel 

neprokázala signifikantní snížení ER-αΔ7, avšak ukázala, že varianta ER-αΔ7 se preferenčně 

vyskytuje v cytoplazmatické frakci.  

Výsledky analýzy růstových vlastností buněk klonu se sníženou expresí ER-αΔ7 ukázaly, že 

kvantitativní zastoupení této varianty má v kontextu ostatních přítomných variant ER-α vliv na 

proliferační aktivitu MCF-7 buněk v závislosti na koncentraci séra v kultivačním médiu, kdy 

jeho snížením není inhibována proliferace těchto buněk. Sérum v kultivačním médiu je zásadní 

komponentou zajišťující přítomnost růstových faktorů nezbytných pro proliferaci buněk in vitro. 

Růstové faktory působí prostřednictvím svých receptorů lokalizovaných v cytoplazmatické 
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membráně. Estrogenní signalizaci může signalizace transkripčních faktorů ovlivňovat 

prostřednictvím signálně-transdukčních cest vedoucích ve svém důsledku k fosforylaci ER-α 

v buněčném jádře, která reguluje transaktivační aktivity estrogenního receptoru, nebo cestou 

alternativních signálních drah ER-α, včetně negenomové signalizace molekul ER-α 

asociovaných s cytoplazmatickou membránou [60]. Je otázkou, zda se na rezistenci buněk klonu 

MCF-7 se sníženou expresí varianty ER-αΔ7 na snížení koncentrace růstových faktorů v séru 

může podílet alterovaná signalizace této sestřihové varianty přímo s membránovými komplexy 

receptorů pro růstové faktory či s kinázami angažovanými v intracelulárním přenosu signálu 

z receptorů pro růstové faktory. V nedávné době bylo u jiné varianty ER-α (složené z exonů 1-2, 

7-8) prokázána její přímá asociace s  MEK-1/2 kinázou způsobující aktivaci signální dráhy ERK-

1/2 vedoucí ke zvýšení buněčné proliferace a migračních schopností MCF-7 buněk in vitro 

[107].  

Zajímavým zjištěním je rovněž inhibiční působení E2 u MCF-7 buněk se sníženou expresí ER-

αΔ7 na proliferaci buněk v exponenciální fázi růstu v médiu se sníženým obsahem séra. V tomto 

experimentu chování studovaných buněk připomíná jejich chování za standardních kultivačních 

podmínek s plnohodnotnou koncentrací séra, kdy buňky se sníženou expresí ER-αΔ7 proliferují 

výrazně pomaleji ve srovnání s kontrolami.  

Výsledky analýzy růstových vlastností klonů buněk modelové linie MCF-7 v reálném čase 

naznačují, že funkční ER schopný reagovat na mitogenní stimuly svého přirozeného ligandu E2 

je tvořen komplexem wt formy spolu s kvantitativně minoritními variantami ER vytvářenými 

v procesu řízeného alternativního sestřihu. Změna citlivosti buněk k extracelulární stimulaci tak 

může být určena kvalitativní, nebo kvantitativní změnou vzorce produkovaných alternativních 

izoforem ER-α. Tuto hypotézu podporuje i fakt, že kvalitativní a kvantitativní zastoupení 

jednotlivých alternativních variant ER-α se liší v populacích nádorových a nenádorových 

mamárních buněk [62].  

Potvrzení hypotézy o komplexní povaze signalizace ER-α dané aktuální přítomností izoforem 

receptoru vyžaduje další experimentální práci zahrnující nejen analýzu funkčního významu 

dalších sestřihových variant ER-α, ale i detailnějšího zaměření na specifické intracelulární 

signální pochody regulované signalizací ER-α.   
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