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ABSTRAKT
Civilizační choroby se každým rokem stávají pro lidstvo větší hrozbou. Nejen, že ohrožují
životy jedinců, neplodnost také ovlivní šance každého jedince na svou reprodukci. Srdeční
choroby, rakovina a degenerativní choroby v současnosti celosvětově zapříčiňují většinu úmrtí,
přičemž tato civilizační onemocnění obvykle potřebují delší období, aby se staly příčinou smrti.
Sekretované proteiny mohou nést důležité informace o buňce, stejně jako o stavu tkání
tvořených buňkami původu daného proteinu. Zároveň mohou být po těle šířeny prostřednictvím
tělních tekutin, které lze v případě potřeby snadno získat pro podrobné studie. Tyto sekretované
proteiny jsou stejně jako proteiny buněčné často předmětem zájmu proteomických studií a
odhalení změn v hladinách jednotlivých proteinů nás může vést nejen k novým poznatkům
ohledně molekulárních mechanismů chorob, proteinům použitelným jako terapeutické cíle, ale
také k molekulám použitelným pro diagnostické a prognostické účely – biomarkerům.
Na základě výše uvedených faktů bylo cílem tohoto výzkumu nalézt diferenčně
exprimované proteiny, které by mohly: (a) charakterizovat lidskou folikulární tekutinu jakožto
mikroprostředí dozrávajícího oocytu za účelem rozšíření znalostí o molekulární podstatě tohoto
procesu a vylepšení technik asistované reprodukce; (b) být potenciálními diagnostickými či
prognostickými biomarkery ovariálního hyperstimulačního syndromu a přispět k prevenci rozvoje
jeho závažné formy; (c) mít roli v mezibuněčné komunikaci a nést zodpovědnost za růst a
agresivitu dlaždicových karcinomů.
Nalezli jsme několik zajímavých klíčových aspektů spojených s hormonální stimulací žen
podstupujících in vitro oplodnění. Hladiny několika proteinů zapojených do komplementového
systému byly ve folikulární tekutině rozdílné od hladin v krevní plasmě a díky tomu je aktivita
komplementového systému, části přirozené imunity, ve folikulární tekutině značně nižší než
v krevní plasmě a to přibližně o 40%. Studie rozvoje ovariálního hyperstimulačního syndromu
odhalila změny u hladin mnoha proteinů, přičemž počítačové modelování proteinové interakční
sítě odhalilo kinin-kalikreinový systém jako pravděpodobně klíčovou část molekulárních procesů
této nemoci. V případě dlaždicových karcinomů jsme identifikovali tři cytokiny, které hrají
důležitou roli v tomto onemocnění. Využitím těchto znalostí a inhibicí těchto molekul pomocí
humanizovaných protilátek lze dosáhnout zvýšení stupně diferenciace rakovinových buněk, čímž
se zároveň snižuje rychlost jejich růstu spolu s jejich agresivitou a omezuje se možnost dalšího
šíření.
Proteiny tělních tekutin jsou bohatým zdrojem dlouho očekávaných biomarkerů různých
onemocnění, které lze odhalit pomocí proteomických metod. Je však nutná pečlivá validace
veškerých výsledků, aby bylo možné dosáhnout selektivity a specificity požadované pro klinické
využití.

ABSTRACT
Reproductive diseases, mainly those resulting in the infertility affect the chances of human
being to reproduce. On the contrary, the heart disease, cancer and degenerative diseases currently
account for majority of deaths in the world. Usually, these lifestyle diseases need longer lifespan
to become the cause of death.
The proteins secreted by cells carry important information about the cell’s well-being, as
well as about the condition of the tissues formed by these cells. Once secreted, these proteins may
also be transferred throughout the body by means of body fluids, many of which are easily
accessible for further ‘in-depth’ studies. Cellular and secreted proteins are often a focus of studies
using proteomic means and the revelation of protein alterations can lead us to new ideas about the
molecular mechanisms of diseases as well as possible identification of proteins that may be used
as new targets for pharmaceutical intervention or molecules that could be used for diagnostic or
prognostic purposes.
Taking into consideration the above aspects, this research was undertaken to find proteins
that could: (a) characterise the human follicular fluid as microenvironment of the maturing oocyte,
to increase understanding of reproductive processes to improve the techniques of assisted reproduction; (b) represent potential diagnostic or prognostic biomarkers in the case of ovarian hyperstimulation syndrome to prevent development of its severe form; (c) have involvement in intercellular communication and regulate growth and aggressiveness of squamous cell carcinomas.
This study identified several interesting key aspects related to hormonal stimulation of
women undergoing in vitro fertilisation to treat infertility. The levels of several protein
components of complement system were different compare to plasma and subsequently the
activity of complement system, a part of innate immunity, was found in the follicular fluid to be
significantly lower - around 60% of its plasma activity. Studies on the development of ovarian
hyperstimulation syndrome revealed connections to changes in concentration levels of many
proteins and computer modeling of their interaction network targeted kinin-kallikrein system as
the probably key molecular processes behind this disease. In the case of squamous cell
carcinomas three cytokines were identified as having a significant role in the disease.
Extrapolation of this finding by inhibition of these cytokines using humanised antibodies may
increase the differentiation of cancer cells, whilst inhibiting their growth rate and aggressiveness,
thus preventing further spread.
The proteins in body fluids offer a rich source for the long awaited disease biomarkers
which may be recognised by discovery driven proteomics approach. However, careful validation
of the data is absolutely necessary to reach expected selectivity and specificity of such biomarkers
for clinical use.
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ÚVOD

Civilizační choroby se každým rokem stávají pro lidstvo větší hrozbou. Nejen, že
ohrožují životy jedinců, neplodnost také ovlivní šance každého jedince na svou reprodukci.
Srdeční choroby, rakovina a degenerativní choroby v současnosti celosvětově zapříčiňují
většinu úmrtí. Řešení této situace vyžaduje kvalitní zdravotnickou péči, která je podmíněna
důkladnou znalostí molekulárních mechanismů vzniku chorob, což umožňuje zlepšenou
diagnostiku a cílenou léčbu. Především pro diagnostiku je žádoucí studium molekul, které
jsou buňkami v souvislosti s onemocněním uvolňovány do extracelulárního prostoru, tj.
sekretovány, a mohou být transportovány do tělních tekutin, ve kterých jsou dostupné a
získatelné pomocí méně invazivních odběrů.
Voda je rozpouštědlem pro všechny látky v těle jak rostlinném, tak živočišném a je
tudíž pravdivě nazývána základem života. Corpora non agunt nisi soluta, čili „látky nejsou
účinné, pokud nejsou rozpuštěné“ – tuto poučku znali již alchymisté a staletí na její platnosti
nic nezměnila. Tělo dospělého člověka je tvořeno přibližně z 65-75% vodou. Většina tohoto
množství se nachází uvnitř buněk, avšak přibližně třetina náleží do mezibuněčného prostoru,
kde může plnit prostor mezi buňkami, případně být uzavřena v krevním řečišti. Ve vodě je
rozpuštěno mnoho anorganických i organických molekul – např. solí, sacharidů, lipidů, ale i
proteinů [1]. Z medicínského hlediska jsou zajímavé především tekutiny mezibuněčného
prostoru a krevní plasma, neboť mohou nést podstatné informace o buňkách a tkáních, jimiž
prochází. Každá buňka totiž vylučuje sekretované látky a jejich přítomnost či množství může
být vodítkem pro pochopení různých fyziologických i patologických jevů.
Tato práce je zaměřena na proteomickou analýzu sekretovaných proteinů ve dvou
klinicky relevantních modelových situacích:
1.

Proteomická analýza lidské folikulární tekutiny a krevní plasmy/séra u neplodných žen léčených
metodou in vitro fertilizace (IVF)
1.1

Porovnání lidské folikulární tekutiny a krevní plasmy/séra pro porozumění molekulárních procesů probíhajících v dozrávajícím folikulu po hormonální stimulaci pro IVF

1.2

Analýza lidského krevního séra a folikulární tekutiny ve snaze o osvětlení principu
vzniku patologického ovariálního hyperstimulačního syndromu (OHSS) jako následku
hormonální hyperstimulace vaječníků, případně odhalení potencionálních biomarkerů

2.

Proteomická analýza sekretomu nádorových buněk
2.1

Analýza sekretomů buněčných kultur a ko-kultur pro studium buněčné komunikace a
ovlivnění buněčných fenotypů
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1.1

NEPLODNOST

Neplodnost se v současnosti stává pro lidstvo reálným problémem. Celosvětově je jí
postiženo 80 milionů párů, přičemž za neplodnost se považuje absence početí po roce
provozování nechráněného pohlavního styku [2]. Všechny příčiny neplodnosti nejsou známy,
avšak na stále zvyšujícím se poměru neplodných párů nese jistý podíl změna životního stylu
v průběhu posledních let a s tím spojené posouvání plánovaného těhotenství do vyššího věku
ženy, přičemž s věkem se ženská plodnost snižuje [3]. U mužů plodnost na věku není takto
silně závislá, avšak mezi lety 1940 a 1990 klesl průměrný počet spermií v mililitru ejakulátu
ze 113 milionů na 66 milionů, přičemž uznávaná hranice pro plodnost je 20 milionů [4].
Konkrétní příčiny neplodnosti jsou přibližně v 35% na straně muže, v 35% na straně ženy, v
20% na obou stranách a 10% případů není vysvětleno [5].
V současnosti je dostupná celá plejáda možností léčby neplodnosti, přičemž za jednu
z nich, in vitro oplodnění (IVF) [6] byla udělena Nobelova cena za medicínu v roce 2010
(Robert G. Edwards). Metody léčby se liší podle příčiny a závažnosti, přičemž je obecně trend
postupovat od jednodušších a méně invazivních (indukce ovulace, intrauterinní inseminace)
ke složitějším a invazivnějším (IVF, intracytoplasmatická injekce spermie do oocytu
s následným embryotransferem). Společnou charakteristikou pro velkou část terapií je použití
látek stimulujících růst a dozrávání jednoho či více oocytů (přehledně v [2]). Léčba
neplodnosti, podobně jako jakákoli terapeutická intervence, však nese riziko komplikací.
Kromě komplikací endoskopického odběru zralých oocytů, které jsou obdobné jako u jiných
operačních zákroků, jsou to komplikace způsobené hyperstimulací vaječníků nebo
vícečetným těhotenstvím po přenosu více embryí. Mezi komplikace související s ovariální
stimulací se řadí ovariální hyperstimulační syndrom (OHSS), na který byla zaměřena i část
této práce.
Hlavním symptomem OHSS je zvýšení propustnosti kapilár, což vede k přesunu tekutin
z krevního řečiště do mezibuněčných prostor. Následkem tohoto přesunu dojde ke tvorbě
otoků, ascites a ve vážných případech může dojít k poruše balance elektrolytů a dalším
komplikacím, které mohou v extrémních případech vést i k smrti pacientky [7,8]. Přestože se
těžké případy OHSS vyskytují velmi výjimečně (142 případů v ČR v roce 2006 z celkem
13707 provedených stimulačních cyklů, což odpovídá přibližně 1% výskytu) [9], jedná se o
potenciálně fatální komplikaci lékařského zásahu, jež není životně nezbytný. Rozšíření
znalosti o rozvoji OHSS spolu s vylepšením značně omezených možností predikce OHSS a
časné diagnostiky se věnuje velká pozornost.
2
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1.2

RAKOVINA

Za rakovinnou lze považovat takovou buňku, která se v organismu začne
nekontrolovatelně dělit (tvořit tumory) a zabírat prostor normálně určený pro jiné buňky (je
maligní). Rakoviny lze rozdělit na karcinomy (vznikají z epiteliálních buněk) a sarkomy
(vznikají z pojivových a svalových buněk). Mimo tyto dvě skupiny leží leukemie (vznikají
z hematopoetických buněk) a rakoviny vzniklé z buněk nervové soustavy [10]. V roce 2008
v České republice bylo diagnostikováno celkem 77 541 nových případů rakoviny a 27 571
pacientů tomuto onemocnění podlehlo (26,3% ze všech úmrtí). Nejčastější diagnózou jak u
mužů, tak u žen byly zhoubné novotvary kůže (bez melanomu), avšak nejčastější příčinou
úmrtí byly zhoubné novotvary průdušnice, průdušek a plic u mužů (3 928 úmrtí) a zhoubný
novotvar prsu u žen (1 660 úmrtí) [11].
Rakovinné buňky, stejně jako buňky zdravé, ovlivňují své okolí sekretovanými
látkami. Hypotéza o tom, že karcinomy se v některých směrech chovají podobně jako hojící
se rána je již 25 let stará [12] avšak stále živá [13]. Karcinomy jsou složeny nejen z maligních
epiteliálních buněk, ale také z nádorového stromatu složeného z fibroblastů produkujících
extracelulární matrix, infiltrujících leukocytů a cév poskytujících kyslík a živiny [14].
Normální fibroblasty v epiteliální tkáni jsou zodpovědné za tvorbu extracelulární matrix,
regulaci epiteliální diferenciace, regulaci zánětlivé odpovědi a hojení ran. Při tumorigenezi
dochází k aktivaci fibroblastů prostřednictvím signalizace nádorových buněk nebo pomocí
ligandů z mikroprostředí. Tyto aktivované fibroblasty následně uvolňují zvýšené množství
proteas degradujících extracelulární matrix a vyšší množství růstových faktorů, což může
podporovat růst okolních epiteliálních buněk [15]. Tyto aktivované fibroblasty z nádorového
stromatu jsou prostřednictvím sekretovaných molekul schopny v ko-kultuře s normálními
keratinocyty ovlivnit fenotyp keratinocytů ve smyslu posunu k expresi markerů typických pro
nediferencované kmenové buňky a některé tumory [14].

1.3

PROTEINOVÁ SEKRECE

Sekretované proteiny jsou zprostředkovateli mezibuněčné interakce jak na krátké, tak i
na delší vzdálenosti. Patří mezi významné třídy proteinů a odhaduje se, že přibližně 10%
lidského genomu kóduje právě proteiny určené k sekreci. Typicky se jedná o sérové proteiny,
proteiny extracelulární matrix, trávicí enzymy, mléčné proteiny, ale také proteiny méně
abundantní, vyskytující se v řádově nižších koncentracích, například růstové faktory, cytokiny
3
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a hormony [16]. Soubor všech sekretovaných molekul v daném okamžiku se nazývá
sekretom.

1.3.1

Mechanismy proteinové sekrece

Většina sekretovaných proteinů sdílí podobný osud. Jejich typicky amino-terminální
hydrofobní signální sekvence je zachycena na povrchu endoplasmatického retikula a obvykle
již v průběhu proteosyntézy je vytvářený proprotein transportován do lumen této organely,
kde následuje odštěpení signální sekvence. Zde velmi často následují post-translační úpravy
(glykosylace), které pokračují cestou do trans-Golgiho systému a pomocí exocytózy je
protein uvolněn ven z buňky [16,17]. Existují však i výjimky, jejichž mechanismy sekrece
nejsou v současné době příliš prozkoumané, avšak může mezi ně patřit uvolňování
mikrovesikul plasmatické membrány, přímý transport pomocí transportérů napříč
plasmatickou membránou, exocytóza sekrečních lyzozymů/exozómů [18].

1.3.2

Využití sekretovaných proteinů jako biomarkerů

Jak již bylo zmíněno výše, sekretované proteiny plní v organismu řadu důležitých
funkcí, například regulační (růstové faktory, hormony) či imunitní (cytokiny). Vlastností
těchto proteinů lze využít nejen pro farmakoterapii (klasickým příkladem je insulin), ale také
diagnostiku (např. prostate specific antigen, PSA) [19]. V posledních letech se silně rozvíjí
takzvaná klinická proteomika, jež v ideálním případě spojuje základní proteomický výzkum
se silným klinickým zázemím, které by mohlo přinést nový pohled na problematiku
proteinových biomarkerů [20]. Dle glosáře americké Food and Drug Administration (FDA,
Správa potravin a léčiv) lze biologickým markerem alias biomarkerem nazvat charakteristiku,
kterou lze objektivně změřit a vyhodnotit jako indikátor normálního biologického procesu,
patologického procesu nebo farmakologické odpovědi na terapeutickou intervenci [21].
Přestože byly na studium biomarkerů vynaloženy nemalé finanční prostředky v řádu stovek
milionů dolarů, FDA mezi lety 2003 a 2008 schválila pouze osm nových proteinových
biomarkerů [22]. Toto relativně nízké číslo je způsobeno více příčinami.
První komplikací je rozdílnost metod použitých k identifikaci možných biomarkerů a
metod používaných v rutinní klinické praxi. Druhou je fakt, dokázaný průzkumem
komerčních produktů, že jako diagnosticky relevantní cíle bylo do současnosti identifikováno
překvapivě málo proteinů. Posledním problémem je časová, organizační a finanční náročnost,
ilustrovaná na obr. 1.
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Obr. 1 Kroky nutné pro vývoj nového klinicky použitelného biomarkeru. Spolu s časem
věnovaným výzkumu biomarkeru roste kromě finanční zátěže také množství potřebných
vzorků a zároveň klesá počet vhodných kandidátních biomarkerů. (dle [23] a [24])

1.4

BIOLOGICKÉ TEKUTINY

Jako biologické tekutiny se obvykle označují pouze tělní tekutiny, avšak pro účely této
práce jsou pod tuto kapitolu zahrnuty i kondiciovaná média.

1.4.1

Tělní tekutiny

Tělními tekutinami nazýváme tekuté složky organismu vyplňující mezibuněčný prostor
a udržující homeostázu. Celkově se v mezibuněčném prostoru vyskytuje přibližně 33%
celkového objemu tekutin v těle a z tohoto množství je přibližně 20% součástí krevní plasmy
[1]. Jako další příklady tělních tekutin lze uvést lymfu, mozkomíšní mok, synoviální tekutinu,
plodovou vodu, sliny, trávicí šťávy, pot nebo slzy. Obecně lze tělní tekutiny označit jako
ideální vzorky pro diagnostické účely vzhledem k nižší invazivnosti, ceně a komplikovanosti
odběru i vyšetření samotného. Na druhou stranu proteomická analýza biologických tekutin je
přes veškerý pokrok stále výzvou a ne všechny proteinové profily biologických tekutin jsou
prozkoumány [25]. Komplikací tohoto výzkumu je i fakt, že tělní tekutiny nemají žádný
korespondující genom či transkriptom umožňující sledování genové exprese [26]. V tomto
projektu jsem se zabývala studiem krevní plasmy (séra) a folikulární tekutiny.

1.4.2

Krevní plasma a sérum

Krevní plasma je tekutou složkou krve a obsahuje rozpuštěné plasmatické proteiny.
Tyto proteiny jsou uzavřené v krevním řečišti a nemohou volně migrovat přes stěny kapilár,
5
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čímž pomáhají udržovat osmotickou rovnováhu v těle [1]. Krevní plasma i sérum se získává
z plné krve a to odběrem buď v přítomnosti antikoagulantů (obvykle EDTA, případně citrát
sodný, heparin) v případě plasmy či bez jejich přítomnosti pro odběr séra. Následnou centrifugací (po koagulaci v případě séra, přibližně 30 min) dojde k oddělení krevních buněk a
tekuté složky. Sérum na rozdíl od plasmy neobsahuje proteiny koagulační kaskády a naopak
obsahuje detekovatelné některé peptidy v plasmě nepřítomné [27]. Na proteomickou analýzu
krevní plasmy se zaměřil projekt HUPO (Human Proteome Organization) Plasma Proteome
Project. V roce 2002, kdy byl publikován první seznam 289 plasmatických proteinů [28] byla
spuštěna jeho první fáze, jejíž výsledný seznam 889 proteinů identifikovaných s vysokou
mírou konfidence byl publikovaný v roce 2006 [29]. Za následujících pět let tento projekt rozšířil tento seznam na současných 1929 proteinů s pravděpodobností chyby 1% a je zveřejněn
prostřednictvím PeptideAtlas [30]. Komplexnost není jediným typickým atributem proteomu
krevní plasmy, dalším je koncentrační rozsah (Obr. 2), který značně překračuje rozlišení
současné technologie [31] a také variabilita mezi jednotlivci a odběrovými protokoly.

Obr. 2 Rozsah dynamické koncentrace plasmatických proteinů. Na obrázku jsou
vyznačeny tři hlavní kategorie proteinů. Červené značky vyznačují proteiny identifikované
v rámci HUPO Plasma Proteome Project, žluté klinicky využívané biomarkery. Modré
tečkované čáry značí vhodné minimální meze detekce pro výzkum biomarkerů. Převzato a
přeloženo z [31].
6
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Zároveň je krevní plasma častým cílem výzkumu jako zdroj potencionálních
biomarkerů a to zejména v případě rakoviny, kde byl v roce 2007 zveřejněn seznam 1261
kandidátních proteinů pro další cílený výzkum a klinickou validaci [32]. Zcela stranou však
nejsou ani patofyziologické stavy spojené s reprodukcí, jako například mimoděložní
těhotenství [33], preeklampsie [34], screening genetických poruch jako Downův [35,36] či
Turnerův syndrom [37].
1.4.3

Folikulární tekutina

V průběhu dozrávání se začnou buňky granulosy kompetentních folikulů dělit, což vede
k expanzi a vznikající antrum (dutina) folikulu se naplňuje folikulární tekutinou (HFF). Ta
vzniká jednak transportem proteinů krevní plasmy přes bariéru mezi krví a folikulem (bloodfollicular barrier), ale také sekrecí lokálních buněk. HFF tvoří mikroprostředí oocytu a
obsahuje veškeré potřebné regulační molekuly pro jeho dozrání [38]. Proteom HFF je cílem
výzkumu již od roku 1993, kdy byly poprvé porovnány proteinové profily HFF ze zralých a
nezralých folikulů [39] a do dnešní doby bylo proteinové složeni HFF dle možností
zmapováno pomocí různých proteomických technik [40-44]. Zjištění, že složení HFF je
v podstatě identické složení krevní plasmy nebylo žádným překvapením vzhledem
k mechanismu jejího vzniku. Podrobná studie z roku 2006 [43] odhalila v HFF přítomnost
mnoha proteinů v relativně vysokých hladinách a to především proteiny akutní fáze či s
antioxidačními vlastnostmi. V několika následujících studiích byl proteinový profil HFF
spojen s některými fyziologickými fenomény [45-47], jako například spontánním potratem
[46] nebo selháním IVF u žen mladších než 32 let, kde byla odhalena zásadní role
koagulačních faktorů v odpovědi na IVF a úspěšné donošení plodu [47]. Podobná pozornost
byla věnována i cytokinovému profilu HFF, kde několik týmů zkoumalo vztah tohoto profilu
u individuálních folikulů k různým fyziologickým či patofyziologickým jevům [48-53].

1.4.4

Kondiciovaná média

Kultivací buněk v médiu dojde k jeho obohacení o sekretované proteiny – sekretom a
toto médium lze následně označit jako kondiciované. Buněčné linie jsou široce používané
v laboratorním výzkumu, neboť reflektují některé charakteristiky primárních tkání [18] a
zároveň je manipulace s nimi snadnější a poskytují teoreticky neomezené množství vzorku.
V některých případech, jako je například hledání nových biomarkerů pro různé druhy
rakovinových nádorů, lze kondiciovaná média považovat za alternativu vzorků tělních tekutin
pro základní výzkum, jehož výsledky by se následně daly vztáhnout pro případnou analýzu
7
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pacientských vzorků [16,18] díky předpokladu difuze sekretovaných proteinů dále do
proximálních tělních tekutin a skrze ně případně i do krevní plasmy [54].

1.5

PROTEOMIKA

Proteomika se zabývá studiem proteinů v komplexním měřítku. Jako analogie genomiky
se zabývá proteinovým komplementem genomu v určitém čase a za určitých podmínek –
proteomem, čímž umožňuje sledovat, popisovat a chápat molekulární podstatu některých dějů
nejen uvnitř buňky, ale také v jejich okolí pomocí analýzy sekretovaných proteinů. Všechny
buňky jednoho organismu mají stejnou genovou výbavu a rozdíly mezi nimi jsou právě na
proteinové úrovni a to nejen na úrovni množství proteinů, ale také na úrovni jejich
posttranslačních modifikací či dalších isoforem. Tím proteomika vhodně doplňuje genomové
a transkriptomové studie a významně přispívá k pochopení mnoha fyziologických i
patofyziologických procesů.
Na jedné straně může být proteomika popisná (kvalitativní), charakterizující proteinové
složení vzorku (např. buňky, tělní tekutiny) a na druhé straně může být proteomika srovnávací
nebo funkční, porovnávající změny v hladinách proteinů a jejich posttranslačních
modifikacích (kvantitativní) či interakcích (interaktom) ve dvou či více vzorcích souvisejících
se změnou funkce (např. kontrolní vzorek vs. vzorek ovlivněný). Právě proteomika
srovnávací/funkční

se

může

stát

důležitým

nástrojem

pro

pochopení

některých

patofyziologických mechanismů, identifikaci potencionálních biomarkerů či cílů pro
farmakoterapii.
Ačkoli má proteomika silný potenciál pro klinické využití, její metody jsou obecně
komplikované a proto je nutné jakékoli klinicky relevantní výsledky převést do formátu
použitelného v klinických laboratořích.

1.5.1

Proteomické metody

V rámci proteomiky je možné zvolit různé experimentální přístupy. V posledních letech
se stále více rozmáhá využití technologie hmotnostní spektrometrie (MS), kdy nejdříve
dochází k naštěpení směsi proteinů specifickou proteasou. Výsledná směs získaných peptidů
je velmi složitá a je nutné využití velmi účinných separačních metod, obvykle vícerozměrné
kapalinové chromatografie, kde druhý rozměr je přímo napojen na hmotnostní spektrometr.
Přestože tento přístup generuje obrovské množství dat, některé informace, například
specifické isoformy proteinů nebo posttranslační modifikace, mohou zůstat neodhaleny.
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Naopak, přístup vícerozměrné separace proteinů z komplexní směsi a jejich následná
identifikace po naštěpení specifickou proteasou nemusí odhalit všechna identifikační MS
data, ale poskytne informace i o isoformách či možných posttranslačních modifikacích, jež
mohou být v některých situacích nejpodstatnějšími daty [55].
Mezi v dnešní době již klasické metody studia proteinů patří dvojrozměrná gelová
eletroforéza (2D-E), již více než 35 let stará technika [56], která přes všechna svá omezení
patří stále mezi často používané techniky. Jejím prvním krokem je izoelektrická fokusace, čili
separace proteinů v imobilizovaném gradientu pH na základě izoelektrického bodu. Jako
druhý krok následuje separace v polyakrylamidovém gelu za přítomnosti SDS (SDS-PAGE).
Po následné vizualizaci pomocí specifického barvení proteinů (např. Coomassie, stříbrné
barvení či fluorescenční barvy) je možné získané mapy digitalizovat a pomocí
specializovaných softwarových nástrojů porovnat. Cílem tohoto srovnání je nalezení
proteinových spot, které se specificky mění v závislosti na experimentálním zásahu. Tyto
spoty je možné dále vyříznout a protein pomocí hmotnostně spektrometrických technik
identifikovat. V minulých letech se začal velmi rozvíjet přístup 2D-DIGE [57], dvojrozměrná
diferenční gelová elektroforéza. Při této technice jsou vzorky proteinů nejdříve označeny
různými fluorescenčními barvami, vzorek je smíchán s kontrolou a rozdělen na jednom gelu.
Následná digitální vizualizace umožňuje přímé srovnání vzorku s kontrolou a dělení na
jednom gelu minimalizuje možné experimentální chyby.
2D-E také často bývá doplněna kapalinovou chromatografií (LC) a hmotnostně
spektrometrickými metodami, případně metodami bioinformatickými. Vhodným doplňkem
2D-E je dvourozměrná vysokoúčinná kapalinová chromatografie proteinů (2D-HPLC), známá
již 10 let [58], která byla po několik let komerčně nabízena jako ProteomeLabTM PF 2D
společností Beckman Coulter. V prvním rozměru jsou proteiny děleny dle stejného principu,
jako u 2D-E, čili chromatofokusací. Následuje separace v reverzní fázi, jež umožňuje na
rozdíl od 2D-E i separaci velmi malých či hydrofobních molekul.
Obě výše jmenované techniky ale mají pouze omezenou rozlišovací schopnost nejvýše
čtyř řádů [59] a v případě jak tělních tekutin, tak kondiciovaných médií koncentrační rozsah
vzorku (Obr. 2) značně překračuje rozlišovací meze metody. Tento problém lze nejlépe
vyřešit prefrakcionací komplexního vzorku pomocí různých metod, např. specifickou
precipitací, afinitní chromatografií či selektivním výběrem určitých proteinů či peptidů pro
následnou analýzu [60-62].
Data ze základních proteomických studií, o kterých je uvažováno pro klinické využití je
nutné nejdříve ověřit. Pro toto ověření na větším počtu vzorků, než na kterém byla provedena
9
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základní studie, se používá nezávislých metod, často založených na reakci protilátky s daným
analytem (western blotting, ELISA). Tyto metody umožňují cílenou analýzu většího množství
vzorků a jejich principu je často využíváno i v klinických laboratořích. V minulých letech
také došlo k rozvoji multiplexových technologií, které mohou nalézt uplatnění i v klinické
diagnostice. Kromě imunochemických metod lze využít i některé nové hmotnostně-spektrometrické metody, jako například single/multiple reaction monitoring (SRM/MRM) [63].

1.5.2

Metody klinické diagnostiky

Na principu protilátkové reakce nebo specifických HPLC metod je založena i značná
část metod klinické diagnostiky, ať už se jedná o využití ELISY (na ústupu) či
automatizovaných systémů. Automatizace je jedním ze základních pilířů současné klinické
diagnostiky a pronikla již i do multiplexových technologií, z nichž se v klinické diagnostice
využívá technologie Luminex xMAP®.

Obr. 3 Schéma metody Luminex xMAP® (dle http://www.luminexcorp.com/).
Polystyrenové kuličky jsou označeny směsí dvou barev tak, že tvoří rozlišitelné populace
(identifikace pomocí červeného laseru). Na jejich povrch je navázán reagent ke specifickému
analytu, který je za pomoci druhé značené reagencie kvantifikovatelný (pomocí zeleného
laseru). Reakce probíhá v 96-jamkových destičkách, což spolu s automatizací umožňuje
analýzu velkého množství vzorků a analytů zároveň.
Principem této technologie (Obr. 3) jsou polystyrenové kuličky obarvené směsí barev
tak, aby byly rozlišitelné pomocí excitace laserem. Na jejich povrchu je navázána látka
reagující s analytem (např. protilátka), jež tento analyt zachytí poté, co je smíchána reakční
směs v 96-jamkové destičce. Následně je přidán druhý reagent (např. sekundární protilátka)
pro analyt spolu s fluorescenční próbou, jež umožní kvantifikaci. V počítačem řízeném
automatizovaném systému je následně každá jednotlivá kulička červeným laserem
identifikována a zeleným laserem kvantifikována [64].
V nedávné době byla tato technologie plně automatizována pro klinické použití, proto je
zde předpoklad pro poměrně snadnou převoditelnost dat základního výzkumu do klinické
praxe skrze využití této technologie pro získání primárních dat či jejich validaci.
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CÍLE PRÁCE

Cílem dizertační práce byla proteomická analýza biologických tekutin se zaměřením na:
 lidskou folikulární tekutinu jako zdroj informací pro asistovanou reprodukci;
 kondiciovaná media tumorových buněk jako zdroj informací o mezibuněčné
komunikaci a přechodu buněčných typů.
Specifické cíle práce jsou:
 Určení rozdílů v proteinovém složení lidské krevní plasmy a lidské folikulární
tekutiny u žen s léčbou neplodnosti metodou in vitro fertilizace
 Nalezení kvalitativních a kvantitativních změn v hladinách proteinů lidské folikulární
tekutiny žen trpících ovariálním hyperstimulačním syndromem (OHSS) a lidské
folikulární tekutiny žen bez příznaků tohoto onemocnění s cílem nalezení
potencionálních biomarkerů OHSS
 Odhalení sekretovaných faktorů regulujících růst a agresivitu dlaždicových
karcinomů
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METODY

Popis metodiky je rozdělen na metody přípravy vzorku pro analýzu lidské krevní
plasmy a lidské folikulární tekutiny, dále příprava sekretomů buněčných kultur, proteomické
metody 2D-E a 2D-HPLC a technologie Luminex xMAP®.

3.1

PŘÍPRAVA PACIENTSKÝCH VZORKŮ

Ženy podstupující hormonální stimulaci v rámci léčby neplodnosti pomocí in vitro
oplodnění byly rekrutovány v Centru asistované reprodukce Gynekologicko-porodnické
kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Všechny pacientky podepsaly před odběrem
vzorků informovaný souhlas. Pro stimulaci dozrávání oocytů byl použit standardní protokol
včetně kontrolované hyperstimulace pomocí folikuly stimulujícího hormonu (FSH) za využití
krátkých antagonistů gonadotropiny uvolňujícího hormonu (GnRH) a dlouhých agonistů
GnRH s použitím lidského choriového gonadotropinu (hCG) k indukci finální maturace
vajíčka. Odběr oocytů byl proveden 36 hodin po podání hCG. Vzorky folikulární tekutiny
byly získány punkcí dominantních folikulů, a pouze makroskopicky čistá tekutina bez
kontaminace byla použita pro další studii. Centrifugací byly z HFF odstraněny buněčné
zbytky a poté byla zamražena při -70°C [65]. Paralelně proběhl odběr plné krve do dvou
zkumavek. Pro získání krevní plasmy byl proveden odběr do zkumavek obsahujících
antikoagulační faktor EDTA a pro získání séra byla plná krev ponechána 30 minut při
pokojové teplotě vysrážet. Následnou centrifugací byly odstraněny buněčné komponenty a
vzorky byly až do použití zamraženy při -20°C a následně při -70°C.
Ze všech vzorků krevní plasmy a folikulární tekutiny jsem pro následnou analýzu
pomocí 2D-E a 2D-HPLC odstranila dvanáct nejvíce zastoupených proteinů lidské krevní
plasmy za pomoci kolon ProteomeLabTM IgY-12 dle instrukcí výrobce (Beckman Coulter).
Pro 2-DE jsem získaný naředěný vzorek vysrážela za pomoci kyseliny trichloroctové a
deoxycholátu, abych jej následně rozpustila ve vzorkovém pufru (9M močovina, 3% CHAPS,
2% Nonidet 40, 70mM DTT, inhibitory proteas a fosfatas, amfolyty odpovídající zvolenému
rozmezí pH). Pro 2D-HPLC jsem ředěný vzorek zakoncentrovala pomocí ultrafiltrace a
následně doplnila objem pomocí lyzačního pufru (7.5M močovina, 2.5M thiomočovina,
12.5% glycerol, 62.5mM Tris-HCl, 2.5% (w/v) n-octylglukosid, 6.25mM TCEP a 1.25mM
inhibitor proteas) na 2,5ml.
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3.2

PŘÍPRAVA SEKRETOMŮ BUNĚČNÝCH KULTUR

Sekretomy buněčných kultur byly připraveny na Anatomickém ústavu 1. lékařské
fakulty UK v Praze. Lidské fibroblasty byly pěstovány v systému ko-kultur v přítomnosti
lidských keratinocytů či FaDu buněčné linie, kde oba buněčné typy byly odděleny semipermeabilní membránou v Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DMEM) médiu s 10%
fetálního bovinního séra a zároveň byl pěstován i každý z těchto druhů buněk samostatně.
Vzorky média byly odebrány v pravidelných intervalech a zamraženy při -20°C pro pozdější
použití.

3.3

2D-ELEKTROFORÉZA

Směs proteinů rozpuštěnou ve vzorkovém pufru jsem separovala pomocí isoelektrické
fokusace na stripu s imobilizovaným gradientem pH. Separaci v druhém rozměru jsem
provedla za použití 12% polyakrylamidového gelu v přítomnosti dodecylsulfátu sodného
(SDS-PAGE). K obarvení 2D gelů bylo použito stříbro (SilverQuest, Invitrogen) nebo
fluorescenční barva (Sypro Ruby, Bio-Rad). Po digitalizaci byly získané 2D mapy počítačově
vyhodnoceny a diferenčně exprimované proteiny byly identifikovány pomocí hmotnostní
spektrometrie ve spolupráci s Mikrobiologickým ústavem AV ČR v.v.i.

3.4

2D-HPLC PROTEINŮ

Směs proteinů rozpuštěna v lyzačním pufru o objemu 2,5ml jsem převedla pomocí
gelové filtrace (kolony PD-10) do Start Bufferu dle instrukcí výrobce. Separaci jsem provedla
pomocí metody doporučené výrobcem za použití upraveného složení solného roztoku o
vysoké iontové síle [66] na přístroji ProteomeLabTM PF 2D (Beckman Coulter). Získané
proteinové frakce ve směsi acetonitrilu a vody byly v 96-jamkových destičkách zamraženy
k dalšímu použití pro identifikaci proteinů pomocí hmotnostní spektrometrie ve spolupráci
s Mikrobiologickým ústavem AV ČR v.v.i. Tato identifikace byla provedena poté, co jsem
vyhodnotila 2D-HPLC data pomocí specializovaného softwaru Viper (Ludesi).

3.5

WESTERN BLOT

Pro ověření kvantitativních změn jsme zvolili western blot za použití specifických
protilátek. Původní použité vzorky spolu s novými vzorky (nepoužitými v prvotní studii) jsem
separovala pomocí SDS-PAGE a následně separované proteiny přenesla na polyvinyliden
fluoridovou (PVDF) membránu pomocí semi-dry systému. Po zablokování pomocí vhodného
činidla jsem tuto membránu inkubovala v primární (protein-specifické) a následně sekundární
13
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(druhově specifické) protilátce a signál detekovala pomocí chemiluminiscence (ECL+, GE
Healthcare), kterou jsem zachytila na film. Tento film jsem digitalizovala a softwarově
vyhodnotila.

3.6

LUMINEX xMAP®

Měření hladiny cytokinů pomocí technologie Luminex xMAP® jsem provedla pomocí
kitů Milliplex (Millipore) a dle instrukcí výrobce pouze s modifikací kalibrační křivky. Oproti
doporučenému ředění 1:4 jsem kalibrační křivku ředila 1:1 a měřila ne v duplexním, ale
jednobodovém systému. Tím jsem získala kalibrační křivku s dvojnásobným počtem bodů o
větší přesnosti oproti měření podle doporučení výrobce. Změřená data jsem vyhodnotila ve
výrobcem doporučeném softwaru Milliplex Analyst (VigeneTech) a provedla jsem také
základní statistickou analýzu pro odhalení statisticky signifikantních změn (InStat3, GraphPad
Software).
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4.1

Proteomická analýza lidské folikulární tekutiny a krevní plasmy/séra

Gadher SJ, Jarkovska K and Kovarova H (2009) Reproductive therapies and a need for
potential biomarkers for prognostic and diagnostic screening of women desperate to
conceive. Expert Rev Proteomics 6, 591-593. IF (2010) = 4,406
Příloha: P1-P3



Jarkovska K, Martinkova J, Liskova L, Halada P, Moos J, Rezabek K, Gadher SJ and
Kovarova H (2010) Proteome mining of human follicular fluid reveals a crucial role of
complement cascade and key biological pathways in women undergoing in vitro
fertilization. J Proteome Res 9, 1289-1301. IF (2010) = 5,460
Příloha: P4-P16, doplňující materiály P17-P19



Jarkovska K, Kupcova Skalnikova H, Halada P, Hrabakova R, Moos J, Rezabek K,
Gadher SJ and Kovarova H (2011) Development of ovarian hyperstimulation syndrome:
interrogation of key proteins and biological processes in human follicular fluid of
women undergoing in vitro fertilisation. Molecular Human Reproduction 17, 679-692.
IF (2010) = 3,506
Příloha: P20-P33, doplňující materiály P34-P35

4.2


Proteomická analýza sekretomu nádorových buněk

Kombinace protilátek nebo jejich Fab fragmentů pro použití jako léčivo a farmaceutický
prostředek tyto protilátky nebo jejich Fab fragmenty obsahující – patent podaný
Univerzitou Karlovou v Praze, Ústavem molekulární genetiky AV ČR v.v.i. a Ústavem
živočišné fyziologie a genetiky AV ČR v.v.i. na Úřad průmyslového vlastnictví dne 15.
dubna 2011 pod označením PV 2011-222
Příloha: Přihláška vynálezu P36-P41, Průvodní dopis P42, Popis P43-P57
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5.1

Reprodukční

terapie

a

potřeba

potencionálních

biomarkerů

pro

prognostický a diagnostický screening žen toužících otěhotnět

Reproductive therapies and a need for potential biomarkers for prognostic and
diagnostic screening of women desperate to conceive.
Gadher SJ, Jarkovska K and Kovarova H (2009) Expert Rev Proteomics 6, 591-593.
Tento úvodník je zaměřen především na vyzdvihnutí potřeby nových prognostických a
diagnostických biomarkerů pro využití v reprodukční medicíně. V současné době neexistuje
žádný test, který by mohl ženu upozornit na její klesající plodnost, ani na detekci různých
onemocnění spojených s reprodukcí. Kritická je také neexistence testů pro monitorování
reprodukční terapie, jež by umožnily odhalení možných komplikací v jejich počátku.
Lidská reprodukce je ovlivněna mnoha vnitřními faktory, např. zlozvyky, nemocemi,
výživou, ale i vnějším prostředím. V posledních letech je v rozvinutých zemích typické ze
strany žen odsouvání těhotenství do vyššího věku (vrchol plodnosti je mezi 19 a 24 lety, což
přichází do konfliktu se vzděláním, kariérou atd.) a u mužů pokles počtu spermií téměř na
polovinu oproti roku 1940 (66 milionů vs. 113 milionů na mililitr) [4]. Situace je
komplikovaná také onemocněními, jako je endometrióza či syndrom polycystických ovarií u
žen a zánětlivými onemocněními, neplodností a také rakovinou u obou pohlaví. Všechny tyto
faktory mají za následek fakt, že neplodnost je problémem pro 10-15% všech párů.
Současná reprodukční medicína disponuje mnoha nástroji pro léčbu neplodnosti. Mezi
ně se řadí indukce ovulace pomocí léčiv vyvolávajících zrání folikulů [2], nitroděložní
inseminace či in vitro oplodnění [67] s různými modifikacemi. Jako všechny lékařské zákroky
i tato léčba nese určitá rizika, ať už se jedná o možné komplikace chirurgických zákroků
spojených s terapií, riziko potratu, vícečetného těhotenství, předčasného porodu či rozvoje
ovariálního hyperstimulačního syndromu. Právě v těchto případech by mohly hrát v budoucnu
velkou roli nové diagnostické a prognostické biomarkery, které by umožnily vylepšení
současných technik asistované reprodukce. Navíc, studie zaměřené na pochopení procesů ve
folikulu při jeho dozrávání by mohly odhalit nové markery kompetence oocytu a tím zvýšit
šance na úspěch léčby.
V minulých letech bylo zkoumáno proteinové složení množství reprodukčních
biologických tekutin, včetně seminální plasmy [68], cervikálního vaginálního sekretu [69,70],
16
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amniotické [71] i folikulární tekutiny [42-44] za pomoci celé plejády technik včetně
prefrakcionačních technik, 2D-E, kapalinové chromatografie, multiplexových technologií i
hmotnostní spektrometrie. Přese všechno, tyto úspěchy jsou pouze dílčí, neboť zatím ještě
nedošlo ani k důkladnému pochopení všech biologických procesů ve zrajícím folikulu, ani
k odhalení nových, byť jen potencionálních biomarkerů pro použití v reprodukční medicíně.
Spolu s rozvojem nových technik, například založených na využití kmenových buněk, jsou
výše zmíněné znalosti nezbytné ke zlepšení kvality života pacientů postižených neplodností i
ke zlepšení jejich šancí na početí geneticky příbuzného potomka.

5.2

Zkoumání proteomu lidské folikulární tekutiny odhaluje nezbytnou roli
komplementové kaskády a klíčové biologické cesty u žen podstupujících in
vitro oplodnění

Proteome mining of human follicular fluid reveals a crucial role of complement cascade
and key biological pathways in women undergoing in vitro fertilization.
Jarkovska K, Martinkova J, Liskova L, Halada P, Moos J, Rezabek K, Gadher SJ and
Kovarova H (2010) J Proteome Res 9, 1289-1301.
Mezi nejčastěji používané techniky asistované reprodukce patří in vitro fertilizace, která
i přes prodělaný rozvoj v posledních letech dosahuje efektivity maximálně 40%. V průběhu
léčby dochází nejdříve k hormonální stimulaci vaječníků za účelem získání většího množství
zralých oocytů, jež jsou následně punkcí odebrány i s celým obsahem folikulu včetně
folikulární tekutiny (HFF). Ta je cílem proteomických studií již od roku 1996 [39] nejen za
účelem prostého odhalení jejího složení, ale také odkrytí potencionálních biomarkerů
použitelných při léčbě neplodnosti. My jsme v tomto článku navázali na předcházející studie a
rozhodli se porovnat složení párových vzorků krevní plasmy a HFF.
Pro snížení komplexity vzorků jsme odstranili 12 nejvíce abundantních proteinů lidské
krevní plasmy pomocí imunoafinitní chromatografie na kolonách IgY-12 (Beckman Coulter).
Tím došlo k odstranění 95% (v případě plasmy) až 98% (v případě HFF) celkového množství
proteinů. Použití Spin Column určené pro použití v centrifuze bylo o něco méně účinné, než
použití LC-10 kolony pro kapalinovou chromatografii. Snížení komplexity vzorku je
dokumentováno na obrázku Supplementary Figure 1 (viz příloha str. P17). Takto upravený
vzorek byl následně separován pomocí 2D-E (nelineární pH gradient 3-10) a pomocí 2D17
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HPLC na přístroji ProteomeLabTM PF 2D (Beckman Coulter). Pro následnou analýzu byly
použity čtyři páry 2D-E map digitalizovaných po obarvení stříbrem (SilverQuest, Invitrogen)
a software PDQuest (Bio-Rad). V průměru bylo detekováno 477 ± 61 spot na mapách
depletované HFF a 433 ± 73 u depletované plasmy. Statistickým vyhodnocením bylo
odhaleno 16 spot o signifikantně rozdílné intenzitě při srovnání těchto dvou skupin vzorků.
Komplementární analýza čtyř párů vzorků pomocí ProteomeLabTM PF 2D s následným
vyhodnocením

pomocí

programu

Viper

(Ludesi)

odhalila

v průměru

1175

chromatografických vrcholů v každém vzorku a jejich statistické porovnání vedlo ke zjištění
statisticky signifikantních rozdílů u celkem 96 z nich. Pro další identifikaci bylo zvoleno
všech 16 diferenčních spot z 2D-E a celkem 12 vrcholů z 2D-HPLC analýzy s plochou pod
křivkou vyšší než 1 x 10-5 při 214nm. Úspěšně byly identifikovány proteiny z celkem 11 spot
u 2D-E a 6 vrcholů u 2D-HPLC. Seznam diferenčně exprimovaných proteinů je uveden
v Tab. 1 a v původní verzi jako Table 4 (viz příloha, str. P15).
Tab. 1. Seznam diferenčně exprimovaných proteinů z obou dvourozměrných technik
v porovnání složení HFF a krevní plasmy. V tabulce je uvedena přesná identifikace proteinu,
metoda jeho identifikace, typ vzorku, ve kterém roste a funkce v organismu dle databáze
Gene Ontology (www.geneontology.org).
Název proteinu

Swiss-Prot číslo

Metoda

Nárůst

Biologická funkce

Alpha-1-antichymotrypsin*

AACT_HUMAN

2D-LC

HFF

protein akutní fáze

Antithrombin-III*

ANT3_HUMAN

2D-LC

HFF

krevní koagulace

Apolipoprotein A-IV*

APOA4_HUMAN

2D-LC

HFF

transport lipidů

Perlecan (HSPG2)

PGBM_HUMAN

2D-E

HFF

buněčná adheze

Clusterin*

CLUS_HUMAN

2D-E

HFF

komplementový systém - apoptóza

CO3_HUMAN

2D-E

plasma

komplementový systém

CO4A_HUMAN

2D-E

plasma

komplementový systém

Complement C3*
Complement C4-A*

CO9_HUMAN

2D-LC

HFF

komplementový systém

Complement faktor H*

CFAH_HUMAN

2D-LC

HFF

komplementový systém

Fibrinogen beta řetězec*

FIBB_HUMAN

2D-E

plasma

krevní koagulace

Ficolin-3*

FCN3_HUMAN

2D-E

plasma

komplementový systém

Hemopexin*

HEMO_HUMAN

2D-LC

HFF

transport

HRG_HUMAN

2D-LC

HFF

zatím neznámá

SAMP_HUMAN

2D-E

plasma

2D-LC

HFF

Complement component C9*

Histidine-rich glycoprotein*
Serum amyloid P-component*

Transthyretin*
TTHY_HUMAN
*identifikováno jako prekurzor proteinu

protein akutní fáze
transport

Jak dobře dokumentuje výše uvedená tabulka, většina regulovaných proteinů je součástí
komplementové kaskády, jako přirozené části imunitního systému. Pro verifikaci
proteomických dat byly proto zvoleny 2 z těchto proteinů – complement faktor H a clusterin.
Třetím verifikovaným proteinem byl perlecan. Pomocí 1D western blotu byly potvrzeny
18
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změny v hladině complement faktoru H (Figure 4, příloha str. P13) a změny v poměru
jednotlivých izoforem u zbylých dvou proteinů byly potvrzeny pomocí 2D modifikace této
techniky (Figure 5, příloha str. P14). Celková regulace komplementového systému a hladin
komponent C3 a C4 byla ověřena standardním způsobem používaným v klinických
laboratořích a bylo zjištěno, že jak hladiny obou zmiňovaných komponent, tak celková
hemolytická aktivita komplementového systému v HFF dosahuje přibližně 60% hodnot
dosahovaných v párových vzorcích krevního séra (Table 3, příloha str. P14).
Komplexnost ovlivnění komplementové kaskády může být názorně dokumentována na
obr. 4 (Figure 6, příloha str. P14). Na tomto obrázku jsou zvýrazněny všechny proteiny
identifikované v této studii a je vidět, že jsou ovlivněny všechny tři známé části
komplementu. Komplementový systém reaguje na různé podněty – cizí proteiny, poškození
tkáně, apoptózu či nekrózu. Tři různé aktivační cesty vedou všechny ke vzniku zánětlivého
procesu skrze přitahování a aktivaci zánětlivých buněk. Snížená aktivita tohoto systému
přirozené imunity se zdá být nutná pro správné dozrání oocytu a jeho úspěšnou fertilizaci,
přičemž dysregulace této rovnováhy může vést k různým patologiím spojeným s asistovanou
reprodukcí a byla spojena se zvýšeným rizikem potratu [72].

Obr. 4 Schéma komplementové kaskády. Tučným písmem jsou zvýrazněny proteiny
identifikované v této studii. Komponenty C3, C4 a C9 jsou přímými účastníky cest kaskády,
zatímco ficolin-3, clusterin a komplement faktor H jsou regulačními proteiny.
19
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Zároveň je známé propojení aktivity komplementové kaskády s hladinou volného
VEGF (vascular endothelial growth factor), což je molekula podporující angiogenezi nutná
pro normální vývoj placenty. Zvýšenou hladinu VEGF ve folikulární tekutině v porovnání se
sérem se nám podařilo zdokumentovat v jedné z následujících studií za pomoci systému
Luminex 200 (publikace připravována pro odeslání). Pojítkem mezi námi identifikovanými
proteiny a angiogenezí je také perlecan, přesněji jeho C-terminální fragment, který je známý
jako inhibitor angiogeneze [73,74] a je pravděpodobným regulátorem angiogeneze
v rostoucím folikulu a dle našich výsledků z 2D western blotu (Figure 5, příloha strana P14)
existuje v minimálně pěti různých formách.
Tato párová studie odhalila významné rozdíly v proteinovém složení lidské plasmy a
folikulární tekutiny a tím pomohla rozšířit znalosti o mikroprostředí dozrávajícího oocytu.
Zároveň byla první publikací popisující regulaci komplementové kaskády v dozrávajícím
folikulu a její nižší aktivitu ve folikulární tekutině v porovnání s plasmou. Tyto znalosti
mohou v budoucnu pomoci výrazně vylepšit techniky asistované reprodukce a tím zlepšit také
kvalitu života párů postihnutých neplodností.

5.3

Rozvoj ovariálního hyperstimulačního syndromu: prověření klíčových
proteinů a biologických procesů v lidské folikulární tekutině žen
podstupujících in vitro oplodnění

Development of ovarian hyperstimulation syndrome: interrogation of key proteins and
biological processes in human follicular fluid of women undergoing in vitro
fertilisation.
Jarkovska K, Kupcova Skalnikova H, Halada P, Hrabakova R, Moos J, Rezabek K,
Gadher SJ and Kovarova H (2011) Molecular Human Reproduction 17, 679-692.
Součástí terapie pomocí asistované reprodukce je velmi často indukce finálního dozrání
folikulu pomocí hCG na místo luteinizačního hormonu (LH). Přestože oba hormony jsou
schopny stimulovat stejný receptor, má hCG delší poločas rozkladu v těle a díky tomu je jeho
biologická aktivita přibližně pět- až šestkrát vyšší než aktivita LH [75]. Právě použití hCG je
jedním z faktorů ovlivňujících rozvoj OHSS. OHSS je iatrogenní komplikací hormonální
stimulace, jež se zpravidla projevuje v průběhu luteální fáze cyklu, nebo v rané fázi
těhotenství. Tato komplikace se v závažné formě projeví přibližně u 0,5 – 1,5% všech cyklů.
20
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Přestože pravděpodobnost jejího vzniku je relativně malá, je nutné se zabývat možnostmi pro
časnou diagnózu a případnou prognózu, neboť se jedná o potenciálně fatální komplikaci
léčby, jež není životně nezbytná.
Na základě předchozích zkušeností jsme opět využili depleční systém IgY-12, tentokrát
však pouze LC-10 kolonu, jejímž prostřednictvím bylo odstraněno přibližně 97% původního
množství proteinu (12 nejvíce koncentrovaných proteinů krevní plasmy) ze vzorků pro 2D-E i
pro 2D-HPLC proteinů. V této studii byl pro izoelektrickou fokusaci použit gradient pH 4-7
namísto širšího rozmezí použitého pro porovnání krevní plasmy a folikulární tekutiny a
k barvení byla použitá fluorescenční barva Sypro Ruby (Bio-Rad), která disponuje širším
rozmezím linearity pro lepší kvantifikaci proteinových spot. Zároveň byly použity dvě různé
proteinové nanášky pro lepší separaci více abundantních proteinů (200μg nanáška) a méně
abundantních proteinů (400μg nanáška). Tyto 2D mapy umožnily rozlišení 674 ± 96 a 1064 ±
191 proteinových spot pro nanášku 200μg a 400μg. Statistická analýza odhalila celkem 23 a
28 diferenčně exprimovaných spot při porovnání pacientek trpících OHSS a kontrol a z těchto
spot bylo 19 vybráno pro identifikaci pomocí hmotnostní spektrometrie, přičemž v případě
16ti z nich byla úspěšná.
Separace pomocí ProteomeLabTM PF 2D (Beckman Coulter) byla provedena identickým
způsobem jako v předchozí komentované publikaci. V tomto případě vedla k separaci 1026
proteinových vrcholů, z nichž bylo 33 diferenčně exprimováno při porovnání pacientek
trpících OHSS a kontrol, pět z nich s dobrou reprodukovatelností a plochou dostatečnou pro
MS identifikaci bylo vybráno pro další analýzu a úspěšně identifikováno.
Celkem bylo identifikováno 19 různých diferenčně exprimovaných proteinů při
porovnání HFF pacientek trpících OHSS a žen bez příznaků, či jen s mírnými příznaky tohoto
onemocnění. Přehled těchto proteinů včetně jejich biologické funkce je uveden v Tab. 2, jež je
kombinací dvou tabulek (Table I, příloha str. P26 a Table II, příloha str. P28) z původního
manuskriptu. V tomto přehledu je evidentní silné zapojení proteinů akutní fáze a
komplementové kaskády, stejně jako regulátorů angiogeneze. Pro verifikaci proteomických
dat byl zvolen western blot celkem čtyř proteinů – apolipoprotein A-IV, ceruloplasmin, alpha2-HS-glykoprotein a kininogen-1. Přestože srovnání celkem 23 pacientských vzorků
neposkytlo signifikantní rozdíly v hladinách těchto proteinů při analýze pomocí 1D western
blotu, byly potvrzeny trendy změny u všech čtyř proteinů a to s hodnotami pravděpodobnosti
pohybujícími se od 57% do 88%. V neúspěchu jasného dokázání změn v hladinách proteinů
může hrát svou roli více faktorů – ve vícerozměrné separaci dochází k oddělení jednotlivých
forem proteinů a změny na jejich úrovni nemusí reflektovat změny na úrovni celkové. Svou
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roli samozřejmě hraje i biologická variabilita mezi pacientkami a řádově přesnějších výsledků
by mohlo být dosaženo použitím většího množství vzorků, např. v rámci multicentrické
studie.
Tab. 2. Seznam diferenčně exprimovaných proteinů z obou dvourozměrných technik
v porovnání vzorků HFF pacientek trpících OHSS a kontrol bez příznaků či pouze se slabými
příznaky OHSS. V tabulce je uvedena přesná identifikace proteinu, metoda jeho identifikace,
typ vzorku, ve kterém roste a funkce v organismu.
Název proteinu
alpha-1-antitrypsin

Swiss-Prot číslo
A1AT_HUMAN

Metoda
2D-LC

Nárůst
OHSS+

Biologická funkce
akutní fáze

alpha-1B-glycoprotein*

A1BG_HUMAN

2D-LC

OHSS+

-

alpha-2-HS-glycoprotein

FETUA_HUMAN

2D-LC

OHSS+

akutní fáze, zánětlivá odpověď

apolipoprotein A-I

APOA1_HUMAN

2D-LC

OHSS+

apolipoprotein A-IV*

APOA4_HUMAN

2D-E

ceruloplasmin*

CERU_HUMAN

2D-E

CO3_HUMAN

2D-E

FHR1_HUMAN

2D-LC

CFAI_HUMAN

2D-E

OHSS + komplementová kaskáda

FRIL_HUMAN

2D-E

OHSS – homeostáza, transport

complement C3*
complement factor Hrelated protein 1
complement factor I*
ferritin light chain

Homeostáza
homeostáza, metabolismus, adheze
OHSS +
leukocytů
OHSS + homeostáza, transport
komplementová kaskáda, regulace
OHSS +
VEGF produkce
OHSS+

komplementová kaskáda

gelsolin*

GELS_HUMAN

2D-E

OHSS-

polymerizace aktinových filament

Hemopexin
hepatocyte growth factorlike protein
Ig alpha-1 chain C region
inter-alpha-trypsin inhibitor
heavy chain H4*

HEMO_HUMAN

2D-LC

OHSS+

homeostáza, mezidruhová interakce

HGFL_HUMAN

2D-LC

OHSS+

krevní koagulace, proteolýza

IGHA1_HUMAN

2D-E

OHSS – imunitní odpověď

ITIH4_HUMAN

2D-E

OHSS – akutní fáze, metabolismus

KNG1_HUMAN

2D-E

OHSS – krevní koagulace, buněčná adheze,
/OHSS+ vasodilatace

2D-E

OHSS + buněčná proliferace, angiogeneze

2D-E

OHSS –

2D-E

OHSS – akutní fáze

kininogen-1*

pigment epithelium-derived
PEDF_HUMAN
factor*
plasma retinol-binding
RETBP_HUMAN
protein*
serum amyloid PSAMP_HUMAN
component*
*identifikováno jako prekurzor proteinu

homeostáza, regulace sekrece a
metobolismu retinolu

Seznam 19 identifikovaných proteinů byl po vyškrtnutí dvou proteinů, jež byly neúplně
depletovány (alpha-1-antitrypsin a apolipoprotein A-I) a po přidání VEGF jako známého
mediátora rozvoje OHSS použit pro tvorbu mapy proteinových interakcí pomocí databáze
I2D (University of Toronto). Tato databáze obsahuje jak predikované tak potvrzené interakce
a pomocí softwaru NAViGaTOR (University of Toronto) umožňuje graficky znázornit tyto
interakce včetně obarvení proteinových uzlů dle biologické funkce v Gene Ontology databázi.
Mapa zobrazující proteiny účastnící se rozvoje OHSS je zobrazena na Obr. 5 (Figure 6,
příloha str. P30).
22

KOMENTÁŘ K PUBLIKACÍM

Obr. 5 Mapa možných proteinových interakcí zasahujících do rozvoje ovariálního
hyperstimulačního syndromu. Významné proteiny této mapy jsou pojmenovány: proteiny
identifikované v této studii a VEGF standardním písmem, proteiny zprostředkující interakci a
spojující proteiny identifikované kurzívou. Proteinové uzly jsou obarveny dle funkce proteinu
zanesené v Gene Ontology databázi. Regulace identifikovaného proteinu je vyznačena pomocí
symbolu trojúhelníku směřujícího nahoru či dolů, VEGF je pro odlišení označeno symbolem
čtverce. Přímé interakce mezi identifikovanými proteiny jsou zvýrazněny červenou čarou.
Tato interakční mapa nám umožnila funkční interpretaci výsledků proteomické studie
a tím odhalila centrální roli, kterou mezi identifikovanými proteiny hraje kininogen-1
a ukazuje jeho napojení na různé biologické procesy, které mohou mít přímou souvislost
s rozvojem OHSS, např. zánětlivé procesy, angiogenezi, krevní koagulaci či přirozenou
imunitu. Kininogen-1 samotný hraje důležitou roli jednak v koagulační kaskádě, tak i v kininkallikreinovém systému, kde je kallikreinem štěpen na dvě molekuly s různými biologickými
účinky. První z nich je bradykinin, jež stimuluje uvolnění mediátorů bolesti a vaskulární
dilatace, druhým je cleaved kininogen, uvolňující elastasu, superoxidy, ale také prozánětlivé
cytokiny a chemokiny [76]. Obě tyto molekuly ovlivňují angiogenezi, první z nich ji
podporuje, a druhá tlumí. Je zajímavým zjištěním, že spojení kininogenu-1 a VEGF
v interakční mapě je zprostředkováno vitronectinem, což je protein za prvé podporující
buněčnou adhezi, a za druhé inhibující terminální cytolytickou část komplementové kaskády.
Zároveň tato mapa podporuje zjištění z předchozích studií [77,78] o roli kinin-kallikreinového
systému v rozvoji OHSS.
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Dle našich informací byla tato studie první studií, která srovnala proteinové profily HFF
žen trpících těžkou formou OHSS a žen bez příznaků, nebo pouze se slabými příznaky tohoto
onemocnění. Zároveň je tato studie první, která se pokusila o namodelování možných
proteinových cest, které se účastní rozvoje OHSS, což by mohlo vést k odhalení dalších
skutečností o molekulárním mechanismu rozvoje tohoto onemocnění a zároveň mohlo pomoci
nalézt potencionální diagnostické či prognostické markery OHSS.

5.4

Kombinace protilátek nebo jejich Fab fragmentů pro použití jako léčivo a
farmaceutický prostředek tyto protilátky nebo jejich Fab fragmenty
obsahující

Původci: Smetana, K., Jr., Dvořánková, B., Lacina, L., Strnad, H., Kolář, M.,
Chovanec, M., Plzák, J., Čada, Z., Vlček, C., Szabo, P., Betka, J., Motlík, J., Kovářová,
H. a Jarkovská, K.
Přihlašovatel: Univerzita Karlova v Praze, Ústav molekulární genetiky AV ČR v.v.i.,
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR v.v.i.
PV 2011-222 Úřad průmyslového vlastnictví, Praha, Česká republika
Datum podání: 15.4.2011
Dlaždicové karcinomy patří mezi nejrozšířenější druhy zhoubného bujení a jejich léčba
je stále problematická. Pochopení mikroprostředí nádoru a jeho vlivu na nádorové i
nenádorové buňky může odhalit nové možnosti léčby těchto karcinomů. Již v minulosti byla
tímto týmem vypracována originální metoda izolace nádorově asociovaných fibroblastů
z nádorů pocházejících z dlaždicového epitelu, následně bylo zjištěno, že tyto buňky si i
v buněčné kultuře ponechávají silnou biologickou aktivitu a porovnáním genetických rozdílů
mezi těmito a normálními fibroblasty byla odhalena vyšší exprese růstových faktorů IGF-2 a
BMP-4, které mohou stát za vlivem těchto buněk vůči nádoru. Z toho vyplývá, že blokace
faktorů produkovaných nádorově asociovanými fibroblasty by mohla mít terapeutický efekt.
V první fázi byly s informovaným souhlasem získány pacientské vzorky dlaždicových
nádoru hlavy a krku i tkání normálních. Dále byly připraveny vzorky z tkáňových kultur
normálních fibroblastů, dále normálních fibroblastů rostoucích pod vlivem normálních či
nádorových keratinocytů (FaDu buněčná linie). Z těchto vzorků byla izolována RNA a
následné porovnání transkripčního profilu odhalilo 1810 genů, které byly rozdílně
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exprimovány u nádorového epitelu při porovnání s normálním. Mezi proteiny s největšími
rozdíly v expresi patří cytokiny a chemokiny, ze kterých byly tři, konkrétně IL-6, IL-8 a
CXCL1 vybrány pro další experimenty a možnost jejich terapeutického využití byla
podpořena imunohistochemickým zjištěním exprese jejich receptorů v buňkách. Aktivace
genů kódujících protein nemusí odpovídat zvýšené hladině tohoto proteinu, a proto byla
koncentrace IL-6, IL-8 a CXCL1 v kondiciovaném médiu ověřena pomocí imunochemických
metod (ELISA pro IL-8 a CXCL1, Luminex xMAP technologie pro IL-6), výsledky jsou
zobrazeny na obr. 6A (originál příloha str. P55 Obr.2).
Biologickou aktivitu keratinocytů je možné sledovat měřením exprese keratinu 8, který
se v keratinocytech postnatálně nevyskytuje, s výjimkou dlaždicových karcinomů, kde je
znakem špatné prognózy. Zdravé keratinocyty pod vlivem IL-6, IL-8 a CXCL1 začínají
exprimovat keratin 8 a tento účinek se jejich kombinací násobí, viz graf na obr. 6B (originál
příloha str. P56 Obr.3), kde je jasně vidět změna v počtu keratin 8-pozitivních buněk.

Obr. 6 Hladiny sledovaných molekul za různých podmínek. (A) Produkce IL-6, IL-8 a
CXCL-1 fibroblasty kokultivovanými s buňkami FaDu (levý sloupec), samotnými fibroblasty
(prostřední sloupec) a buňkami FaDu (pravý sloupec). (B) Vliv přídavku IL-6, IL-8 a CXCL1 na produkci keratinu-8 u normálních keratinocytů. (C) Vliv blokačních protilátek proti IL-6,
IL-8 a CXCL-1 na produkci keratinu-8 u keratinocytů kultivovaných v kondiciovaném médiu
(FaDu/HF). (D) Vliv blokačních protilátek proti IL-6, IL-8 a CXCL-1 na produkci keratinu-8
u keratinocytů kultivovaných v kondiciovaném médiu (FaDu/SCCF).
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Počet keratin 8-pozitivních buněk se zvyšoval i v případě, že se místo média
s přídavkem IL-6, IL-8 a CXCL1 použilo médium kondiciované předchozí kultivací
normálních fibroblastů spolu s nádorovou linií FaDu či nádorově asociované fibroblasty
(SCCF) spolu s liníí FaDu. U těchto buněk byl sledován vliv blokačních protilátek proti IL-6,
IL-8 a CXCL1, který je dokumentován na obr. 6C a 6D (originál příloha str. P56 Obr.4 a str.
P57 Obr.5). Na těchto grafech je jasně vidět počet keratin 8-pozitivních buněk, který se
rapidně snižuje po přidání kombinace blokačních protilátek proti všem třech faktorům.
Bylo zjištěno, že receptory IL-6R, CXCR1, CXCR2, které interagují s výše popsanými
molekulami, jsou hojně zastoupeny v nádorové tkáni i kapilárách vrůstajících do nádorového
stromatu. Proto jejich ovlivnění má významný terapeutický efekt. Izolovaná inhibice
jednotlivých molekul má efekt pouze částečný, pokud je tato inhibice současná, dochází
k výrazné změně diferenciace nádorového klonu směrem k prakticky normálnímu stupni
diferenciace, čímž lze dosáhnout vyšší efektivity klasických terapeutických postupů. Zároveň
lze využít odlišnosti stavby nádorových cév, díky kterým dochází k hromadění syntetických
polymerů v místě nádoru. Tyto polymery tak lze využít jako nosič pro Fab fragmenty, či celé
molekuly protilátky, případně použít i jejich kombinaci s cytostatikem pro zajištění nejvyšší
možné koncentrace léčiva přímo v nádoru a tím nejvyšší možné účinnosti léčby.
Tato zjištění jsou přihlášena jako vynález u Úřadu průmyslového vlastnictví pod
přihláškou číslo PV 2011-222. Schvalovací proces k dnešnímu dni ještě nebyl ukončen.
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Klinická proteomika je i přes pokročilé technologie stále výzvou. Potřeba nových
prognostických a diagnostických biomarkerů se týká mnohem širšího rozpětí chorob, než jaké
bylo naznačeno v této práci.
V rámci reprodukční medicíny by odhalení takovýchto biomarkerů mohlo vést
k významnému rozšíření znalostí o biologických procesech zapojených do dozrávání lidského
oocytu a tak nejen zefektivnit techniky asistované reprodukce, ale také výrazně zvýšit kvalitu
života pacientů podstupujících léčbu technikami asistované reprodukce.
Deplece dvanácti nejvíce abundantních proteinů lidské krevní plasmy pomocí
imunoafinitní chromatografie se ukázala skvělým nástrojem pro snížení komplexity vzorku,
čímž umožnila přístup i k méně koncentrovaným proteinům, jakožto potenciálním nositelům
důležitých informací. Srovnáním proteinových profilů lidské krevní plasmy a HFF pomocí
2D-E a 2D-HPLC jsme odhalili 15 diferenčně exprimovaných proteinů, které alespoň
částečně charakterizují mikroprostředí folikulu. Nejpodstatnější informací se zdá silně snížená
aktivita komplementové kaskády uvnitř folikulu způsobená komplexním působením více
molekul. Tato přirozená imunosuprese je pravděpodobně nutná pro správné dozrání oocytu a
jeho úspěšnou fertilizaci.
Stejný přístup jako při porovnávání krevní plasmy a HFF posílený o využití dvou
nanášek pro 2D-E se ukázal úspěšným i pro odhalení diferenčně exprimovaných proteinů
v HFF u pacientek trpících OHSS, kterých jsme nalezli celkem 19 a přestože western bloty
neprokázaly signifikantní změny u celkových hladin proteinu, trendy těchto změn prokázány
byly s různě vysokou pravděpodobností. Zároveň se nám podařilo díky počítačovému
modelování proteinových interakcí navázat na dřívější studie a určit kinin-kallikreinový
systém jako klíčový pro rozvoj OHSS. Tyto výsledky mohou posloužit jako základ pro další
validační, pravděpodobně multicentrické studie.
V současnosti na tyto studie navazujeme studiem cytokinových profilů HFF a krevního
séra pacientek trpících OHSS a pacientek bez příznaků tohoto onemocnění.
Srovnávací studie transkripčního a následně sekretomového profilu cytokinů u buněk
nádorového a normálního epitelu spolu se sledováním biologické aktivity zúčastněných
keratinocytů odhalila tři potenciální cíle pro blokační protilátky, které mohou nalézt využití
při léčbě dlaždicových karcinomů především hlavy a krku. Současná inhibice všech tří těchto
molekul je schopna posunout diferenciaci nádorových buněk prakticky k normálnímu stupni
diferenciace.
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