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Abstrakt 

Adheze hematopoietických buněk k mikroprostředí kostní dřeně je důležitým 

předpokladem jejich správného vývoje. Je prokázáno, že na řízení adhezních signál-

ních drah se podílejí kinázy rodiny Src (SFK), ačkoli jejich přesná role v regulaci 

adhezních signálních kaskád je nejasná. Většina poznatků o buněčné adhezivitě má 

navíc původ ve studiu adherentních buněčných typů, přičemž jen velmi málo prací se 

zaměřuje na buňky hematopoietické. Poruchy adhezivity jsou přitom často součástí 

hematologických onemocnění, jako je chronická myeloidní leukémie (CML). Zvýšená 

exprese SFK je také jednou z možných příčin vzniku rezistence nemoci vůči léčivu 

první volby pro pacienty s CML, imatinib mesylátu. Druhá generace léčiv (např. 

dasatinib) inhibuje kromě proteinu Bcr-Abl i SFK. Vedle toho jsou dostupné i 

inhibitory relativně specifické pro SFK (PP2, Src inhibitor-1), ale nic není známo o 

účincích těchto inhibitorů na adhezivitu hematopoietických prekurzorů. Pro sledová-

ní dynamiky interakce hematopoietických buněk s proteiny extracelulární matrice 

jsme zavedli novou metodu využívající systém RTCA xCELLigence DP, pomocí něhož 

jsme v kombinaci s již déle používanou metodou fluorimetrické detekce frakce adhe-

rovaných buněk pozorovali obecně proadhezivní účinky různých látek (dasatinib, 

imatinib, PP2, Src inhibitor-1) na několika leukemických buněčných liniích. Srovnání 

kinetiky působení dasatinibu a imatinibu na interakci Bcr-Abl pozitivní linie s 

fibronektinem odhalilo zpoždění v účinku imatinibu na buněčnou adhezivitu. Při 

dalším zkoumání tohoto jevu jsme mimo jiné zpochybnili spolehlivost klinicky 

používaného testu ke stanovení kinázové aktivity Bcr-Abl pomocí fosforylace pro-

teinu CrkL. Na druhou stranu z našich výsledků vyplývá, že inhibice SFK nemá žádný 

výrazný vliv na buněčnou proliferaci a životaschopnost leukemických buněk. Celkově 

vzato výsledky této práce naznačují, že aktivní kinázy rodiny Src zeslabují interakce 

hematopoietických prekurzorů s extracelulární matricí, což může být jednou z příčin 

zhoršení stavu leukemických pacientů při nadprodukci těchto kináz.  

Klíčová slova: 

buněčná adheze, extracelulání matrice, Src kináza, dasatinib, chronická myeloidní 

leukémie, xCELLigence  

 



 

 

Abstract 

Adhesion of hematopoietic cells to the bone marrow microenvironment is important 

for their proper development. It is proven that Src-family kinases (SFK) regulate cell 

adhesion, although their exact role in the regulation of adhesion signaling remains 

unclear. Since adhesion processes are investigated mainly in adherent cell types, far 

less is known about hematopoietic cells. However, defects in the cell adhesion 

accompany a number of hematological diseases, like chronic myeloid leukaemia 

(CML). SFK overexpression is one of the proposed mechanisms of resistance to the 

first-line CML treatment, imatinib mesylate. Second generation drugs (e. g. dasatinib) 

inhibit SFK together with Bcr-Abl. Additionally, SFK-specific inhibitors (PP2, Src 

inhibitor-1) are also available, but there are no studies about effects of these drugs on 

cellular adhesivity of hematopoietic precursors. To explore the dynamics of 

hematopoietic cell adhesion to the extracellular matrix, we introduced a new 

approach using the RTCA xCELLigence DP system along with the well-established 

method of fluorimetric detection of adherent cell fraction. Our general observation is 

that various drugs (dasatinib, imatinib, PP2, Src inhibitor-1) induce pro-adhesive 

effects in several leukemic cell lines. Direct comparison of the kinetics of dasatinib 

and imatinib-mediated changes in cell interaction with fibronectin showed a delay in 

the response to imatinib. Among others, during further exploration of this 

observation we questioned the reliability of the clinically-used test for Bcr-Abl kinase 

activity from the phosphorylation status of CrkL protein. On the other hand, our 

results indicate that SFK inhibition does not have any significant effect on 

proliferation and viability of leukemic cell lines. Taken together, the results of this 

work indicate that the active Src family kinases weaken the interaction of 

hematopoietic precursors with the extracellular matrix, which can contribute to 

leukaemia progression in patients with elevated SFK levels. 

Key words: 

cell adhesion, extracellular matrix, Src kinase, dasatinib, chronic myeloid leukaemia, 

xCELLigence 

 



 

 

Seznam použitých zkratek 

Bcr-Abl (+) / (-)  – Bcr-Abl pozitivní / negativní, exprimující / neexprimující 

BSA    – bovinní sérový allbumin 

CML   – chronická myeloidní leukémie 

ECM    – extracellular matrix, extracelulární matrice 

FDA   – Food and Drug Administration 

FN    – fibronektin  

GAP    – GTPase-activating protein, protein aktivující GTPázy 

GDI    – guanine dissociation inhibitor, inhibitor disociace guaninu 

GEF    – guanine exchange factor, faktor způsobující disociaci guaninu 

GFR    – growth factor-receptor, receptor pro růstové faktory 

HDAC    – histonové deacetylázy 

HSC   – hematopoietic stem cell, hematopoietická kmenová buňka 

LCS    – leukemic stem cell, leukemická kmenová buňka 

NES    – nuclear export signal, jaderný exportní signál 

NLS    – nuclear localization signal, jaderný lokalizační signál 

Ph    – Philadelphia chromosome, filadelfský chromozom 

RT       – room temperature, laboratorní teplota 

SAHA    – suberoylanilid kyseliny hydroxamové  

SDS-PAGE   – polyakrylamidová gelová elektroforéza 

SFK    – Src family kinases, kinázy rodiny Src 

SH    – Src homology domain, Src homologní doména 

 

V textu jsou dále používány jednopísmenné kódy aminokyselin. 

Bežně užívané zkratky názvů proteinů jsou vysvětleny v textu. 
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1. Úvod 

 

Signální dráhy regulující adhezní procesy jsou ve většině případů zkoumány na 

adherentních modelech, a vzhledem k tomu je úroveň znalostí o adhezivitě 

hematopoietických buněk mnohem nižší. Speciální skupinu hematopoietických buněk 

z tohoto hlediska představují hematopoietické progenitory, u nichž je adheze k mik-

roprostředí kostní dřeně klíčovým faktorem pro jejich správný vývoj (Arai et al., 

2005). Interakce s nikou kostní dřeně způsobuje zpomalení proliferace hemato-

poietických prekurzorů a poskytuje těmto nezralým buňkám dostatek signálů důle-

žitých pro jejich přežití. V případě, že se nezralá buňka předčasně vyplaví do krevního 

oběhu, tuto mitogenní podporu ztrácí a umírá. Není přitom vůbec jasné, jaké mecha-

nismy se uplatňují v adhezivitě těchto prekurzorů.  

Adhezní defekty přitom doprovázejí některá hematologická onemocnění, jako je 

například chronická myeloidní leukémie (CML). Pro tuto myeloproliferativní poruchu 

je charakteristická přítomnost fúzního proteinu Bcr-Abl, který propůjčuje 

hematopoietickým progenitorům nezávislost na mitogenních signálech z kostní dřeně 

a zároveň oslabuje jejich interakci se složkami kostní dřeně. Projevem tohoto 

onemocnění je tedy vyplavování nezralých, a tudíž nefunkčních buněk do krevního 

oběhu (Sawyers, 1999). Tyto buňky mají vzhledem k přítomnosti onkogenu vyšší 

schopnosti přežití než zralé myeloidní buňky. To vede s postupem nemoci ke stále 

vyššímu podílu těchto nezralých buněk v krvi.  

Zavedení Bcr-Abl specifického inhibitoru imatinib mesylátu do klinické praxe 

znamenalo u pacientů s CML značné zlepšení prognózy, nicméně problémem stále 

zůstává získaná rezistence vůči imatinibu. K té dochází prostřednictvím více 

mechanismů, z nichž jedním je nadprodukce a zvýšení aktivačního stavu kináz rodiny 

Src (Src family kinases, SFK) v Bcr-Abl pozitivních buňkách (Donato et al., 2003). 

Duální inhibitory kináz Abl a SFK, například dasatinib, jsou nyní vzhledem k závaž-

nějším vedlejším účinkům v porovnání s imatinib mesylátem používány v terapii jako 

léčiva druhé volby v případech, kdy léčba imatinibem selže. Kinázy rodiny Src jsou 

přitom známými regulátory adhezních drah v adherentních buňkách. Jejich nadpro-
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dukce v nádorových buňkách je spojována s jejich vyšší schopností migrace a invazi-

vity (Guarino, 2010). Jejich nadprodukce v CML by tedy mohla přispívat ke zmíně-

ným adhezním defektům a tím zhoršovat průběh onemocnění.  

Hlavním cílem této práce je analýza vlivu inhibitorů kináz rodiny Src na adhezivitu 

hematopoietických prekurzorů odvozených od chronické myeloidní leukémie. Studie 

ovšem zahrnuje i buněčné linie odvozené od jiných typů hematologických poruch, 

neboť zvýšená exprese hematologických členů rodiny Src kináz byla zaznamenána 

například i u akutní myeloidní leukémie nebo mnohočetného myelomu. 
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2. Přehled literatury 

 

2.1  Chronická myeloidní leukémie 

 

Chronická myeloidní leukémie (CML) je trifázická hematologická porucha, která 

představuje ročně asi 20% nově diagnostikovaných leukémií u dospělých. Příčinou 

této malignance je neoplastická transformace hematopoietické kmenové buňky. 

V důsledku charakteristické translokace t(9;22)(q34;q11) a vzniku takzvaného 

Filadelfského chromozomu (Philadelphia chromosome, Ph) fúzují geny BCR 

(Breakpoint Cluster Region) a ABL (Abelson murine leukemia; Rowley, 1973) a 

vzniká tzv. leukemická kmenová buňka (leukemic stem cell, LSC). Ačkoli z netrans-

formované hematopoietické kmenové buňky se mohou vyvinout všechny druhy 

krevních buněk, zdá se, že Bcr-Abl transformace způsobí preferenci tvorby buněk 

myeloidní linie. To vede v chronické fázi nemoci, která bez léčby zpravidla trvá 3 – 6 

let, k masivní expanzi granulocytů. Vznik dalších mutací v progenitorových buňkách 

způsobí přechod nemoci přes fázi urychlenou (accelerated phase) až do terminálního 

stádia tzv. blastické krize, kdy se z kostní dřeně do krevního oběhu začnou vyplavovat 

i nezralé – a tudíž nefunkční – prekurzory hematopoietických buněk (Sawyers, 1999). 

Ačkoli přechod hematopoietické kmenové buňky v leukemickou kmenovou buňku 

(leukemic stem cell, LSC) je zcela prokazatelně způsoben expresí fúzního proteinu 

Bcr-Abl (Daley et al., 1990), přežití LSC na signální aktivitě kinázové domény Bcr-Abl 

překvapivě závislé není (Hamilton et al., 2012) 

 

2.2  Kináza Bcr-Abl  

2.2.1  STRUKTURA BCR-ABL 

Protein c-Abl (obr. 1) je známá nereceptorová tyrozinová kináza, která se účastní 

mimo jiné regulace procesů odpovědi na poškození DNA (Yoshida et al., 2002), 

adhezních procesů (Carragher a Frame, 2004) a buněčné diferenciace (Wetzler et al., 

1993). Obsahuje jak jaderný exportní signál (nuclear export signal, NES) tak jaderný 

lokalizační signál (nuclear localization signal, NLS). Dynamická rovnováha rozložení 
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c-Abl mezi jádrem a cytoplazmou je navíc pravděpodobně závislá na adherentním 

stavu buňky (Taagepera et al., 1998). Mezi aktivátory kinázy c-Abl patří mimo jiné 

kináza c-Src. Tyto dvě kinázy jsou si mimochodem velmi podobné z hlediska 

mechanismů autoregulace (Azam et al., 2003). 

O funkci proteinu Bcr není příliš známo. Má serin-threonin kinázovou aktivitu a 

funguje jako GAP (GTPase activating protein) pro GTPázu Rac (Diekmann et al., 

1991). GAP molekuly způsobují to, že se GTP navázané na aktivním G-proteinu rych-

leji hydrolyzuje na GDP a anorganický fosfát (Pi), čímž dojde k deaktivaci G-proteinu. 

Při translokaci mohou vznikat minimálně tři varianty fúzního genu BCR-ABL, ze 

kterých se přepisují proteiny označované jako p185Bcr-Abl, p210Bcr-Abl a p230Bcr-Abl. Ty 

se navzájem liší především délkou Bcr části přítomné ve fúzním proteinu. Pro CML je 

charakteristická varianta p210Bcr-Abl, v dalším textu – pokud nebude uvedeno jinak – 

bude názvem Bcr-Abl označována právě tato varianta fúzního proteinu. p210Bcr-Abl 

zcela postrádá Rac-GAP doménu a naopak má zachovanou CC oligomerizační doménu 

– právě oligomerizace je podstatou leukemogenicity Bcr-Abl, protože vede k tako-

vému vzájemnému přiblížení Abl kináz, které umožňuje jejich vzájemnou aktivaci 

(McWhirter et al., 1993). Bcr-Abl je díky této vlastnosti konstitutivně aktivní kinázou. 

Pro leukemogenezi je důležitý také tyrozin 177 proteinu Bcr, jehož fosforylace vytváří 

vazebné místo pro SH2 (Src homology 2) doménu Grb2 (Growth factor receptor-

bound protein 2), který je známý především jako uzel v signalizaci vedoucí od 

receptorů pro růstové faktory (growth factor receptors, GFR) přes GTPázu Ras k MAP 

kinázovým kaskádám a jeho nadprodukce je spojována se vznikem některých druhů 

rakovin (Tari a Lopez-Berestein, 2001). Díky fúzi genů BCR a ABL tedy vzniká 

unikátní protein, který ke kinázové aktivitě přidává mnoho různých vazebných do-

mén, čímž zvyšuje signalizační potenciál tyrozinové kinázy. Ta se tímto vymyká regu-

lačním mechanismům.  
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2.2.2  ROLE BCR-ABL V LEUKEMOGENEZI 

Transformace proteinem Bcr-Abl propůjčuje buňce větší rezistenci k apoptotické 

signalizaci (Bedi et al., 1995; Bedi et al., 1994; McGahon et al., 1994), nezávislost na 

stimulaci růstovými faktory (Sirard et al., 1994) a interferuje se schopností hemato-

poietické buňky adherovat ke stromatu kostní dřeně (Gordon et al., 1987). Bcr-Abl 

také snižuje schopnost transformovaných buněk migrovat k SDF-1 (stromal cell 

derived factor 1) a uhnizďovat se v kostní dřeni (Chen et al., 2008). 

 

Obr. 1 | Doménová struktura kináz rodiny Abl, Src a fúzního proteinu Bcr-Abl.  

Obrázek znázorňuje doménovou strukturu rodiny Abl, Src a fúzního proteinu Bcr-Abl. Na 

obrázku nejsou znázorněna fosforylační místa, s výjimkou C-koncové oblasti SFK. Kinázy 

sdílí společné jádro tvořené doménami SH3, SH2 a SH1 (tyrozin kinázová doména). 

Domény SH3 váží především oblasti bohaté na prolin, kdežto domény SH2 váží fosfo-

rylovaný tyrozin v kontextu specifických sekvencí. Forma 1b kinázy c-Abl je na rozdíl od 

formy 1a myristoylována. V obrázku nejsou zachovány správné poměry jednotlivých částí. 

Převzato a upraveno podle Hantschel a Superti-Furga (2004). 

 

2.2.2.1 NEZÁVISLOST NA RŮSTOVÝCH FAKTORECH ZPROSTŘEDKOVANÁ BCR-ABL   

Nezávislost transformované hematopoietické buňky na růstových faktorech je způso-

bena více činiteli. Jedním z nich je schopnost Bcr-Abl aktivovat PI3 kinázy (Skorski et 

al., 1997), což ale pravděpodobně není způsobeno přímou interakcí s těmito proteiny 

(Jain et al., 1996). Klíčovou roli zde hraje právě zmiňovaný  Y177 a protein Grb2. 

Tyrozin 177 je také důležitý pro aktivaci malé GTPázy Ras a kinázy PKB/Akt (Chu et 

al., 2007). GTPáza Ras hraje roli v aktivaci MAP kinázových kaskád a tedy signalizace 

podporující přežití buňky. Kináza PKB/Akt, mimo jiné přímý efektor signalizace PI3K, 

je známá svým antiapoptotickým signálním působením. Například PKB/Akt depen-

dentní fosforylace FoxO transkripčních faktorů na T32, S253 a S315 vede k vytvoření 
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vazebných míst pro protein 14-3-3. Protein 14-3-3 pak sekvestruje FoxO faktory 

v cytoplazmě (Obsilova et al., 2005). Podobně je proteinem 14-3-3 v cytoplazmě sek-

vestrován proapoptotický protein Bad (Zha et al., 1996) fosforylovaný pomocí 

PKB/Akt na S136 (Datta et al., 1997).  

Další z kanonických signálních drah, kterou Bcr-Abl ovlivňuje, je signalizace Jak -

STAT. Proteiny STAT (Signal Transducer and Activator of Transcription) jsou 

transkripční faktory aktivované cytokinovými receptory a s nimi asociovanými 

tyrozinovými kinázami Jak2, které fosforylací vytvoří na STAT SH2 vazebné místo. 

Transkripční faktory dimerizují a jsou translokovány do jádra. V Bcr-Abl 

transformovaných buňkách jsou konstitutivně aktivovány faktory STAT5, přičemž 

aktivace STAT1 nebo STAT3 zůstává sice zvýšená oproti normálnímu stavu, ale menší 

než u STAT5 (Carlesso et al., 1996; Shuai et al., 1996). Původně před-pokládaný 

mechanismus konstitutivní aktivace STAT5 počítal s kinázou Jak2 jako prostředníkem 

mezi Bcr-Abl a STAT5. Existující inhibitory Jak2 kináz se tedy nabízely jako účinná 

léčba CML, nicméně jak bylo ukázáno, Bcr-Abl může aktivovat STAT5 i přímou 

interakcí, bez zapojení kináz Jak (Hantschel et al., 2012). Naopak potvrzeným 

prostředníkem v aktivaci STAT5 v Bcr-Abl pozitivních buňkách je i kináza Hck, která, 

pokud je nadprodukována ve své konstitutivně aktivované formě, může způsobit do-

konce lokalizaci faktorů STAT5 do adhezních struktur (Poincloux et al., 2007). Souhrn 

nejznámějších signálních kaskád, které jsou ovlivněny fúzním proteinem Bcr-Abl, jsou 

uvedeny na obrázku 2. 

2.2.2.2 EFEKT BCR-ABL NA BUNĚČNÝ CYKLUS 

Bcr-Abl má mimo podporu buněčného přežití, tedy antiapoptotických signálů, vliv i 

na průběh buněčného cyklu transformovaných buněk. Přítomnost fúzního proteinu 

Bcr-Abl v buňce usnadňuje aktivaci cyklin dependentní kinázy 2 (CDK2), která řídí 

přechod mezi fázemi G1 a S buněčného cyklu. Roli v tomto regulačním procesu hraje 

CDK2 inhibitor p27kip1, jehož cytoplazmatická frakce je v Bcr-Abl transformovaných 

buňkách větší než v buňkách netransformovaných (Jiang et al., 2000), dochází tedy 

k menší míře inhibice CDK2 v jádře. Bcr-Abl je také schopno zprostředkovat 

proteazomální degradaci p27kip1  prostřednictvím PI3K a Skp2 (Andreu et al., 2005).  
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2.2.2.3 ROLE BCR-ABL V BUNĚČNÉ ADHEZIVITĚ 

Adheze hematopoietických prekurzorů ke stromatu kostní dřeně zpomaluje jejich 

proliferaci a zároveň jim poskytuje dostatek signálů důležitých pro jejich přežití. 

Jakmile se nezralá buňka vyplaví do krevního oběhu, ztratí tím antiapoptotickou 

integrinovou signalizaci a umírá. V tomto schématu je nika kostní dřeně – potažmo 

samotná adheze k ní – klíčová pro správný vývoj hematopoietické buňky (Arai et al., 

2005; Prosper a Verfaillie, 2001). 

 

Obr. 2 | Signalizace Bcr-Abl.  

 

Adaptorový protein GRB2 interaguje s Bcr-Abl prostřednictvím SH2 vazebného místa 

vzniklého autofosforylací Y177 Bcr-Abl. GRB2 dále váže protein SOS a výsledný komplex 

Bcr-Abl – GRB2 – SOS aktivuje GTPázu Ras.Tato interakce může být zprostředkována i 

adaptory CrkL a SHC. Ras dále aktivuje kanonickou mitogenní kaskádu Raf – Mek – 

MAPK, což v důsledku vede k proliferaci buněk nezávislé na růstových faktorech. Bcr-Abl 

také interaguje s PI3 kinázou, tím aktivuje PKB/Akt a potlačuje signalizaci vedoucí 

k apoptóze. Asociace s komponentami fokálních adhezí, jakými jsou FAK, paxillin, p130Cas 

a aktin, potažmo aktivace CrkL – FAK – Pyk2 komplexu vede k alteracím v buněčné 

adhezivitě. Bcr-Abl také může interakcí s kinázou Jak2, případně přímou vazbou, aktivovat 

transkripční faktory STAT. Převzato a upraveno podle Weisberg et al. (2007) 
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Alterace adhezivity hematopoietických prekurzorů proteinem Bcr-Abl je z tohoto 

pohledu jednou z cest, jak se mohou do krevního oběhu vyplavit nezralé buňky, neboť 

Bcr-Abl svojí signalizací v podstatě nahradí signalizaci podporující přežití buňky, 

která je normálně zajištěna integrinovými molekulami. Opakovaně bylo prokázáno, že 

exprese proteinu Bcr-Abl snižuje adhezivitu buněk k proteinům extracelulární matri-

ce (extracellular matrix, ECM; Gordon et al., 1987; Verfaillie et al., 1997). Jedním 

z prominentních substrátů proteinu Bcr-Abl je i adaptorový protein CrkL (Crk - like 

protein; Oda et al., 1994). CrkL se účastní regulace buněčné motility (Uemura a 

Griffin, 1999) a buněčné adheze zprostředkované integrinovými receptory (Sattler et 

al., 1996). Asociuje s některými proteiny fokálních adhezí, jako je například paxillin, 

kináza fokálních adhezí (focal adhesion kinase, FAK) a adaptorový protein p130Cas 

(Salgia et al., 1996). Samotný Bcr-Abl pak přímo interaguje s kinázami rodiny Src (Src 

family kinases, SFK) a může je tímto kontaktem aktivovat (Hallek et al., 1994). 

Aktivované SFK se pak nadále podílí na leukemogenní signalizaci (Klejman et al., 

2002). 

 

2.3 Terapie chronické myeloidní leukémie 

 

Vzhledem k dlouho známé a extenzivně zkoumané centrální roli Bcr-Abl v patogenezi 

CML bylo jasné, že cílení tohoto proteinu je klíčem ke zvládnutí této nemoci. 

V minulosti bylo za účelem léčby CML vyzkoušeno značné množství prostředků: oxid 

arseničný, hydroxykarbamid, busulfan, ozařování sleziny, transplantace kostní dřeně 

a interferon α. Mezi chemoterapeutiky prokázal nejvyšší účinnost interferon α, 

nicméně podíl pacientů, které interferon dokázal úplně vyléčit, byl stále velmi malý. 

Možností je samozřejmě transplantace kostní dřeně, tu je ovšem možno provést jen u 

malé části pacientů, kteří jsou ve vyhovující fyzické kondici a lze pro ně nalézt 

vhodného dárce (Druker, 2002). 

2.3.1 INHIBITORY TYROZINOVÝCH KINÁZ 

Imatinib (STI571, Gleevec; obr. 6), vyvinutý v devadesátých letech Nicholasem Lyn-

donem, Brianem Drukerem a Charlesem Sawyersem, způsobil v léčbě CML revoluci. 
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Tento specifický inhibitor Bcr-Abl byl ve formě imatinib mesylátu vůbec první 

molekulou svého druhu, která byla schválena FDA (Food and Drug Administration). 

Imatinib se váže mezi N-lalok a C-lalok kinázové domény Abl. Pyrimidinové a 

pyridinové cykly stericky zasahují do oblasti, kde by se za normálních okolností 

vázala adeninová část molekuly ATP, kdežto zbytek molekuly imatinibu se váže do 

hydrofobní kapsy mezi aktivační smyčku kinázy Abl a C-helix na N-laloku. Kináza  

Bcr-Abl je tak rozpoznávána pouze ve své neaktivní konformaci (Schindler et al., 

2000), kterou imatinib, jak se zdá, stabilizuje. Důvod, proč je imatinib účinný i vůči 

konstitutivně aktivní formě kinázy, tkví v přirozené dynamice kinázových molekul. Ty 

neustále „přepínají“ mezi aktivovaným a inaktivovaným stavem, což umožňuje 

imatinibu navázat se i na formu kinázy, u níž je rovnováha mezi aktivním a inaktivním 

stavem posunuta výrazně k preferenci její aktivované formy (Azam and Daley, 2006).  

Imatinib je poměrně dobře účinný v raných fázích chronické myeloidní leukémie, jeho 

efektivita se ale snižuje s dobou, po kterou byla nemoc neléčená. Pokud je imatinib 

aplikován v chronické fázi nemoci, kompletní hematologická odpověď (tj. počty a 

vzájemný poměr krevních buněk se vrátí k normálu) nastane až u 95% pacientů, a u 

73% pacientů dojde ke kompletní cytogenetické remisi (cytogenetickými metodami 

nelze detekovat žádné buňky s Ph chromozomem). Pacienti, u kterých bylo léčení 

zahájeno až v pozdnějších fázích nemoci, vykazovali kompletní hematologickou odpo-

věď už jen z 65% (Kantarjian et al., 2002). 

 

 

 

Obr. 3 | Strukturní vzorec imatinibu. Zdroj: wikipedia.com 
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2.3.2 REZISTENCE K INHIBITORŮM TYROZINOVÝCH KINÁZ  

Dalším z problémů léčby CML je rezistence k imatinib mesylátu. Ta může být jak 

primární, kdy pacient z různých důvodů vůbec nereaguje na léčbu imatinib 

mesylátem, tak sekundární – známá také jako získaná – kdy dojde ke ztrátě 

hematologické, cytogenetické a / nebo molekulární odpovědi. Mechanismů rezistence 

k imatinibu je několik, dají se rozdělit na Bcr-Abl dependentní a independentní. 

2.3.2.1 MECHANISMY REZISTENCE ZÁVISLÉ NA BCR-ABL 

Mezi Bcr-Abl dependentní mechanismy rezistence patří například mutace v kinázové 

doméně Abl. Tyto mutace interferují s vazbou imatinibu do ATP-vazebného místa 

buď přímo (sterickým bráněním ve vazbě nebo ztrátou vodíkových můstků a jiných 

slabých nevazebných interakcí, které stabilizují komplex imatinibu s kinázou), nebo 

nepřímo – mutace ještě posílí preferenci aktivované konformace kinázy, ke které se 

imatinib není schopen vázat (Shah et al., 2002). Souhrn nejčastějších mutací kinázové 

domény Bcr-Abl je uveden v obr. 4. Shah et al. (2002) také uvádí, že mutace v kiná-

zové doméně Bcr-Abl jsou přítomny až u 90% pacientů, u nichž dojde k relapsu 

onemocnění. Jednou z mnoha mutací, které jsou s rezistencí spojovány, je mutace tzv. 

gatekeeper zbytku T315I (Gorre et al., 2001). Mutace T315I je zodpovědná asi za 20% 

případů klinických rezistencí (Peng et al., 2012). 

Mutace mimo kinázovou doménu Abl jsou dalším z Bcr-Abl dependentních mecha-

nismů rezistence CML vůči imatinibu. Abl podléhá autoregulaci a mutace v doménách 

účastnících se autoregulačního procesu způsobí aktivaci kinázy, jejíž otevřenou kon-

formaci není imatinib schopen vázat. Jedná se především o mutace v SH2, SH3 a Cap 

doménách (Azam et al., 2003). Ukazuje se ale, že mutace mimo kinázovou doménu 

jsou pravděpodobně mnohem méně klinicky relevatní než mutace v kinázové doméně 

(Sherbenou et al., 2010).  
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Obr. 4 | Souhrn nejčastějších mutací v kinázové doméně Bcr-Abl vedoucích k rezistenci 

proti imatinibu.  

Horní část obrázku: schéma kinázové domény Bcr-Abl. Znázorněna je P-smyčka (P), 

katalytická doména (C) a aktivační smyčka (A). Spodní část obrázku: Písmena znázorňují 

fáze CML, ve kterých byla u pacientů při relapsu onemocnění detekována příslušná 

mutace. C: chronická fáze, M: myeloidní blastická krize, L: lymfoidní blastická krize, P: 

mutace detekované před zahájením léčby imatinibem, u nichž byli pacienti rezistentní už 

k primární léčbě. Převzato a upraveno podle Shah et al. (2002) 

 

Gorre a spolupracovníci (2001) mimo identifikaci klíčové mutace T315I také 

pozorovali u pacientů nereagujících na léčbu imatinibem zvýšené množství kopií 

genu BCR-ABL. To pochopitelně vede k nadprodukci samotného fúzního proteinu. 

Mechanismem rezistence je tedy v tomto případě zvyšování množství cílového 

proteinu, který je ovlivněn terapeutickou dávkou inhibitoru. Zdá se také, že nad-

produkce proteinu Bcr-Abl hraje roli i v tom, že se s větší pravděpodobností může 

objevit dominantní klon s mutovanou kinázovou doménou, který následně svojí 

propagací zprostředkuje rezistenci k imatinibu v plné míře (Barnes et al., 2005). 
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2.3.2.2 MECHANISMY REZISTENCE NEZÁVISLÉ NA BCR-ABL 

Bcr-Abl independetní mechanismy rezistence k imatinibu fungují na více úrovních. 

 Farmakodynamika. IC50 pro inhibici Bcr-Abl imatinibem v experimentech 

v buněčném prostředí se pohybuje od 0,1 µM do 0,5 µM (Beran et al., 1998; Druker et 

al., 1996). Při denní dávce 400 mg imatinib mesylátu se sice koncentrace léčiva 

v krevní plazmě pacientů pohybují konstantně nad úrovní 1 µM, ale imatinib se zde 

váže na akutní plazmatický protein α-1-acid glycoprotein (AGP) který aktivitu imati-

nibu snižuje (Gambacorti-Passerini et al., 2000). Další studie ale roli AGP v rezistenci 

proti imatinibu neprokázaly (Jorgensen et al., 2002), jeho úloha v tomto procesu tedy 

nadále zůstává kontroverzní. Je proto doporučováno zvyšování dávek imatinibu až na 

800 mg / den, kdy se dosahované koncentrace v krevní plazmě pohybují okolo           

4-5 µM. Imatinib je metabolizován enzymy z rodiny cytochromů p450, konkrétně 

isoformami P3A4 (CYP3A4) a P3A5 (CYP3A5), jejichž koncentrace – popřípadě 

koncentrace látek ovlivňujících jejich aktivitu – také může velkou mírou ovlivnit 

výskyt účinné formy imatinibu v krevní plazmě.  

Průnik imatinibu do buňky. Množství imatinibu, které se vyskytuje v cílové buňce, 

je dáno poměrem mezi jeho vtokem do buňky (influxem) a transportem z buňky ven 

(effluxem). Imatinib vniká do buňky přes hOCT1 (human organic cation transporter 

1). Ačkoli polymorfizmy v tomto přenašeči mohou zabraňovat efektivnímu průniku 

imatinibu do buňky, jejich role v rezistenci proti imatinibu nebyla dosud jednoznačně 

prokázána (Crossman et al., 2005). Transport imatinibu ven z buňky je zprostřed-

kován ABC (adenosin-triphosphate binding cassette) transportery, konkrétně ABCB1, 

známého také jako MDR-1 (Mahon et al., 2003). Transportér ABCB1 je přitom často 

nadprodukován v buňkách blastické fáze CML (Mahon et al., 2000).  

Klonální evoluce. Přechod nemoci z chronické fáze do fáze blastické krize je 

způsobeno tím, že progenitorové buňky získají další nenáhodné cytogenetické 

aberace. Některé studie ukazují, že klonální evoluce hraje v progresi nemoci větší roli, 

než mutace samotného Bcr-Abl (Lahaye et al., 2005). Nejfrekventovanější cytogene-

tické abnormality spojené s klonální evolucí zahrnují trisomii 8. chromozomu (34 %), 

izochromozom 17 (20 %) a duplikaci Ph chromozomu (38 %). Tyto defekty jsou 

spojeny s nadprodukcí transkripčního faktoru c-myc (Jennings a Mills, 1998), ztrátou 
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17p úseku (Calabretta a Perrotti, 2004) a nadprodukcí fúzního proteinu Bcr-Abl 

(Gaiger et al., 1995). Calabretta a Perrotti (2004) také zmiňují, že u asi 30% případů 

blastické fáze CML je mutován protein p53, jehož gen je lokalizován právě na 

chromozomu 17p. Defekty v p53 vedoucí k jeho inaktivaci způsobují ztrátu odpovědi 

na léčbu imatinibem (Wendel et al., 2006). 

Nadprodukce kináz rodiny Src. Bcr-Abl je schopen aktivovat všechny tři kinázy 

rodiny Src, které jsou přítomné v buňkách myeloidní linie – tedy Lyn, Fgr a Hck (Hu et 

al., 2004). Takto aktivované SFK dále aktivují transkripční faktory STAT a produkci 

cyklinu D1, který je potřebný pro přechod z fáze G1 do fáze S v buněčném cyklu 

(Nosaka et al., 1999). SFK jsou nezbytné pro proliferaci Bcr-Abl pozitivních buněk 

(DanhauserRiedl et al., 1996). Přesná role těchto kináz v patogenezi CML není zcela 

jasná. Exprese Bcr-Abl v buňkách kostní dřeně u myší s deletovanými geny pro kinázy 

Hck, Lyn a Fgr stačí sama o sobě k tomu, aby se u nich vyvinula myeloproliferativní 

porucha podobná CML (Hu et al., 2004). Omezenost role v udržení již vzniklé CML 

plyne i z toho, že buňky s mutací T315I v kinázové doméně Bcr-Abl jsou rezistentní i 

vůči duálnímu inhibitoru Abl / SFK dasatinibu. Na druhou stranu, nadprodukce            

a / nebo zvýšená aktivace kináz Hck a Lyn je spojena s progresí nemoci do fáze 

blastické krize a s rezistencí vůči imatinibu (Donato et al., 2003; Donato et al., 2004; 

Hofmann et al., 2002). Míra produkce kinázy Lyn koreluje s odpovědí na imatinib, a u 

pacientů, u kterých se vyvinula rezistence k imatinibu bez mutací v Bcr-Abl, je kináza 

Lyn perzistentně aktivovaná (Wu et al., 2008b). To naznačuje, že z hlediska terapie by 

bylo vhodno cílit jak Bcr-Abl, tak Lyn. Zástupci tzv. druhé generace inhibitorů tyrozi-

nových kináz, jako je například dasatinib (Sprycel, BMS-354825; obr. 5) jsou tak často 

duálními inhibitory kináz Abl a SFK a jsou používány v klinické praxi v případech, kdy 

léčba imatinibem selže, případně kdy dojde u pacienta k relapsu po původním ústupu 

nemoci po léčbě imatinibem. 

 

Obr. 5 | Strukturní vzorec dasatinibu. Zdroj: wikipedia.com 
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2.3.3 LEUKEMICKÉ KMENOVÉ BUŇKY V TERAPII CML 

Většina zdrojů se shoduje v tom, že největším problémem v terapii CML zůstávají 

leukemické kmenové buňky. Tato malá populace buněk (asi 0,5 % všech CD34+ 

buněk) vykazuje ve srovnání s ostatními Bcr-Abl pozitivními CD34+ buňkami mno-

hem větší odolnost proti inhibitorům tyrozinových kináz (Graham et al., 2002), a to i 

v případech, kdy nesou jen jedinou kopii genu BCR-ABL (Jorgensen a Holyoakel, 

2007). Inhibitory tyrozinových kináz zpravidla způsobí to, že diferencované Bcr-Abl 

pozitivní buňky vyplavené do krevního oběhu jsou pomocí inhibitorů eliminovány, 

kdežto LSC nejsou terapií přímo zasaženy (Roeder et al., 2006). Situaci komplikuje i 

nezávislost přežití LSC na kinázové aktivitě Bcr-Abl (Hamilton et al. 2012). Není 

přitom úplně objasněno, co přesně propůjčuje leukemickým kmenovým buňkám tyto 

vlastnosti, které ve svém důsledku vedou k perzistenci choroby v podobě tzv. 

minimální reziduální nemoci (minimal residual disease, MRD; Tang et al., 2012). 

Alternativní pohled na problematiku poskytují Lenaerts a spolupracovníci (2010), 

kteří vysvětlují, že v případě včasné diagnózy jsou inhibitory tyrozinových kináz 

schopny CML zcela vyléčit i přesto, že tato terapie nezasahuje LSC. Autoři obhajují 

tento názor tím, že zatímco Bcr-Abl pozitivní progenitorové buňky mají oproti 

„zdravým“ prekurozrům výhodu ve fitness, Bcr-Abl pozitivní leukemické kmenové 

buňky tuto vlastnost postrádají. To je klíčové z hlediska dynamiky onemocnění CML, 

neboť terapie pomocí inhibitorů tyrozinových kináz může velmi dobře eliminovat 

právě populaci progenitorových buněk. Bcr-Abl pozitivní leukemické kmenové buňky 

nemají i přes přítomnost fúzního proteinu žádnou výhodu oproti zdravým 

hematopoietickým kmenovým buňkám, a tudíž – ačkoli nejsou LSC nijak zasaženy 

terapií – se jejich poměr v kostní dřeni nemění a nepřítomnost progenitorů v perifer-

ním krevním oběhu je z tohoto pohledu praktickým vyléčením nemoci. 

Příčin odolnosti leukemických kmenových buněk vůči inhibitorům tyrozinových 

kináz může být více. Leukemické kmenové buňky jsou klidové, prakticky 

neprocházejí buněčným cyklem. Podle Graham et al. (2002) působí imatinib pouze na 

proliferující buňky. Na povrchu zdravých primitivních hematopoietických kmenových 

buněk je exprimován transporter ABCB1, podobně jako příbuzný transportér ABCG2 

(ABC transporter breast-cancer resistance protein; Zhou et al., 2001), ABCG2 je ale 

imatinibem inhibován (Jordanides et al., 2006) a proto je nepravděpodobné, že by 
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hrál roli v modulaci vnitrobuněčné koncentrace imatinibu v leukemických kmeno-

vých buňkách. Další z příčin odolnosti LSC může být i to, že na rozdíl od prekurzorů 

hematopoietických buněk, u nichž Bcr-Abl většinou způsobuje snižování adhezivity, 

jsou LSC pevně adherovány v prostředí kostní dřeně a právě signály vedoucí od 

integrinů mohou poskytovat kompenzaci pro-survival signalizace v případě inhibice 

Bcr-Abl imatinibem. Bylo prokázáno, že adheze k mikroprostředí kostní dřeně chrání 

buňky před toxickými účinky imatinibu (Konig et al., 2008; Weisberg et al., 2008). 

Adherentní stav hematopoietické kmenové buňky k prostředí kostní dřeně je přitom 

úzce spojen s udržením jejího klidového stavu. HSC exprimuje receptorovou kinázu 

Tie2, jejíž signalizace je pravděpodobně spojena s udržením buněk ve fázi G0 

buněčného cyklu (Arai et al., 2005). Je pravděpodobné, že mechanismy regulace u LSC 

budou velmi podobné.  

 

2.4 Kinázy rodiny Src 

 

Bcr-Abl není jediným faktorem, který se podílí na defektech v adhezivitě hemato-

poietických buněk (Nishihara et al., 2003). Dosavadní poznatky o struktuře a funkcích 

kináz rodiny Src naznačují jejich potenciální roli náhradníka onkoproteinu Bcr-Abl 

v oblastech alterace buněčné adhezivity. Kinázy Src jsou jedny z nejdéle známých 

protoonkogenů; je popsána mimo jiné jejich role v diferenciaci, buněčné proliferaci, 

přežití a regulaci buněčné adhezivity u adherentních buněk (Guarino, 2010; Jones et 

al., 2000; Park et al., 2004; Webb et al., 2004). Rodina kináz Src čítá jedenáct členů:    

c-Src, Lyn, Fyn, Fgr, Hck, Blk, Yes, Lck, Brk, Frk a Yrk;  jejich molekulové hmotnosti se 

pohybují v rozmezí 52 až 62 kDa. Některé z nich jsou exprimovány ve většině tkání 

(c-Src, Fyn, Yes), zatímco ostatní jsou více či méně tkáňově specifické. V myeloidních 

buňkách jsou exprimovány hlavně kinázy Lyn (V-yes-1 Yamaguchi sarcoma viral 

related oncogene homolog), Fgr (Gardner-Rasheed feline sarcoma viral oncogene 

homolog) a Hck (Hemopoietic cell kinase). Pro hematopoietické buňky obecně jsou 

dále specifické ještě kinázy Blk a Lck (Corey a Anderson, 1999).  
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2.4.1 STRUKTURA KINÁZ RODINY SRC 

Strukturně se všechny kinázy rodiny Src skládají z šesti odlišných funkčních domén 

(viz obr. 1).  

SH4 (src homology 4) doména.  Je důležitá pro připojení kinázy na membránu, 

obsahuje myristoylační místo na glycinu 2 a shluk bazických aminokyselin, které mají 

afinitu k záporně nabitým lipidům na membránách. Po myristoylaci a připojení 

k membráně může dojít k palmitoylaci. Palmitoylace je reverzibilní proces a 

pravděpodobně hraje svou roli v regulaci lokalizace aktivované kinázy Src (Kaplan et 

al., 1988; Pellman et al., 1985).  

Unikátní doména. Každá z kináz rodiny Src má vlastní specifickou unikátní doménu. 

Ta je pravděpodobně zodpovědná za kinázově specifickou interakci s receptory a 

jinými proteinovými cíli (Thomas a Brugge, 1997).  

SH3 doména. Má globulární strukturu a specificky váže ligandy obsahující oblasti 

bohaté na prolin, s typickou konsenzus sekvencí PXXP. Specifita SH3 domén je dána 

zbytky přítomnými před PXXP sekvencí ligandu – s tím, že SH3 domény mohou vázat 

peptidy jak v NH2-COOH, tak v COOH-NH2 orientaci (Yu et al., 1994).  

SH2 doména. Taktéž přispívá k specifitě rozpoznávání ligandů kináz rodiny Src. 

Domény SH2 obecně rozpoznávají fosforylovaný tyrozin a následujících 3 až 5 

aminokyselin, které určují specifitu dané SH2 domény (Zhou et al., 1993). Typická 

vazebná sekvence pro SH2 doménu c-Src je pYEEI. SH2 doména hraje roli 

v autoregulaci SFK, když v inaktivním stavu váže pY527 v C-terminální oblasti kinázy.  

Kinázová doména. Je největší měrou zodpovědná za substrátovou specifitu kináz Src – 

ty preferenčně fosforylují AK sekvenci EEEIY(G/E)EFD. Fosforylace Y416 (c-Src) je 

posledním krokem k plné aktivaci kinázy Src a zároveň poskytuje vazebné místo pro 

jiné proteiny s SH2 doménou.  

C-terminální oblast hraje roli v autoregulaci kináz Src, eliminace Y527 (c-Src) vede ke 

zvýšení kinázové aktivity SFK (Schwartzberg, 1998). Fosforylace tohoto zbytku vede 

k poklesu kinázové aktivity až o 98%. Mutace v C-terminální doméně vedou 

k deregulaci kináz rodiny Src v nádorových onemocněních, například u 

kolorektálního karcinomu (Irby et al., 1999). 
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2.4.2 REGULACE KINÁZ RODINY SRC 

Klíčovou roli v autoregulaci kináz rodiny Src hrají hlavně domény SH2 a SH3. 

Interakce domény SH2 s inhibičním fosfotyrozinem 527 v C-koncové oblasti 

propůjčuje SFK takzvanou uzavřenou konformaci. Fosfotyrozin 527 je přitom in vivo 

na kinázové molekule hlavním fosforylačním místem; za jeho fosforylaci (a inhibici 

kinázové aktivity SFK) je zodpovědná kináza Csk (Nada et al., 1991). Regulační oblast 

chybí ve virové variantě kinázy (v-Src), která je konstitutivně aktivní, a stejně tak 

substituce Y527 za jiné aminokyseliny vede k hyperaktivaci kinázy (Reynolds et al., 

1987).  

Mutace v doméně SH3 vedou také ke zvýšení aktivace Src kináz, ačkoli její role 

v regulaci aktivity kinázy není příliš objasněna. Kinázová doména je i při uzavření 

kinázy – tedy při asociaci SH2 domény s pY527 – přístupná (obr. 6). SH3 doména 

asociuje s N-koncovou částí katalytické domény, což vede k „utažení“ uzavřené 

struktury a působí jako prevence jakýchkoli pohybů katalytické domény a fosforylace 

Y416 v aktivační smyčce. Potentní proteinové aktivátory kináz rodiny Src tedy 

obsahují jak pY pro vazbu SH2 domény, tak vazebný motiv PXXP pro SH3 doménu 

(obr. 6b). Zajímavostí je, že SH2 a SH3 domény hrají roli i při autoregulaci kináz, které 

neobsahují C-koncový fosfotyrozin; mezi nimi například kináza c-Abl (Pawson a Gish, 

1992).  

Je tedy zřejmé, že regulace enzymů rodiny Src má několik různých úrovní. Dva klíčové 

tyrozinové zbytky (Y416 a Y527 u c-Src) nemohou být pravděpodobně in vivo 

fosforylovány současně. Fosforylace Y416 na aktivační smyčce způsobí její stabilizaci 

a úplnou aktivaci kinázové molekuly. Struktura aktivačních smyček s fosforylovanými 

aktivačními zbytky je velmi podobná u většiny dosud prostudovaných kináz. 

V případě, že Y416 fosforylován není, má aktivační smyčka rigidní strukturu a může 

například interferovat s vazbou substrátu. Fosforylovaný Y416 je naproti tomu 

součástí místa rozpoznávaného substráty (Xu et al., 1997). 
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Obr. 6 | Regulace aktivity kináz rodiny Src.  

(a) uzavřená konformace kinázy vzniklá intramolekulární vazbou domény SH2 na 

fosforylovaný tyrozin 527. (b) otevřená konformace kinázy vznikne vazbou SH2 a / nebo 

SH3 na jiné proteiny, čímž se je umožněna fosforylace tyrozinu 416 a defosforylace 

tyrozinu 527. (c) otevřená, plně aktivovaná konformace kinázy (fosforylovaný tyrozin 416 

v aktivační smyčce kinázy). Převzato a upraveno podle Tatosyan a Mizenina (2000). 

 

2.5 Buněčná adhezivita 

 

Schopnost buňky adherovat je jednou z klíčových vlastností důležitých pro její přežití 

a regulaci jejího růstu. Adheze k extracelulární matrici pomocí integrinových recep-

torů je zdrojem esenciálních pro-survival signálů, buňka neschopná dalšího života se 

od matrice většinou samovolně oddělí a naopak, pokud je buňka z nějakého důvodu 

od matrice odpoutána, dojde ke spuštění procesů programované buněčné smrti, 

apoptózy. Schopnost kontaktovat ostatní buňky a tím zastavit proliferaci (proces 

kontaktní inhibice) je důležitý z hlediska prevence nádorového bujení. Buňky, které 

ztratí schopnost kontaktní inhibice, nedostávají signály zastavující proliferaci a 

rostou dále, což vede k vyvinutí nádorů. Přechodná schopnost adherovat je důležitá 

v mnoha fyziologických procesech, jako je například diapedéza.  
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Struktur, kterými buňka kontaktuje extracelulární matrici (extracellular matrix, ECM) 

je několik. Nejprozkoumanějšími z nich jsou fokální komplexy a fokální adheze, ale 

v současné době se výzkum začíná zaměřovat i na alternativní struktury, kterými jsou 

podozomy, invadopodia a fibrilární adheze. 

2.5.1 SIGNÁLNÍ KASKÁDY REGULUJÍCÍ BUNĚČNOU ADHEZIVITU 

Hlavní regulační úlohu v procesu připojení buňky na extracelulární matrici hrajou 

malé GTPázy rodiny Rho. Dynamická rovnováha mezi působením tří nejznámějších 

zástupců této rodiny – RhoA, Rac1 a Cdc42 – je klíčem k výslednému efektu na 

cytoskelet. Tato rovnováha je udržována pomocí tří základních skupin molekul, které 

regulují samotné malé GTPázy. Jedná se o tzv. guanine-nucleotide exchange faktory 

(GEF), které jsou schopny vytěsnit GDP z vazby na GTPázu, umožnit tím nové 

navázání GTP a tudíž aktivaci GTPázy (Rossman et al., 2005); GTPase-activating 

proteiny (GAP), které urychlují hydrolýzu navázaného GTP a tím samotnou GTPázu 

inaktivují (Moon a Zheng, 2003); a inhibitory disociace guaninových faktorů (guanine 

dissociation inhibitor, GDI), které sekvestrují membránově vázané GTPázy do 

cytoplazmy a tudíž ovlivňují rovnováhu distribuce dané GTPázy (Boulter et al., 2010; 

Dovas a Couchman, 2005).  

Malé GTPázy podléhají při vzniku nového adhezního kontaktu rozsáhlé 

časoprostorové koordinaci (Machacek et al., 2009). Kanonická signální dráha 

ovlivňující vznik a zrání nového adhezního spoje začíná vazbou integrinového 

receptoru na protein ECM. Aktivovaný integrin váže a umožní autofosforylaci kinázy 

fokálních adhezí (focal adhesion kinase, FAK) na Y397, díky které vznikne vazebné 

místo pro SH2 doménu kináz rodiny Src. SFK po své aktivaci zpětně fosforylují 

tyroziny 576 a 577 na aktivační smyčce a 861 a 925 na C-terminální doméně 

molekuly FAK, čímž maximalizují její kinázovou aktivitu a vytvářejí vazebná místa pro 

další proteiny (Mitra a Schlaepfer, 2006). Role SFK v následných signálních dějích je 

nejasná. Src může pravděpodobně zůstat asociována s FAK, nebo se odpojit a 

fungovat sama o sobě. Bylo prokázáno, že komplex FAK / SFK fosforyluje adaptorový 

protein paxillin na tyrozinech 31 a 118, což vede k nárůstu aktivity GTPázy Rac1 (ten 

Klooster et al., 2006). Úloha Rac1 přitom spočívá hlavně v tvorbě lamelipodií a 

nových adhezních komplexů, do kterých paxillin lokalizuje. Komplex FAK / SFK 
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ovšem také může aktivovat RhoA, a to prostřednictvím proteinu p190RhoGEF (Lim et 

al., 2008). Aktivace RhoA je spojována s tvorbou stresových vláken, buněčnou 

kontraktilitou a stabilizací fokálních adhezí. Dalším z cílů komplexu FAK/SFK je 

adaptorový protein p130Cas, jehož fosforylace způsobí vznik vazebného místa pro 

adaptory Crk (Playford a Schaller, 2004). Adaptor p130Cas může také vázat každou z 

molekul FAK a Src samostatně, přičemž vazba na Src způsobí její „uzamknutí“ 

v aktivní konformaci. Je pravděpodobné, že rovnováha mezi expresí FAK, Crk a 

p130Cas je limitujícím faktorem pro dobu trvání aktivace kinázy Src, která je v tomto 

modelu hlavním regulátorem iniciace adhezních procesů. 

SFK se ale mohou aktivovat bez přítomnosti FAK přímou interakcí s cytoplazmatickou 

doménou β-integrinů (Arias-Salgado et al., 2003). Takto aktivované SFK fosforylují 

p190RhoGAP, což znamená deaktivaci RhoA (Arthur et al., 2000) a destabilizaci 

fokálních adhezí. Přímá aktivace SFK bez účasti FAK může být také jen alternativní 

cestou k fosforylaci kinázy fokálních adhezí a tedy vytvoření regulačního komplexu 

FAK/SFK. FAK je nicméně pro adhezní signalizaci v principu postradatelná (Hsia        

et al., 2005), což pouze potvrzuje roli kináz Src jako hlavní regulační molekuly při 

vzniku adhezních spojů. Celkem je prokázáno více než 40 různých interakcí SFK 

s proteiny přítomnými v adhezních spojích, mezi nimiž je i kináza c-Abl (Plattner       

et al., 1999).  

Svou roli v regulaci adhezních procesů hraje také acetylační status jednotlivých 

molekul. Inhbitory histon deacetyláz (HDAC), jako je například suberoylanilid 

hydroxamové kyseliny (suberoylanilid hydroxamic acid, SAHA) nebo Tubastatin A 

jsou mimo inhibitorů tyrozinových kináz další z malých molekul, u kterých bylo 

schváleno použití v léčbě hematologických poruch (Duvic a Vu, 2007). Je prokázáno, 

že inhibitory HDAC zvyšují adhezivitu buněk odvozených od lidské chronické 

myeloidní leukémie (Kuzelova et al., 2010a). Přitom se zdá, že in vivo může acetylační 

status záviset na míře tyrozinové fosforylace jednotlivých molekul. Například 

kortaktin, dnes akceptovaný jako marker invadopodií (Weaver, 2008), je v případě 

fosforylace pomocí SFK deacetylován, což vede k inhibici migrace buněk (Meiler et al., 

2012). To naznačuje velmi těsný vztah regulace cytoskeletu pomocí tyrozinové 

fosforylace a acetylace. 
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2.5.2 FOKÁLNÍ ADHEZE 

Fokální adheze jsou dynamické mutiproteinové komplexy, při jejichž vzniku lze 

rozlišovat několik fází. Iniciací výstavby fokální adheze je vazba integrinů na proteiny 

extracelulární matrice, jako jsou například lamininy, kolageny, poly-L lysin nebo 

fibronektin. Integriny se skládají ze dvou různých podjednotek (α a β), přičemž 

kombinacemi subtypů těchto podjednotek mohou vznikat různé druhy integrinových 

receptorů. Dosud je známo 24 heterodimerů α a β podjednotek (Hynes, 2002). 

Integriny se na povrchu buňky mohou vyskytovat ve dvou konformacích, tzv. 

nízkoafinní (neaktivované) a vysokoafinní (aktivované). K aktivaci a změně 

konformace z nízkoafinní na vysokoafinní dochází například působením laterálního 

pnutí, které vznikne v cytoplazmě připojením C-konců integrinu na F-aktin (Zhu et al., 

2008), který celou nově vznikající strukturu strukturně a funkčně podporuje.  

Shluky aktivovaných integrinů vznikající na filopodiích a lamelipodiích jsou 

označovány jako nascentní adheze (Alexandrova et al., 2008). Ty fungují jako první 

spojení substrátu (proteinu ECM) a aktinového cytoskeletu v buňce. Ačkoli nascentní 

adheze již obsahují veškeré komponenty důležité pro vznik samotné fokální adheze, 

nejsou zatím závislé na mechanickém pnutí uvnitř buněk (Choi et al., 2011). Záleží na 

kontextu prostředí, zda se nascentní adheze rozpadne, nebo bude dále zrát; není 

přitom jednoznačné, co přesně je podstatou tohoto rozhodnutí. Choi (2011) uvádí 

několik potenciálních faktorů, které mohou v tomto procesu hrát roli: (I) fyzický stav 

F-aktinového skeletu, (II) prostorové rozložení integrinových receptorů a (III) 

biochemické signály (rozumí se například stav tyrozinové fosforylace některých 

klíčových komponent budoucího adhezního aparátu). Bylo také zjištěno spojení mezi 

syntézou PI(4,5)P2 a inkorporací talinu a později i vinculinu do komplexu fokální 

adheze (Legate et al., 2011). Složení lipidové dvojvrstvy v místě nově vznikajícího 

adhezního spoje se zdá být čtvrtou podmínkou pro úspěšné zrání adheze. 

Nascentní adheze dále váže proteiny. Další rozlišované stádium, fokální komplex, je 

definován přítomností myozinu II (Giannone et al., 2007). Motorová aktivita tohoto 

proteinu přitom není pro maturaci adhezního spoje důležitá (Choi et al., 2008), zdá 

se, že v počátečním vývoji adheze hraje roli spíše samovolné skládání jednotlivých 

komponent k sobě, což vyžaduje přítomnost jednotlivých složek v potřebném 

stechiometrickém poměru (Digman et al., 2009). Vazbou mechanosenzitivních 



22 

 

proteinů, jako jsou napříkald zyxin a vinculin, na fokální komplex je maturace fokální 

adheze dokončena (Zaidel-Bar et al., 2004). Zralou fokální adhezi tvoří více než 180 

různých proteinů (Zaidel-Bar a Geiger, 2010), které jsou uspořádány do funkčních 

vrstev (obr. 7).  

 

Obr. 7 | Hiearchické uspořádání fokálních adhezí.  

Schematický model molekulární architektury fokální adheze podle experimentálně 

ověřených pozic proteinů. Stechiometrické poměry jednotlivých proteinů nejsou dodrženy. 

Převzato z Kanchanawong et al. (2010). 

 

Nascentní adheze, fokální komplexy a fokální adheze tedy sdílejí proteinové jádro a 

navzájem se odlišují se pouze počtem, druhem a stavem (z hlediska tyrozinové 

fosforylace a acetylace) proteinů na toto jádro navázaných. Ale i maturovaná fokální 

adheze je stále velmi dynamická struktura. Poločas výměny proteinů v komplexu 

fokální adheze se může pohybovat od řádu sekund (paxillin, FAK; Digman et al., 

2008), přes střední poločas pro vinculin (Humphries et al., 2007) až po pomalou 

výměnu měřitelnou v řádu minut (integrinové receptory; Cluzel et al., 2005).  

Zatímco z nascentních adhezí vytvořených na pevném podkladu vznikají fokální 

adheze, které jsou charakteristické vysokou hladinou tyrozinové fosforylace a nízým 

obsahem aktin – vazebného proteinu tensinu, z adhezního komplexu vytvořeného na 

měkké matrici se vyvíjejí tzv. fibrilární adheze. Ty oproti fokálním adhezím obsahují 

velké množství tensinu, ale jsou chudé na tyrozinovou fosforylaci (Zamir et al., 1999). 
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Výsledný typ adherentní struktury tedy nezávisí jen na vnitrobuněčném kontextu, ale 

také na vlatnostech matrice, ke které buňka v daný okamžik adheruje (Zamir a Geiger, 

2001).  

Regulovaný rozpad fokální adheze je důležitý například při migraci buňky, kdy je 

tímto zajišťována recyklace jednotlivých stavebních komponent adhezí z míst, kde již 

nejsou potřebné. Rozpad je kontrolován buď pomocí vnitrobuněčné signalizace, 

pomocí štěpení talinu calpainem, nebo zvenčí degradací proteinů ECM, což je běžné 

v případě regenerace či přestavby tkáně. Degradace ECM způsobí jak ztrátu tenze, 

která je pro udržení adhezního spoje potřebná, tak produkci malých fragmentů ECM, 

které stále mohou být vázány integriny. Ty jsou malými fragmenty aktivovány i 

za nepřítomnosti pnutí a mohou tím modulovat například angiogenezi (Reynolds et 

al., 2009). Vazba solubilních fragmentů fibronektinu vede k internalizaci a 

lyzozomální degradaci β1-integrinů (Lobert et al., 2010). Vazba integrinu na 

neukotvený ligand přivádí do fokální adheze komponenty clathrinových váčků, jako je 

například protein Dab2 (disabled-2, (Ezratty et al., 2009). Zajímavostí je, že Dab2 

obsahuje PTB doménu, která je schopna vázat mimo jiné PI(4,5)P2. Role tohoto lipidu 

při zrání fokální adheze se tímto poznatkem poněkud znejasňuje.  

2.5.3 PODOZOMY 

Podozomy jsou dominantní adhezní strukturou zralých myeloidních buněk. Byly 

poprvé pozorovány ve fibroblastech transformovaných onkogenní kinázou Src 

(Tarone et al., 1985), ale typicky se tvoří v makrofázích (Linder et al., 1999), 

osteoklastech (Marchisio et al., 1988) a nezralých dendritických buňkách (Burns et 

al., 2001), ale byly pozorovány také například v buňkách hladkých svalů (Gimona et 

al., 2003). Adhezní struktury podobné podozomům, které jsou přítomny 

v nádorových buňkách, se nazývají invadopodia (Buccione et al., 2004). Chan et al. 

(Chan et al., 2009) sice uvádí, že invadopodia neobsahují vinculin, který se používá 

jako marker podozomů, ale jelikož z hlediska funkce a molekulární stavby není mezi 

podozomy a invadopodii žádný zásadní rozdíl, trendem je sjednocení názvu této 

adhezní struktury na termín „invadozom“ (invadosome).  

Společnou charakteristikou buněk, u kterých byly invadozomy pozorovány, je jejich 

vysoká motilita a schopnost překonávat bariéry tkání za účelem přesunu do místa, 
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kde má buňka plnit svou funkci (v případě rakovinných buněk je analogickým 

procesem metastázování). Z hlediska molekulárního složení jsou invadozomy 

v podstatě stejné jako fokální adheze, nicméně jejich struktura je na první pohled 

odlišná. Zatímco fokální adhezi tvoří jednotlivé „funkční“ vrstvy, u invadozomu lze 

pozorovat kruhovou strukturu, kdy jádro tvoří F-aktin a proteiny zodpovědné za jeho 

regulaci (WASP, Arp2/3 komplex, gelsolin, kortaktin), které jsou obklopeny 

adaptorovými molekulami, jako jsou například talin, vinculin, paxillin a kinázy PI3K a 

Pyk2/FAK (Linder a Aepfelbacher, 2003). Tyto dvě vrstvy jsou pravděpodobně 

síťovány α-actininem a celá struktura je obklopena aktinovými monomery (Destaing 

et al., 2003). Kontakt s extracelulární matricí zajišťují stejně jako u fokální adheze 

integrinové receptory, které jsou rozprostřeny po celé extracelulární ploše 

invadozomu; u jednotlivých integrinových izotypů však existuje lokalizační 

preference, kdy jsou s aktinovým jádrem primárně asociovány integriny β1, kdežto 

s prstencem okolo asociují subtypy β2 a β3. 

Invadozom je místem působení enzymů z kategorie matrixových metaloproteáz 

(Delaisse et al., 2000). Z toho plyne funkční odlišnost invadozomu od ostatních 

adhezních struktur - mají schopnost podílet se na rozkladu extracelulární matrice 

(Burgstaller a Gimona, 2005; McNiven et al., 2004). Molekulární regulace invadozomu 

je podobná jako u fokální adheze. Hlavní roli hrají malé GTPázy Rho, Rac a Cdc42, 

nicméně jejich konkrétní účinek na invadozom je pravděpodobně ovlivněn typem 

buňky. Vzhledem k přítomnosti Wiscott – Aldrich syndrom proteinu (WASP) 

v centrální oblasti podozomu se předpokládá, že hlavním regulátorem formace těchto 

struktur je GTPáza Cdc42. Jak deplece, tak konstitutivní aktivace Cdc42 vede u 

makrofágů ke ztrátě invadozomů (Cougoule et al., 2005; Linder et al., 1999), což 

naznačuje, že k správné tvorbě těchto adhezních struktur je potřeba velmi precizní 

regulace aktivity tohoto proteinu. Rac1 a Rac2, jak se zdá, hrají v procesu formace 

invadozomů odlišné úlohy – zatímco makrofágy depletované v Rac1 byly schopny 

tvořit invadozomy, které ovšem měly porušený vnější prstenec, deplece Rac2 měla za 

následek úplnou ztrátu těchto adhezních struktur v buňkách (Wheeler et al., 2006). 

Jistě ovšem platí, že Rac1 i Rac2 jsou pro správnou tvorbu invadozomů potřebné. 

Větší kontroverze panují okolo úlohy GTPázy RhoA v tomto procesu. Funkce RhoA, 

jak se zdá, je odlišná v růných typech buněk. Inhibice RhoA pomocí C3 transferázy 

vede v dendritických buňkách k rozpadu podozomů (Burns et al., 2001), zatímco 
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stejné ošetření osteoklastů vede ke stabilizaci invadozomů a k rozpadu mikrotubulů 

(Destaing et al., 2005). Výzkumy na fibroblastech transformovaných onkogenní Src 

navíc prokázaly, že aktivní GTPáza Rho je potřebná pro správnou formaci 

invadozomů i přesto, že její aktivace primárně způsobuje vznik stresových vláken a 

stimulaci buněčné kontraktility (Berdeaux et al., 2004). 

Poznatky o skladbě struktur tvořících adhezní kontakty jsou ve většině případů 

získány z adherentních buněk, u kterých je schopnost adherovat nezbytná pro jejich 

přežití. Procesy, které probíhají při adherování buněk hematopoietických 

(suspenzních), jako jsou například buňky odvozené od CML, jsou prozkoumány 

mnohem méně. Zralé hematopoietické buňky vytvářejí s ECM nebo dalšími buňkami 

jen přechodné kontakty, například při migraci lymfocytů do míst vzniku zánětu. 

V buňkách myeloidní linie také nebyla za normálních podmínek pozorována stresová 

vlákna, jen kortikální aktin. Tyto buňky nicméně jsou schopny stresová vlákna 

vytvářet po nadprodukci β3 integrinu a inkubaci na vitronektinu (Chandhoke et al., 

2004). Není také jasno, jakým mechanismem, popřípadě za použití jakých komplexů 

adherují hematopoietické prekurzory, u nichž se dá předpokládat schopnost tvořit v 

ECM kostní dřeně trvalejší kontakty než u zralých buněk. Je poměrně zřejmé, že 

základní molekulární mechanismy, tak, jak byly popsány výše, platí i u 

hematopoietických buněk (například adhezivita, chemotaxe či tvorba kortikálního 

aktinu jsou řízeny GTPázami podrodiny Rac (Gu et al., 2003); nicméně existuje také 

řada specifik, jako je přítomnost GTPázy specifické pro hematopoietické buňky, RhoH 

(Chae et al., 2010).  

Ačkoli kinázy rodiny Src jsou u hematopoietických buněk spojovány především 

s jejich vývojem a diferenciací na funkční buňky (Palacios a Weiss, 2004; Salmond et 

al., 2009), i u těchto buněk bylo prokázána role SFK v modulaci cytoskeletu (Chae et 

al., 2010) a tím i procesů buněčné adheze (Kuzelova et al., 2010a). 
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3 Materiál a metody 

3.1  Materiál 

Pokud není uvedeno jinak, byly veškeré použité chemikálie zakoupeny od společností 

Sigma-Aldrich (Praha, ČR) nebo Penta (ČR).  

3.1.1 CHEMIKÁLIE 

Imatinib (Bristol-Meyers Squibb), 2 mM zásobní roztok ve sterilní H2O v -20 °C 

Dasatinib (Selleckchem), 50 mM a 10 mM zásobní roztoky ve sterilním DMSO v -20 °C 

PP2 (Merck), 10 mM zásobní roztok ve sterilním DMSO v -20 °C  

Src inhibitor-1 (Sigma-Aldrich), 10 mM zásobní roztok ve sterilním DMSO v -20 °C 

Fragment fibronektinu (Chemicon International, CA, U. S. A.), zásobní roztok  

1 mg / ml ve sterilní H2O v – 80°C 

Phosphatase Inhibitor Cocktail 2 (cat . no. P5726, Sigma) ve 4 °C 

Protease Inhibitor Cocktail (cat. no. P8340, Sigma)v -20 °C 

3.1.2 PROTILÁTKY 

Phospho-Src Family (Tyr416) antibody made in rabbit,  

Non-phospho-Src (Tyr416) antibody made in mouse, 

Phospho-CrkL (Tyr207) antibody made in rabbit, 

- vše Cell Signaling Technology, Beverley, MA; v -20 °C 

Goat anti-Rabbit sekundární protilátka konjugovaná s křenovou peroxidázou,  

Goat anti-Mouse sekundární protilátka konjugovaná s křenovou peroxidázou 

- vše Thermo Scientific (Fischer scientific s.r.o., Pardubice, ČR);  20 µl alikvóty 

v glycerolu (1:1) v -20 °C 

Goat anti-Rabbit sekundární protilátka konjugovaná s fykoerythrinem (Vector 

laboratories, Baria, Vestec, ČR) ve 4 °C  

Goat anti-Rabbit sekundární protilátka konjugovaná s Alexa Fluor 488 (Invitrogen) 

ve 4 °C 
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3.1.3 BUNĚČNÉ LINIE 

Použité buněčné linie (viz tab. 1) byly kultivovány v médiu RPMI 1640 s přídavkem   

4 mM L-alanyl-L-glutaminu, 10% fetálního telecího séra, 100 U/ml penicilinu a 100 

µg/ml streptomycinu při 37°C ve zvlhčované atmosféře s 5% CO2.  

Linie Buněčný typ Charakteristika Zdroj 

JURL-MK1 Lidská chronická 

myeloidní 

leukémie ve fázi 

blastické krize 

Bcr-Abl (+) Leibniz institute DSMZ, 

Braunschweig, 

Německo 

CML-T1 Lidská chronická 

myeloidní 

leukémie 

Bcr-Abl (+) Leibniz institute DSMZ, 

Braunschweig, 

Německo 

K562 Lidská chronická 

myeloidní 

leukémie ve fázi 

blastické krize 

Bcr-Abl (+) European Collection of 

Animal Cell Cultures, 

Salisbury, Velká 

Británie 

Karpas-299 Lidský T – buněčný 

lymfom 

Bcr-Abl (-) Leibniz institute DSMZ, 

Braunschweig, 

Německo 

Jurkat Lidská T – 

buněčná leukémie 

Bcr-Abl (-) European Collection of 

Animal Cell Cultures, 

Salisbury, Velká 

Británie 

HL-60 Akutní myeloidní 

leukémie 

Bcr-Abl (-) European Collection of 

Animal Cell Cultures, 

Salisbury, Velká 

Británie 

 

Tab. 1 | Seznam použitých buněčných linií.  
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3.2  Metody 

3.2.1 SLEDOVÁNÍ PROLIFERACE A VIABILITY BUNĚK  

Buňky (3 x 105) v objemu 1 ml byly ošetřeny efektory a inkubovány při 37 °C po dobu 

48 h, respektive 72 h. Po skončení inkubace byl z promíchané buněčné suspenze 

odebrán vzorek o objemu 50 µl, který byl v poměru 1:1 smíchán s trypanovou modří a 

nanesen do počítací komůrky (TC-10 dual-chamber counting slides, Bio-Rad). Počet 

buněk a jejich viabilní frakce byla analyzována přístrojem Bio-Rad Cell Counter 

TC10™.  

3.2.2 SDS-POLYAKRYLAMIDOVÁ GELOVÁ ELEKTROFORÉZA A WESTERN-

BLOTTING 

Buňky (3 x 106) byly dvakrát promyty PBS při laboratorní teplotě (RT; 200 g / 7 min), 

suspendovány v 100 µl lytického pufru a po 30 min inkubaci na ledu centrifugovány 

(30 min, 20000 g, 4 °C). Koncentrace proteinů v supernatantu byla stanovena pomocí 

Bio-Rad Protein Assay Kit II, dle pokynů výrobce. Alikvót vzorku byl smíchán 

v poměru 1:1 s Laemmliho vzorkovým pufrem. Množství vzorku odpovídající 10 µg 

proteinu bylo rozděleno 10% SDS-PAGE (200 V, 45 min; aparatura Bio-Rad Mini 

Protean® 3) a přeneseno na nitrocelulózovou membránu Hybond-ECL (90 V, 60 min; 

wet transfer). Membrány byly za stálého kývání blokovány (60 min, RT) v 3% BSA, 

respektive v 5% odstředěném mléce ředěném v PBS-T. Inkubace s primární 

protilátkou ředěnou v PBS-T probíhala za stálého kývání přes noc při 4° C, respektive 

2 h při RT. Po odmytí přebytečné primární protilátky byla membrána inkubována se 

sekundární protilátkou konjugovanou s křenovou peroxidázou ředěnou v PBS-T (60 

min, RT). Po odmytí přebytečné sekundární protilátky byl antigen detekován 

s využitím substrátu pro křenovou peroxidázu (SuperSignal® West Pico 

Chemoluminiscent Substrate, Pierce Biotechnology, IL) dle pokynů výrobce a 

digitálního systému G:BOX iChemi XT4 s využitím programu GeneSys ver. 1.0.7.0. 

Signál byl vyhodnocen pomocí programu GeneTools 4.02 (vše Syngene Europe, 

Cambridge). Všechny promývací kroky byly provedeny pomocí PBS-T po dobu 6 x 5 

min, pokud není uvedeno jinak. 
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Použité roztoky:  

Lytický pufr: 50 mM HEPES, pH 7,2; 0,15 M NaCl; 2 mM EDTA; 0,1% NP-40 (w / v) a 

0,05 mM deoxycholát sodný, vždy čerstvě doplněný o 1 mM PMSF, 4 µl/ml inhibitoru 

proteáz a 5 µl/ml inhibitoru fosfatáz 

Vzorkový pufr: 125 mM Tris-HCl, pH 6,8; 20% glycerol (v / v); 4% SDS (w / v); 

0,025% (w / v) bromfenolová modř; 5% β-merkaptoethanol 

Elektrodový pufr: 192 mM glycin; 25 mM Tris base; 0,5% SDS (w / v) 

Wet-transfer pufr: 192 mM glycin; 25 mM Tris base; 20% methanol (v / v); pH 8,3 

PBS-T: PBS (phosphate-buffered saline); 0,1% Tween-20 (v / v) 

SDS-PAGE: předpis na 2 gely viz tab. 2. Persíran amonný a N,N,N’,N’-

tetramethylendiamin (TEMED) byly zakoupeny od společnosti Bio-Rad. 

 Rozdělovací gel (10%) Zaostřovací gel (4%) 

Voda 6 ml 6,1 ml 

1,5 M Tris-Cl (pH 8,8) 3,75 ml - 

0,5 M Tris-Cl (pH 6,8) - 2,5 ml 

30% akrylamid (akrylamid : 

N,N’ bis-methylenakrylamid) 

(36,5 : 1) 

5 ml 1,3 ml 

10% SDS (w / v) 0,15 ml 0,1 ml 

10% persíran amonný (w / v) 75 µl 50 µl 

TEMED 7,5 µl 10 µl 

  

Tab. 2 | Složení gelů pro SDS-PAGE.  

Uvedené objemy jsou dostačující po přípravu 2 gelů. 
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3.2.3 PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE 

Buňky (1 x 106) byly jedenkrát promyty PBS (200 g / 7 min, RT), fixovány a 

permeabilizovány pomocí permeabilizačního kitu FIX&PERM® Cell Permeabilization 

Kit (An Der Grub, Kaumberg, Rakousko). Po promytí pomocí PBS s přídavkem 1% 

BSA (350 g / 2 min, RT) byla do vzorků s výjimkou negativní kontroly přidána 

primární protilátka (4 °C, přes noc). Značení sekundární protilátkou konjugovanou 

s fykoerythrinem a ředěnou v PBS s 1% BSA probíhalo při laboratorní teplotě po 

dobu 30 min ve tmě, buňky byly peletovány (350 g / 2 min, RT) a přeneseny do 

zkumavek pro průtokovou cytometrii. Fluorescenční signál fykoerythrinu byl 

detekován pomocí průtokového cytometru Coulter Epics XL. Reprezentativní 

histogram je zobrazen na obr. 8. 

 

Obr. 8 | Ilustrační histogram inhibice SFK.  

Buňky byly zpracovány pomocí uvedeného protokolu. Pozice píku na ose x histogramu 

znázorňuje intenzitu signálu aktivovaných SFK. Červená: negativní kontrola, žlutá: buňky 

s přídavkem inhibitoru, modrá: kontrolní (neošetřené) buňky.  
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3.2.4 FLUORIMETRICKÁ DETEKCE FRAKCE ADHEROVANÝCH BUNĚK             

(END-POINT PROTOKOL) 

Míra buněčné adhezivity k fibronektinu byla měřena pomocí fluorimetrické 

kvantifikace počtu buněk adherovaných k mikrotitrační destičce. Frakce 

adherentních buněk byla určena z poměru fluorescenčního signálu z jamek pokrytých 

fibronektinem a referenčních jamek, které obsahovaly celkový počet buněk 

vnesených do experimentu.  

Fibronektin (FN; 20 µg / ml destilované vody) byl rozplněn v objemu 50 µl do každé 

jamky v mikrotitrační destičce (Nunc Maxisorp, 96 jamek) a ponechán přes noc ve 4 

°C. Dále byla destička třikrát promyta PBS a zbývající vazebná místa pro proteiny byla 

blokována 200 µl PBS s 1% BSA (30 min, RT). Poté byla destička jednou promyta PBS 

a naplněna v kvadrupletech objemem 100 µl buněčné suspenze o hustotě 1 x 105 

buněk / ml. Stejný počet buněk od každého vzorku byl nanesen i na referenční 

destičku (bez pokrytí fibronektinem), speciální pozornost byla přitom věnována 

udržení maximální homogenity buněčné suspenze po celou dobu nanášení vzorku. 

Destička pokrytá FN byla následně centrifugována (350 g, 2 min) a inkubována 60 

min při 37 °C. Po inkubaci bylo médium odsáto pomocí multikanálového nástavce na 

vodní vývěvu (Sigma), jamky byly pomocí multikanálové pipety naplněny 200 µl 

PBS/Ca2+/Mg2+, znovu odsáty a destička byla zamražena v -80 °C. V mezičase byla 

referenční destička zcentrifugována (400 g, 10 min), médium bylo šetrně odcáknuto, 

destička krátce položena na buničinu a zamražena v -80 °C. Ke kvantifikaci vzorků byl 

použit Cy-Quant Cell Proliferation Assay Kit (Molecular Probes). Obě destičky byly 

rozmraženy ponecháním po dobu 10 min při pokojové teplotě a do každé jamky, 

včetně 4 jamek blanků (bez obsahu buněk) bylo přidáno 200 µl  roztoku detekčního 

činidla v lyzačním pufru. Po inkubaci ve tmě (10 min, RT) byla měřena fluorescence 

jednotlivých jamek pomocí přístroje FluoStar Galaxy (BMG), hodnoty fluorescence 

jednotlivých kvadrupletů byly zprůměrovány a frakce adherovaných buněk 

vypočítána podle vzorce: ACF = (FFN – FB) / (FREF – FB) * 100 %, kde FFN, FREF a FB jsou 

průměrné intenzity fluorescence destičky pokryté fibronektinem, destičky referenční 

a blanku.  
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3.2.5 ANALÝZA BUNĚČNÉ ADHEZIVITY V REÁLNÉM ČASE 

Analýza buněčné adhezivity v reálném čase byla provedena s pomocí systému RTCA 

xCELLigence DP (Roche). Tento systém slouží k monitorování biologického stavu 

buněk v reálném čase a původně byl navržen pro adherentní kultury. Je založen na 

měření mikroimpedance na dně speciálních destiček (E-plate), která se mění s tím, 

jak k povrchu adherují buňky (viz obr. 9). Odpověď je přitom úměrná ploše buněčné 

membrány, která je v kontaktu se dnem destičky. Systém je tedy schopen detekovat 

jak přítomnost nové buňky, tak zesílení interakce buňky již adherované.  

Systém byl umístěn v inkubátoru (37 °C) s regulovatelným přívodem CO2. Destičky E-

plates byly pokryty fibronektinem stejným způsobem jako destičky pro 

fluorimetrickou detekci frakce adherovaných buněk. Po pokrytí FN byly destičky 

naplněny médiem RPMI 1640 (100 µl / jamka) a ekvilibrovány v termostatu na 37 °C. 

Mikroimpedanční signál byl v těchto podmínkách nastaven na nulovou hodnotu. 

Buňky (6 x 104, pokud není specifikováno jinak) byly přidány ve 100 µl média na 

celkový objem 200 µl suspenze / jamka, většinou v tripletech. Po přichycení buněk 

(ustálení mikroimpedančního signálu) byly přidány efektory v maximálním objemu 2 

µl tak, aby celková koncentrace DMSO v jamce nepřesáhla 0,1 %.  Zvláštní pozornost 

byla věnována prevenci fyzických otřesů při manipulaci se vzorky, neboť i malý otřes 

způsobil fluktuace signálu.  
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Obr. 9 | Prinicip sledování stavu buněk pomocí systému RTCA xCELLigence.  

Na dně jamek destiček E-plate jsou umístěny dva systémy mikroelektrod spojené se 

zařízením pro měření  mikroimpedance. V případě kontaktu buněk se dnem jamek se 

mikroimpedance mezi těmito systémy zvýší v závislosti na celkové ploše kontaktu buňky a 

povrchu jamky. 

3.2.6 KONFOKÁLNÍ MIKROSKOPIE.  

Buňky (1 x 106) byly jedenkrát promyty PBS (200 g, 2 min) a pelet resuspendován 

v PBS o objemu 300 µl. 100 µl této suspenze bylo inkubováno na sklíčku při 37 °C po 

dobu 10 min, po skončení inkubace bylo sklíčko usušeno a fixováno v ledovém 

methanolu (10 min, 4 °C). Po fixaci byl preparát promyt (PBS, 5 min) a ošetřen 

zesilovačem signálu (Image –iT FX Signal Enhancer, Invitrogen) po dobu 30 min při 

laboratorní teplotě (tento reagent byl použit jako blokovací činidlo). Vzorky byly 

krátce promyty (PBS, 5 min) a označeny fosfo-specifickou protilátkou proti Y416 Src 

(100 µl, 1:30, 60 min, RT). Po promytí byl preparát ošetřen příslušnou sekundární 

protilátkou konjugovanou s AlexaFluor-488 (100 µl, 1:150, 45 min, RT), opět promyt 

a inkubován s DAPI (100 µl, 1:300, 2 min, RT). Po následném promývacím kroku byl 

preparát zamontován pomocí média Prolong Gold antifade reagent (Invitrogen). 

Konfokální mikroskopie byla provedena pomocí systému Olympus FluoView® 

FV1000. Všechny promývací kroky byly provedeny pomocí PBS po dobu 3 x 5 min, 

pokud není uvedeno jinak. 
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4 Výsledky 

4.1 Výběr vhodné buněčné linie 

4.1.1 OBSAH KINÁZ RODINY SRC V JEDNOTLIVÝCH LINIÍCH  

K posouzení vhodnosti jednotlivých buněčných linií pro náš projekt byl testován 

jejich obsah kináz rodiny Src, a to jak v jejich aktivní, tak inaktivní formě (obr. 10). 

K tomuto účelu byly využity protilátky specifické proti fosforylovanému, respektive 

nefosforylovanému aktivačnímu tyrozinu 416 kinázy Src (a analogickým místům 

ostatních kináz z této rodiny). Do testování byly zahrnuty 3 linie odvozené od CML 

(JURL-MK1, K562 a CML-T1) a 3 linie neexprimující fúzní protein Bcr-Abl (Jurkat, 

Karpas-299 a HL-60). Na western blotu jsou mezi jednotlivými liniemi patrné 

odlišnosti jak v kvantitě signálu, tak v molekulové hmostnosti jednotlivých kináz 

rodiny Src. Jako nevhodná se pro nízkou hladinu exprese obou forem kináz jevila linie 

HL-60. U linie Karpas-299 nebylo možné rozlišit jednotlivé proužky o různých 

molekulových hmotnostech. 

10A 

 

10B 

 

Obr. 10 | Obsah kináz rodiny SRC v jednotlivých buněčných liniích.  

Lyzáty jednotlivých linií byly rozděleny pomocí 10% SDS-PAGE a převedeny na 

nitrocelulózovou membránu. Imunodetekce probíhala pomocí fosfo-specifické (10A), resp. 

nefosfo–specifické (10B) protilátky proti místu kolem aktivačního tyrozinu 416 kinázy Src. 

Nanáška byla u jednotlivých vzorků standardizována na 10 µg proteinu na vzorek. V levé 

části obrázku jsou znázorněny pozice hmostnostních standardů. Spodní obrázek (10B) byl 

přeexponován z důvodu zviditelnění slabějších proužků. Reprezentativní výsledky ze        

2 experimentů.  
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4.1.2 RŮSTOVÉ KŘIVKY LEUKEMICKÝCH LINIÍ PO 

OŠETŘENÍ  DASATINIBEM 

Studie byla zaměřena především na klinicky používanou látku dasatinib. Ke zjištění 

koncentrací dasatinibu relevantních pro naše buněčné linie a použitelných pro další 

experimenty bylo využito barvení trypanovou modří, které umožňuje odlišení buněk 

viabilních a neviabilních. Na základě těchto dat byly pro jednotlivé buněčné linie 

zkonstruovány křivky koncentračních závislostí (obr. 11, 12), z nichž byly odečteny 

hodnoty EC50 jak pro zastavení proliferace, tak pro indukci buněčné smrti (Tab. 3).  

11A 
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11B 

 

, 

 

 

 

 

Obr 11 | Růstové křivky vybrané Bcr-Abl negativní linie po inkubaci s dasatinibem.  

 

Buňky linie Jurkat (Bcr-Abl (-)) byly po 48 h (11A), respektive 72 h (11B) působení 

dasatinibu obarveny trypanovou modří a spočítány. Reprezentativní výsledky ze 3 

experimentů. Experimentální data byla proložena sigmoidální křivkou pro určení EC50 (viz 

tab. 3). Počáteční hodnoty proložených křivek byly zafixovány na hodnoty naměřené v 

kontrolních vzorcích bez dasatinibu. 
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12A 

 

 

12B 
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Obr. 12 | Růstové křivky vybrané Bcr-Abl pozitivní linie po inkubaci s dasatinibem. 

 

Buňky linie JURL-MK1 (Bcr-Abl (+)) byly po 48 h (12A), respektive 72 h (12B) působení 

dasatinibu obarveny trypanovou modří a spočítány. Reprezentativní výsledky ze 3 

experimentů. Experimentální data byla proložena sigmoidální křivkou pro určení EC50 (viz 

tab. 3) 

 

Tab. 3  

linie EC50 proliferace EC50 viabilita 

JURL-MK1 0,7 ± 0,1 nM (N=3) 1,0 ± 0,1 nM (N=4) 

CML-T1 0,5 ± 0,1 nM (N=3) 3,0 ± 1,6 nM (N=3) 

K562* 1,3 nM (N=1) 1,6 ± 1,1 nM (N=3) 

Jurkat 11,3 ± 3,6 µM (N=2) 21,8 ± 9,0 µM (N=2) 

Karpas-299 11,8 ± 7,5 µM (N=3) 24,4 ± 10,5 µM (N=3) 

HL-60 13,5 ± 2,9 µM (N=1) 24,8 ± 0,1 µM (N=1) 

 

 

Tab. 3 | Hodnoty EC50 pro vliv dasatinibu na proliferaci a viabilitu buněk. 

 

V tabulce jsou uvedeny průměrné hodnoty EC50 ze všech nezávislých experimentů ± 

standardní odchylka průměru. N je počet nezávislých experimentů provedených pro danou 

buněčnou linii. 

*Výsledky převzaté z experimentálních dat dr. Kuželové. 
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Vzhledem k duálnímu působení dasatinibu bylo nutno využít pro další experimenty 

jak Bcr-Abl pozitivní, tak kontrolní Bcr-Abl negativní linii. Ze stejného důvodu byly 

v experimentech využity další inhibitory, a to jak specifické pro kinázy rodiny Src 

(PP2 a Src inhibitor-1), tak Bcr-Abl specifický inhibitor imatinib. V případě inhibitorů 

PP2 a Src inhibitor-1 byly experimentální podmínky (koncentrace, doba působení) 

většinou převzaty z publikací, ve kterých bylo těchto inhibitorů využíváno, kdežto 

v případě imatinibu bylo využito především  předchozích zkušeností laboratoře 

s prací s tímto léčivem.  

4.1.3 PŮSOBENÍ INHIBITORŮ NA AKTIVITU KINÁZ RODINY SRC 

Pro zjištění času, po který musí dasatinib působit na buňky, aby byl efekt maximální, 

bylo využito průtokové cytometrie s fosfo-specifickou protilátkou proti aktivačnímu 

místu SFK, tyrozinu 416 (obr. 13). Podle literárních údajů je 2h inkubace zpravidla 

dostačující k tomu, aby bylo dosaženo vazebné rovnováhy mezi nízkomolekulárním 

inhibitorem a jeho cílovým proteinem. V souladu s tím se intenzita fluorescence u 

vzorků ošetřených dasatinibem na 2, respektive na 6 hodin, výrazně nelišila.  

13 

 

Obr. 13 | Optimalizace experimentálních podmínek (inkubační doby) pro inhibici Src kináz 

dasatinibem.  

 

Buňky linie JURL-MK1 byly ošetřeny uvedenými koncentracemi dasatinibu po dobu 2 h, 

respektive 6 h, poté fixovány, permeabilizovány, obarveny protilátkou proti aktivní kináze 

Src a sekundární protilátkou konjugovanou s fykoerythrinem. Intenzita fluorescence byla 

měřena průtokovou cytometrií. V grafu je vynesena průměrná intenzita fluorescence ze 

všech analyzovaných buněk v daném vzorku (≥ 30000).  
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Pro stanovení vhodných experimentálních podmínek bylo u modelových linií potřeba 

zjistit efektivní koncentrace dasatinibu vůči kinázám rodiny Src. Pro tento účel byla 

zkombinována analýza pomocí western-blotu a průtokové cytometrie, v obou 

případech s protilátkou proti fosforylovanému tyrozinu 416 kinázy Src. Zobrazena 

jsou data z linií JURL-MK1 (obr. 14) a Jurkat (obr. 15). 

 

14A 

 

 

14B 
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14C 

 

Obr. 14 | Závislost inhibice SFK na koncentraci dasatinibu v buňkách linie JURL-MK1. 

 

14A | Analýza inhibice SFK pomocí imunoblottingu. Buňky linie JURL-MK1 byly po dobu 2 

h vystaveny působení různých koncentrací dasatinibu. Lyzáty buněk byly rozděleny 

pomocí 10% SDS-PAGE a přeneseny na nitrocelulózovou membránu pomocí western-

blottingu. Imunodetekce proběhla pomocí fosfo-specifické (SFK (pY416)), respektive 

nefosfo-specifické protilátky proti tyrozinu 416 Src (SFK (non-pY416)) a sekundární 

protilátky konjugované s křenovou peroxidázou. Chemoluminiscenční signál byl 

zaznamenán pomocí digitálního systému G:BOX. Reprezentativní výsledky ze 3 

nezávislých experimentů.  

14B | Kvantifikace signálu z imunoblotů využívajících fosfo-specifickou protilátku proti 

Y416 Src. Data z jednotlivých experimentů byla kvantifikována pomocí programu 

GeneTools. Souhrnná data ze 3 experimentů byla znormalizována vzhledem k příslušným 

kontrolám (kontrola = 100%), zprůměrována a analyzována pomocí programu GraphPad 

Prism 5.0 s použitím rovnice Sigmoidal dose-response (variable slope). Počáteční 

hodnota proložené křivky byla zafixována na 100 %.  

14C | Analýza inhibice SFK pomocí průtokové cytometrie. Buňky linie JURL-MK1 byly po 

dobu 2 h vystaveny působení různých koncentrací dasatinibu, poté fixovány, perme-

abilizovány a obarveny fosfo-specifickou protilátkou proti Y416 Src. Detekce na 

průtokovém cytometru probíhala s využitím sekundární protilátky konjugované 

s fykoerythrinem. Počet analyzovaných buněk pro každý vzorek ≥ 30000. Souhrnná data 

ze 4 experimentů byla znormalizována vzhledem k příslušným kontrolám (kontrola = 

100%) a analyzována pomocí programu GraphPad Prism 5.0 s použitím rovnice Sigmoidal 

dose-response (variable slope). Počáteční hodnota proložené křivky byla zafixována na 

100%. 
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15A. 

 

15B. 

 

15C. 

 

Obr. 15 | Závislost inhibice SFK na koncentraci dasatinibu v buňkách linie Jurkat. 

 

15A | Analýza inhibice SFK pomocí imunoblottingu. Buňky linie Jurkat byly po dobu 2 h 

vystaveny působení různých koncentrací dasatinibu. Lyzáty buněk byly rozděleny pomocí 

10% SDS-PAGE a přeneseny na nitrocelulózovou membránu pomocí western-blottingu. 
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Imunodetekce proběhla pomocí fosfo-specifické protilátky proti tyrozinu 416 Src (SFK 

(pY416)), respektive proti α-tubulinu, a sekundární protilátky konjugované s křenovou 

peroxidázou. Chemoluminiscenční signál byl zaznamenán pomocí digitálního systému 

G:BOX.  

15B | Kvantifikace signálu z imunoblotu využívajícího fosfo-specifickou protilátku proti 

Y416 Src. Data z experimentu byla kvantifikována pomocí programu GeneTools. Data 

byla znormalizována vzhledem k příslušným kontrolám (kontrola = 100%) a analyzována 

pomocí programu GraphPad Prism 5.0 s použitím rovnice Sigmoidal dose-response 

(variable slope).  

15C | Analýza inhibice SFK pomocí průtokové cytometrie. Buňky linie Jurkat byly po dobu 

2 h vystaveny působení různých koncentrací dasatinibu, poté fixovány, permeabilizovány 

a obarveny fosfo-specifickou protilátkou proti tyrozinu 416 Src. Detekce na průtokovém 

cytometru probíhala s využitím sekundární protilátky konjugované s fykoerythrinem. Počet 

analyzovaných buněk pro každý vzorek ≥ 30000. Data byla znormalizována vzhledem k 

příslušné kontrole (kontrola = 100%) a analyzována pomocí programu GraphPad Prism 

5.0 s použitím rovnice Sigmoidal dose-response (variable slope). 

 

 

 

Hodnoty EC50 ze všech experimentů jsou uvedeny v Tab. 4. Vzhledem k rozdílům 

v hodnotách EC50 u linií JURL-MK1 a CML-T1 jsme se rozhodli ověřit, zda vysoký 

obsah SFK v buňkách CML-T1 nezpůsobí, že jím dojde k vytitrování nízkých 

koncentrací dasatinibu používaných k experimentům. Srovnali jsme tedy hodnoty 

EC50 u buněk v hustotě 105 buněk/ml, respektive 106 buněk/ml ve stejném celkovém 

objemu pro zachování počtu molekul dasatinibu přítomných v systému (obr. 16). 

Hodnoty EC50 byly pro obě uspořádání experimentu prakticky totožné. 
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16 

 

Obr. 16 | Vliv počtu buněk na výsledek experimentu.  

 

Buňky linie CML-T1 o hustotě 105 buněk/ml (prázdné body), respektive 106 buněk/ml (plné 

body) byly ošetřeny odpovídajícími koncentracemi dasatinibu po dobu 2 h, poté fixovány, 

permeabilizovány, obarveny protilátkou proti aktivním kinázám Src a sekundární 

protilátkou konjugovanou s fykoerythrinem. Intenzita fluorescence byla měřena 

průtokovou cytometrií. V grafu je vynesena průměrná intenzita fluorescence ze všech 

analyzovaných buněk v daném vzorku (≥ 30000).  

 

 

 

U linie JURL-MK1 byly stanoveny také hodnoty EC50 pro inhibici kináz rodiny Src 

pomocí kontrolních, SFK - specifických inhibitorů PP2 (obr. 17), Src inhibitor-1 (obr. 

18) a Bcr-Abl specifického, klinicky používaného inhibitoru imatinibu (obr. 19). Vliv 

imatinibu na aktivitu SFK byl analyzován také na linii Jurkat (obr. 20). Souhrnná data 

ze všech experimentů vlivu inhibitorů na aktivitu SFK jsou uvedena v tab. 4. 
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17A 

 
17B 

 
17C 

 
 
Obr.17 | Závislost inhibice SFK na koncentraci inhibitoru PP2 v buňkách linie JURL-MK1. 

  

17A | Analýza inhibice SFK pomocí imunoblottingu. Buňky linie JURL-MK1 byly po dobu 2 

h vystaveny působení inhibitoru PP2. Lyzáty buněk byly rozděleny pomocí 10% SDS-

PAGE a přeneseny na nitrocelulózovou membránu pomocí western-blottingu. 

Imunodetekce proběhla pomocí fosfo-specifické protilátky proti tyrozinu 416 Src (SFK 

(pY416)), respektive protilátky proti β-aktinu. Chemoluminiscenční signál sekundární 
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protilátky konjugované s křenovou peroxidázou byl zaznamenán pomocí digitálního 

systému G:BOX. Reprezentativní data ze 2 nezávislých experimentů.  

17B | Kvantifikace signálu z imunoblotu využívajícího fosfo-specifickou protilátku proti 

Y416 Src. Data z jednotlivých experimentů byla kvantifikována pomocí programu 

GeneTools. Souhrnná data ze 2 experimentů  byla znormalizována vzhledem k příslušným 

kontrolám (kontrola = 100%) a analyzována pomocí programu GraphPad Prism 5.0 

s použitím rovnice Sigmoidal dose-response (variable slope).  

17C | Analýza inhibice SFK pomocí průtokové cytometrie. Buňky linie JURL-MK1 byly po 

dobu 2 h vystaveny působení inhibitoru PP2, poté fixovány, permeabilizovány a obarveny 

fosfo-specifickou protilátkou proti Y416 Src. Detekce na průtokovém cytometru probíhala 

s využitím sekundární protilátky konjugované s fykoerythrinem. Počet analyzovaných 

buněk pro každý vzorek ≥ 30000. Souhrnná data ze 2 experimentů byla znormalizována 

vzhledem k příslušným kontrolám (kontrola = 100%) a analyzována pomocí programu 

GraphPad Prism 5.0 s použitím rovnice Sigmoidal dose-response (variable slope). 
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18C 

 

 

Obr.18 | Závislost inhibice SFK na koncentraci Src inhibitor-1 v buňkách linie JURL-MK1. 

 

18A | Analýza inhbice SFK pomocí imunoblottingu. Buňky linie JURL-MK1 byly po dobu 2 

h vystaveny působení inhibitoru Src inhibitor-1. Lyzáty buněk byly rozděleny pomocí 10% 

SDS-PAGE a přeneseny na nitrocelulózovou membránu pomocí western-blottingu. 

Imunodetekce proběhla pomocí fosfo-specifické primární protilátky proti tyrozinu 416 Src 

(SFK (pY416)), respektive protilátkou proti β-aktinu. Chemoluminiscenční signál 

sekundární protilátky konjugované s křenovou peroxidázou byl zaznamenán pomocí 

digitálního systému G:BOX. Reprezentativní data ze 2 nezávislých experimentů.  

18B | Kvantifikace signálu z imunoblotu využívajícího fosfo-specifickou protilátku proti 

Y416 Src. Data byla kvantifikována pomocí programu GeneTools, znormalizována 

vzhledem k příslušným kontrolám (kontrola = 100%) a analyzována pomocí programu 

GraphPad Prism 5.0 s použitím rovnice Sigmoidal dose-response (variable slope).  

18C | Analýza inhibice SFK pomocí průtokové cytometrie. Buňky linie JURL-MK1 byly po 

dobu 2 h vystaveny působení inhibitoru Src inhibitor-1, poté fixovány, permeabilizovány a 

obarveny fosfo-specifickou protilátkou proti Y416 Src. Detekce na průtokovém cytometru 

probíhala s využitím sekundární protilátky konjugované s fykoerythrinem. Počet 

analyzovaných buněk pro každý vzorek ≥ 30000. Souhrnná data ze 2 experimentů byla 

znormalizována vzhledem k příslušným kontrolám (kontrola = 100%) a analyzována 

pomocí programu GraphPad Prism 5.0 s použitím rovnice Sigmoidal dose-response 

(variable slope). 
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19 

 

 

Obr 19 | Závislost inhibice SFK na koncentraci imatinibu v buňkách linie JURL-MK1. 

 

Buňky linie JURL-MK1 byly po dobu 2 h vystaveny působení imatinibu, poté fixovány, 

permeabilizovány a obarveny fosfo-specifickou protilátkou proti Y416 Src. Detekce na 

průtokovém cytometru probíhala s využitím sekundární protilátky konjugované 

s fykoerythrinem. Počet analyzovaných buněk pro každý vzorek ≥ 30000. Souhrnná data 

ze 3 experimentů byla znormalizována vzhledem k příslušným kontrolám (kontrola = 

100%) a analyzována pomocí programu GraphPad Prism 5.0 s použitím rovnice Sigmoidal 

dose-response (variable slope). 
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20 

 

Obr 20 | Závislost inhibice SFK na koncentraci imatinibu v buňkách linie Jurkat. 

 

Buňky linie Jurkat byly po dobu 2 h vystaveny působení imatinibu, poté fixovány, 

permeabilizovány a obarveny fosfo-specifickou protilátkou proti Y416 Src. Detekce na 

průtokovém cytometru probíhala s využitím sekundární protilátky konjugované 

s fykoerythrinem. Počet analyzovaných buněk pro každý vzorek ≥ 30000. Data byla 

znormalizována vzhledem k příslušné kontrole (kontrola = 100%) a analyzována pomocí 

programu GraphPad Prism 5.0 s použitím rovnice Sigmoidal dose-response (variable 

slope). 
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Tab 4.  

 

linie inhibitor 
EC50  

(průtoková cytometrie) 

EC50  

(western-blot) 

JURL-MK1 

dasatinib 
0,7 nM  

(0,4 nM - 1,2 nM), N=3 

0,9 nM  

(0,5 nM – 1,7 nM), N=3 

PP2 
2,8 µM  

(0,7 µM -10,6 µM), N=2 

0,15 µM  

(0,07 µM - 0,31 µM), N=2 

Src inhibitor-1 ≥ 3 µM, N=2 nekonkluzivní, N=2 

imatinib 
0,4 µM  

(0,07 µM - 2,4 µM), N=3 
N/A 

K562* dasatinib 
13,7 nM  

(1,5 nM – 119 nM), N=1 
N/A 

CML-T1 dasatinib 
8,1 nM  

(4,8 nM – 13,9 nM), N=3 
N/A 

Jurkat dasatinib 
9,7 nM  

(2,7 nM - 34,4 nM), N=1 

6,2 nM  

(0,7 nM - 57,1 nM), N=1 

Karpas dasatinib nekonkluzivní, N=2 N/A 

HL-60 dasatinib N/A, neměřitelné N/A, neměřitelné 

 

 

Tab 4 | Souhrnné hodnoty EC50 pro inhibici SFK jednotlivými inhibitory.  

 

Souhrnná data z experimentů byla znormalizována vzhledem k příslušným kontrolám a 

analyzována jako jeden soubor programem GraphPad Prism 5.0 s použitím rovnice 

Sigmoidal dose-response (variable slope). Počáteční hodnota proložené křivky byla 

zafixována na 100%. V závorce je uveden 95% konfidenční interval pro uvedenou hodnotu 

EC50. N = počet nezávislých experimentů provedených za daných podmínek.  

 

*Výsledky převzaté z experimentálních dat dr. Kuželové. 
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Působení dasatinibu na JURL-MK1 buňky jsme otestovali také pomocí konfokální 

mikroskopie. Z obr. 21A je patrné, že aktivované SFK lokalizují hlavně do okolí 

cytoplazmatické membrány. Po ošetření buněk dasatinibem o koncentracích 10 nM, 

respektive 40 µM signál výrazně poklesl, což bylo patrné jak na celkové intenzitě 

fluorescence, tak na změně distribuce signálu v rámci buňky (obr. 21B) 

 

21A 

 

 

 

Obr. 21A | Lokalizace aktivovaných SFK v buňkách.  

 

Buňky linie JURL-MK1 byly inkubovány na sklíčku 10 min při 37° C. Sklíčko bylo poté 

usušeno a buňky zafixovány ponořením do ledového methanolu a označeny primární 

protilátkou proti fosforylovanému tyrozinu 416 kinázy Src. Signál sekundární protilátky 

konjugované s AlexaFluor-488 spolu se signálem DAPI byly detekovány pomocí 

konfokální mikroskopie. Zobrazen je jeden řez. Měřítko: 40 µm. 
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21 B 

                               

 

                      kontrola                                                        dasatinib 10 nM                                                   dasatinib 40 µM 

 

 

Obr. 21B | Pokles fluorescenčního signálu po inhibici SFK dasatinibem.  

 

Buňky linie JURL-MK1 byly ošetřeny dasatinibem o koncentracích 10 nM, respektive 40 µM po dobu 2 h a po následném promytí inkubovány 

na krycím sklíčku po dobu 10 min při 37° C. Sklíčko bylo poté usušeno, buňky zafixovány v ledovém methanolu a označeny primární 

protilátkou proti fosforylovanému tyrozinu 416 kinázy Src. Signál sekundární protilátky konjugované s AlexaFluor-488 byl detekován pomocí 

konfokální mikroskopie. Pro každou koncentraci je zobrazeno složení dvanácti řezů preparátem, zhotovených za neměnného nastavení 

snímání signálu. Obrázky nebyly dále graficky upravovány. Měřítko: 40 µm.
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4.2 Analýza buněčné adhezivity 

4.2.1 OVĚŘENÍ ÚČINNOSTI SYSTÉMU RTCA XCELLIGENCE 

Analýza buněčné adhezivity pomocí fluorimetrické detekce frakce adherovaných 

buněk (tzv. end-point protokol) je v naší laboratoři již zavedenou metodou, která 

ovšem umožňuje zachycení rozdílu pouze v počtu adherovaných buněk v daný čas po 

inkubaci. Pro sledování dynamiky adhezních procesů bylo využito systému RTCA 

Xcelligence DP (Roche). V první sérii experimentů bylo cílem experimentů ověřit, zda 

je systém RTCA pro náš účel vhodný.  

U dna jamek o objemu 200 µl pokrytých albuminem z bovinního séra (bovine serum 

albumin, BSA) došlo pouze ke slabým změnám v mikroimpedanci, kdežto v jamkách, 

jejichž dno bylo pokryto fibronektinem (FN) byl pozorován nárůst mikroimpedance 

v čase (obr. 22). K saturaci signálu došlo obvykle po 1-2 h. Intenzita signálu byla 

podle očekávání závislá na množství buněk, které bylo do experimentu vloženo, 

přičemž 60000 buněk na jamku již bylo dostačujících pro specifickou odpověď. 

Mikroskopie ukázala, že vyšší počty buněk (100000/jamka) již nejsou pro adhezní 

experimenty vhodné z toho důvodu, že buňky v tomto počtu již zcela pokrývají dno 

jamky a není tedy zajištěn volný přístup k fibronektinu pro všechny buňky (předchozí 

výsledek laboratoře).   

Pomocí end-point protokolu bylo již dříve pozorováno, že jednotlivé buněčné linie se 

vzájemně liší co do podílu adherentních buněk (obr. 23A). Velmi podobných výsledků 

jsme dosáhli i za využití systému RTCA (obr. 23B). Buňky linie CML-T1 adherují 

k fibronektinu velmi málo a mikroimpedanční signál v jamkách s FN se prakticky 

neliší od signálu z kontrolních jamek s BSA. Proto jsme tuto linii v adhezních 

experimentech dále nepoužívali.  

Schopnost systému RTCA detekovat specificky změny v adhezivitě byla testována 

pomocí známého aktivátoru adhezních signálních drah, 12-O-tetradekanoylforbol-13-

acetátu (TPA). Ihned po přidání TPA k buňkám obou modelových linií byl pozorován 

výrazný nárůst mikroimpedance v jamkách (obr. 24), který ve snížené míře 

přetrvával ještě několik hodin po přidání efektoru.  
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22 

 
 
Obr. 22 | Optimalizace počtu buněk pro analýzu RTCA systémem.  

 

Jamky E-plate byly pokryty fibronektinem (FN) nebo albuminem z bovinního séra (bovine 

serum albumin, BSA, černé body). Po ekvilibraci destiček v médiu RPMI byly přidány 

buňky linie JURL-MK1 v objemu 100 µl RPMI v tripletech. Zelená: 10000 buněk/FN, 

červená: 20000 buněk/FN, modrá: 40000 buněk/FN, růžová: 60000 buněk/FN, černá: 

60000 buněk/BSA. Do grafu byl vynesen průměr a standardní odchylka tripletů. Cell index 

= bezrozměrná veličina odrážející změnu v mikroimpedanci u dna jamky. 
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23A 

 
 
23B 

 
 
 
Obr. 23 | Adhezivita různých buněčných linií k fibronektinu.  
 
23A | Frakce adherovaných buněk po 1 h inkubace na destičkách pokrytých fibronektinem. 

Buňky (10000/jamka) byly v kvadrupletech inkubovány 1 h při 37°C v jamkách pokrytých 

FN, neuchycené buňky byly poté odmyty. Fluorimetrická detekce frakce adherovaných 

buněk probíhala pomocí tzv. end-point protokolu. Graf znázorňuje průměr a standardní 

odchylku minimálně ze 3 experimentů.  

23B | Mikroimpedanční signál ze systému RTCA. Jamky E-plate byly pokryty 

fibronektinem a po ekvilibraci v RPMI bylo přidáno 60000 buněk v kvadrupletech. Černá: 

CML-T1, červená: Karpas-299, modrá: JURL-MK1, zelená: Jurkat. Graf znázorňuje 

průměr a standardní odchylku kvadrupletů. Reprezentativní data z několika (3 – 15) 

experimentů. 
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24A 

 
 
24B 

 
 
Obr. 24 | Účinek 12-O-tetradekanoylforbol-13-acetátu (TPA) na interakce buněk 

s fibronektinem. 

 

Buňky (60000/jamka) linie JURL-MK1 (24A), respektive Jurkat (24B) byly inkubovány 

v jamkách pokrytých fibronektinem. Po asi 2 hodinách inkubace, kdy se ustálila hodnota 

mikroimpedance u dna destičky, byl k buňkám přidán 1 µl TPA na finální koncentraci 100 

nM. Plné body: TPA ošetřené buňky, prázdné body: neošetřené buňky. Čas přidání TPA je 

naznačen šipkou. Do grafu byly vyneseny průměrné hodnoty a standardní odchylky 

tripletů. 

 

 

 

 



57 

 

Přidání efektorů, které byly rozpuštěny v dimethylsulfoxidu (DMSO), často vedlo 

k výraznému, přechodnému zvýšení mikroimpedance v jamce. Naší pracovní 

hypotézou bylo, že tento signál je artefaktem vyvolaným pravděpodobně nízkou 

vodivostí DMSO ve spojení s jeho vyšší hustotou, než je hustota média. V dalším 

experimentu jsme tedy testovali, zda bude signál detekován po přidání DMSO do 

jamek obsahujících médium bez přítomnosti buněk (obr. 25). Vzhledem k velmi 

výraznému vlivu DMSO na velikost signálu byla v daších experimentech koncentrace 

DMSO udržována na maximálně 0,1% celkového objemu vzorku. 

 

25 

 
 

 

Obr. 25 | Efekt DMSO na mikroimpedanci v jamce.  

 

Jamky bez pokrytí byly naplněny 200 µl média RPMI, odlišné objemy DMSO byly přidány 

v čase 0 v tripletech. Černá: kontrola (bez DMSO), červená: 0,2 µl DMSO, modrá: 0,4 µl 

DMSO, zelená: 0,8 µl DMSO, růžová: 2 µl DMSO. Graf znázorňuje průměrné hodnoty 

tripletů se standardními odchylkami. Experiment byl opakován s velmi podobnými 

výsledky. 
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4.2.2 ANALÝZA ÚČINKU INHIBITORŮ NA DYNAMIKU BUNĚČNÉ 

ADHEZIVITY 

Druhá série experimentů byla zaměřena na samotnou analýzu působení inhibitorů na 

dynamické změny v buněčné adhezivitě. Změny mikroimpedance v čase po ošetření 

buněk imatinibem odpovídaly již publikovaným datům získaných pomocí 

fluorimetrie (obr. 26). 

26A 

 
26B 

 

Obr. 26 | Srovnání odpovědí Bcr-Abl pozitivních buněk na ošetření imatinibem 

detekovaných pomocí obou metod. 

 

26A | RTCA Xcelligence analýza. Buňky (60000/jamka) linie JURL-MK1 byly v tripletech 

inkubovány na destičce pokryté FN, dokud se neustálila mikroimpedance u dna jamek. 

0 10 20 30 40
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

imatinib

čas (h)

N
o
rm

a
liz

e
d
 c

e
ll 

in
d
e
x



59 

 

Poté byl přidán imatinib o objemu 2 µl na výslednou koncentraci 1 µM. Černá: kontrola 

(bez inhibitoru), modrá: 1 µM imatinib. Cell index byl normalizován na hodnotu v čase 

přidání inhibitoru (naznačeno šipkou). Graf znázorňuje průměrné hodnoty a standardní 

odchylky tripletů. Reprezentativní data ze 3 nezávislých opakování. 

26B | Časový průběh účinku imatinibu na adhezivitu Bcr-Abl pozitivních buněk detekovaný 

pomocí fluorimetrie. Buňky (10000/jamka) linie JURL-MK1 byly ošetřeny 1 µM imatinibem 

na dobu 1 až 47 h a poté v kvadrupletech dále inkubovány 1 h při 37°C v jamkách 

pokrytých FN, neuchycené buňky byly poté odmyty. Fluorimetrická detekce frakce 

adherovaných buněk probíhala pomocí tzv. end-point protokolu. Převzato z Kuželová et al. 

(2010). 

 

Zatímco na ošetření imatinibem Bcr-Abl negativní buňky prakticky nereagovaly (obr. 

27A), ošetření srovnatelnou koncentrací dasatinibu vyvolalo u těchto buněk 

výraznější změny v mikroimpedanci u dna destičky (obr. 27B, 27C).  

27A 

 
27B 
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27C 

 
Obr. 27 | Odlišný účinek imatinibu a dasatinibu na adhezivitu Bcr-Abl negativních buněk.  

 

27A | Analýzy účinku imatinibu na dynamiku adhezivity Bcr-Abl negativní linie. Buňky 

(60000/jamka) linie Karpas-299 byly inkubovány v jamkách pokrytých fibronektinem. Po 

asi 2 hodinách inkubace, kdy se ustálila hodnota mikroimpedance u dna destičky, byl 

k buňkám přidán imatinib v objemu 2 µl na finální koncentraci 1 µM, respektive 10 µM. 

Černá: kontrola (bez imatinibu), červená: 1 µM imatinib, šedá: 10 µM imatinib. Do grafu 

byly vyneseny průměrné hodnoty a standardní odchylky tripletů. Cell index normalizován 

na čas přidání efektoru (naznačeno šipkou). 

27B, 27C | Analýza účinku dasatinibu na dynamiku adhezivity Bcr-Abl negativní linie. 

Buňky (60000/jamka) linie Karpas-299 (27B), respektive linie Jurkat (27C) byly 

inkubovány v jamkách pokrytých fibronektinem. Po asi 2 hodinách inkubace, kdy se 

ustálila hodnota mikroimpedance u dna destičky, byl k buňkám přidán dasatinib v objemu 

0,2 µl na finální koncentraci 10 µM. Černá: kontrola (bez dasatinibu), modrá: 10 µM 

dasatinib. Do grafů byly vyneseny průměrné hodnoty a standardní odchylky tripletů. Cell 

index byl normalizován na čas přidání efektoru (naznačeno šipkou). Reprezentativní data 

ze 2 nezávislých opakování. 
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U Bcr-Abl pozitivních buněk vyvolávala obě léčiva výrazné zvýšení 

mikroimpedančního signálu. Srovnání dynamiky vývoje signálu po ošetření 

imatinibem, respektive dasatinibem, ovšem odhalilo zpomalený efekt imatinibu 

oproti srovnatelné koncentraci dasatinibu (obr. 28A). Možným důvodem zpoždění 

bylo, že imatinib proniká do buněk obtížněji než dasatinib, a proto jsme hledali 

způsob, jak rychlost průniku ověřit . Míra fosforylace proteinu CrkL, prominentního 

substrátu Bcr-Abl, je obecně přijímaný marker aktivity Bcr-Abl, nicméně naše analýza 

pomocí western-blotu neodhalila ve fosforylaci CrkL žádné signifikantní změny ani po 

24 h inkubace s imatinibem (obr. 28B), kdy už jsme pomocí metod ke sledování 

buněčné adheze byli schopni detekovat změny v chování buněk. Naproti tomu 

dasatinib značně snižoval hladinu pCrkL již po 0.5h inkubaci. 

Dále byl analyzován vliv různých koncentrací dasatinibu na adhezivitu Bcr-Abl 

pozitivních buněk linie JURL-MK1 (obr. 29). V případě zvyšujících se koncentrací 

dasatinibu se odpověď systému překvapivě snižovala (obr. 29A). Dasatinib o 

koncentraci 1 nM vyvolal výrazně vyšší změny mikroimpedance u dna destičky než 

dasatinib o koncentraci 100 nM. Další zvyšování koncentrace dasatinibu nad hodnotu 

1 µM (obr. 29B) vedlo k opětovnému nárůstu odezvy. Charakter křivky změny hodnot 

mikroimpedance v čase je ale u mikromolárních koncentrací jiný, než u koncentrací 

nanomolárních, odpověď je rychlejší a má jiný charakter (obr. 29C). Kinetika inhibice 

SFK dasatinibem analyzovaná pomocí imunoblottingu ukázala, že mikromolární 

koncentrace dasatinibu účinkují rychleji, než nanomolární (obr. 29D). Adhezní 

experimenty analogického charakteru provedené pomocí end-point protokolu (obr. 

29E) ukázaly, že nárůst frakce adherovaných buněk po ošetření koncentracemi 

dasatinibu 1 nM a 10 nM je statisticky signifikantní (P-hodnoty 0,0163, respektive 

0,0143 za použití párového t–testu), naopak statistická signifikance u vyšších 

koncentrací dasatinibu prokázána nebyla a to ani v koncentracích, které při analýze 

RTCA systémem vyšší odpověď jednoznačně dávaly. 
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28A 

 
 
28B 
 

 
 
 
 
 

Obr. 28 | Zpoždění v efektu imatinibu na buněčnou adhezivitu. 

 

28A | Srovnání účinku imatinibu a dasatinibu na adhezivitu Bcr-Abl pozitivní buněčné linie. 

Buňky linie JURL-MK1 (60000/jamka) byly inkubovány při 37°C na destičce pokryté FN. 

Po ustálení mikroimpedance u dna destičky byly v tripletech přidány inhibitory o 

koncentraci 1 µM (imatinib), respektive 10 nM (dasatinib). Černá: kontrola (bez inhibitoru), 

modrá: dasatinib, červená: imatinib. Graf znázorňuje průměry a standardní odchylky 

tripletů. Cell index byl normalizován na čas přidání inhibitoru (naznačeno šipkou). 

Reprezentativní data ze 3 nezávislých experimentů. 

28B | Analýza fosforylace CrkL v závislosti na době působení inhibitorů. Buňky linie JURL-

MK1 byly ošetřeny imatinibem o koncentraci 1 µM po dobu 2 h – 24 h, respektive 10 nM 

dasatinibem po dobu 0,5 h. Lyzáty buněk byly rozděleny pomocí 10% SDS-PAGE a 

proteiny převedeny na nitrocelulózovou membránu. Imunodetekce probíhala pomocí 

protilátky proti fosforylovanému tyrozinu 207 proteinu CrkL. Chemoluminiscenční signál 

sekundární protilátky konjugované s křenovou peroxidázou byl zaznamenán pomocí 

digitálního systému G:BOX. Nanáška byla standardizována na 10 µg/vzorek. 

Reprezentativní výsledky ze 2 nezávislých experimentů. 
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29A 

 
29B 

 
 
29C 

 

0 5 10 15 20
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

čas (h)

N
o
rm

a
li
ze

d
 c

e
ll
 i
n
d
e
x

dasatinib

0 5 10 15
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

čas (h)

N
o
rm

a
li
ze

d
 c

e
ll
 i
n
d
e
x

dasatinib

0 5 10 15 20
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

čas (h)

N
o
rm

a
li
ze

d
 c

e
ll
 i
n
d
e
x

dasatinib



64 

 

 
29D 

 
 
29E 

 
 
Obr. 29 | Dynamika adheze Bcr-Abl pozitivních buněk v závislosti na koncentraci 

dasatinibu. 

 

29A | Klesající efekt zvyšujících se koncentrací dasatinibu na dynamiku adhezivity Bcr-Abl 

pozitivních buněk. Buňky (60000/jamka) linie JURL-MK1 byly inkubovány v jamkách 

pokrytých fibronektinem. Po ustálení hodnoty mikroimpedance u dna destičky byl 

k buňkám přidán v tripletech dasatinib v maximálním objemu 2 µl na finální koncentraci 1 
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nM, respektive 10 nM a 100 nM tak, aby koncentrace DMSO v jamce nepřesáhla 0,1%. 

Černá: kontrola (bez inhibitoru), zelená: 1 nM dasatinib, modrá: 10 nM dasatinib, šedá: 

100 nM dasatinib. Do grafu byly vyneseny průměrné hodnoty a standardní odchylky 

tripletů. Cell index byl normalizován na čas přidání efektoru (naznačeno šipkou). 

Reprezentativní data ze 2 nezávislých experimentů. 

29B | Vliv vyšších koncentrací dasatinibu na dynamiku adhezivity Bcr-Abl pozitivních 

buněk. Buňky (60000/jamka) linie JURL-MK1 byly inkubovány v jamkách pokrytých 

fibronektinem. Po ustálení hodnoty mikroimpedance u dna destičky byl k buňkám přidán v 

tripletech dasatinib v maximálním objemu 2 µl na finální koncentrace 1 µM, 5 µM, 10 µM a 

50 µM tak, aby koncentrace DMSO v jamce nepřesáhla 0,1%. Černá: kontrola (bez 

inhibitoru), zelená: 1 µM dasatinib, šedá: 5 µM dasatinib modrá: 10 µM dasatinib, červená: 

50 µM dasatinib. Do grafu byly vyneseny průměrné hodnoty a standardní odchylky tripletů. 

Cell index byl normalizován na čas přidání efektoru (naznačeno šipkou). Reprezentativní 

data ze 3 nezávislých experimentů. 

29C | Srovnání působení 1 nM a 10 µM dasatinibu na dynamiku adhezivity Bcr-Abl 

pozitivních buněk. Buňky (60000/jamka) linie JURL-MK1 byly inkubovány v jamkách 

pokrytých fibronektinem. Po ustálení hodnoty mikroimpedance u dna destičky byl 

k buňkám přidán v tripletech dasatinib v objemu 0,2 µl na finální koncentraci 1 nM, 

respektive 10 µM. Černá: kontrola (bez inhibitoru), červená: 10 µM dasatinib, zelená: 1 nM 

dasatinib. Do grafu byly vyneseny průměrné hodnoty a standardní odchylky tripletů. Cell 

index byl normalizován na čas přidání efektoru (naznačeno šipkou). Reprezentativní data 

ze 2 nezávislých experimentů. 

29D | Rychlost inhibice SFK dasatinibem. Buňky linie JURL-MK1 byly ošetřeny 

dasatinibem o koncentraci 5 nM (prázdné body), respektive 10 µM (plné body) a 

inkubovány po příslušnou dobu. Lyzáty buněk byly rozděleny pomocí 10% SDS-PAGE a 

proteiny přeneseny na nitrocelulózovou membránu. Imunodetekce probíhala s využitím 

primární protilátky proti fosforylovanému Y416 Src, chemoluminiscenční signál sekundární 

protilátky konjugované s křenovou peroxidázou byl zaznamenán pomocí digitálního 

systému G:BOX.  

29E | Adhezivita Bcr-Abl pozitivních buněk měřená s použitím end-point protokolu. Buňky 

(10000/jamka) linie JURL-MK1 byly v kvadrupletech ošetřeny různými koncentracemi 

dasatinibu po dobu 30 min, poté přeneseny na destičky pokryté FN a inkubovány dalších 

60 min při 37°C. Po skončení inkubace byly odmyty neuchycené buňky a následně byla 

detekována frakce adherovaných buněk pomocí end-point protokolu. Souhrnná data z 5 

nezávislých experimentů byla statisticky analyzována pomocí párového t – testu, výsledné 

P – hodnoty jsou uvedeny v horní části grafu. Do statistického hodnocení byly zahrnuty i 

standardní odchylky kvadrupletů z jednotlivých experimentů, které v grafu nejsou pro 

přehlednost vyneseny. 

 

 

V dalších experimentech byly z hlediska vlivu na buněčnou adhezivitu analyzovány 

inhibitory specifické pro kinázy Src (obr. 30).  U obou inhibitorů byla pozorována 

změna v hodnotách mikroimpedance u dna jamek (obr. 30A, 30B, 30C). Tato 

pozorování byla v souladu s daty získanými pomocí end-point protokolu (obr. 30D). 
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30D 
 

 
 

 
Obr. 30 | Efekt PP2 a Src inhibitor-1 na adhezivitu Bcr-Abl pozitivní linie. 

 

30A, B | Dynamika buněčné adhezivity po ošetření PP2 a Src inhibitor-1. Buňky linie 

JURL-MK1 (60000/jamka) byly inkubovány při 37°C v jamkách pokrytých FN. Po ustálení 

hodnoty mikroimpedance u dna jamek byl v tripletech přidán inhibitor PP2 (30A), 

respektive Src inhibitor-1 (30B) v maximálním objemu 2 µl na konečnou koncentraci 10 µM 

(zelená), respektive 50 µM (modrá). Kontrola: černá. Cell index byl normalizován na 

hodnotu v čase přidání inhibitorů (naznačeno šipkou). V grafu je zobrazen průměr a 

standardní odchylka tripletů. Reprezentativní výsledky ze 2 nezávislých experimentů. 

30C | Srovnání vlivu odpovídajících koncentrací PP2 a Src inhibitor-1 na dynamiku 

buněčné adhezivity. Buňky linie JURL-MK1 (60000/jamka) byly inkubovány při 37°C 

v jamkách pokrytých FN. Po ustálení hodnoty mikroimpedance u dna jamek byl v tripletech 

přidán inhibitor PP2 (červená), respektive Src inhibitor-1 (modrá) v maximálním objemu 2 

µl na konečnou koncentraci 50 µM. Kontrola: černá. Cell index byl normalizován na 

hodnotu v čase přidání inhibitorů (naznačeno šipkou). V grafu je zobrazen průměr a 

standardní odchylka tripletů. Reprezentativní výsledky ze 2 nezávislých experimentů. 

30D | Frakce adherovaných buněk po ošetření PP2 a Src inhibitor-1. Buňky (10000/jamka) 

linie JURL-MK1 byly v kvadrupletech ošetřeny různými koncentracemi inhibitorů po dobu 

30 min, poté přeneseny na destičky pokryté FN a inkubovány dalších 60 min při 37°C. Po 

skončení inkubace byly odmyty neuchycené buňky a následně byla detekována frakce 

adherovaných buněk pomocí end-point protokolu. Graf zobrazuje průměr a standardní 

odchylku kvadrupletů. 
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5 Diskuze 

V myeloidních buňkách jsou z kináz rodiny Src exprimovány hlavně kinázy Lyn, Fgr a 

Hck. Pomocí protilátky rozpoznávající fosforylovaný aktivační tyrozin 416 kinázy Src 

(a analogické pozice v některých dalších kinázách této rodiny) bychom měli být 

z těchto tří kináz schopni na western-blotech detekovat pouze Lyn a Hck. Stejné 

charakteristiky sdílí i protilátka rozpoznávající Y416 specificky v jeho nefosfo-

rylované podobě. Obsah SFK jsme testovali u tří linií odvozených od CML a u tří linií 

neexprimující fúzní protein Bcr-Abl (obr. 10). Výskyt tří a více proužků u jednotlivých 

linií odpovídá faktu, že jak Lyn, tak Hck jsou v buňkách běžně produkovány v různých 

izoformách vznikajících alternativním sestřihem mRNA v případě Lyn (Stanley et al., 

1991) nebo využitím alternativních iniciačních kodonů při translaci v případě Hck 

(Lock et al., 1991). Kináza Lyn je tedy produkována jako proteiny s velikostí 53 kDa, 

respektive 56 kDa, a kináza Hck v izoformách velkých 59 kDa a 61 kDa, což odpovídá 

pozicím proužků SFK na obrázku 10. V buňkách neexpri-mujících Bcr-Abl jsou 

pravděpodobně přítomny i jiné SFK, jako například Lck v linii Jurkat, která má 

velikost 59 kDa a je protilátkou také rozpoznávána. Linie CML-T1 má oproti ostatním 

výrazně více jak aktivovaných, tak neaktivovaných SFK, ale prakticky neadheruje. 

Naproti tomu u linie HL-60 jsme naopak nebyli schopni detekovat přítomnost 

aktivovaných SFK, což ji pro náš projekt dělá nevhodnou.  

Dasatinib je duální inhibitor kináz Bcr-Abl a SFK. Vzhledem k tomu, že je v současné 

době využíván v klinické praxi pro léčbu pacientů s CML, je velmi dobře charakte-

rizován z hlediska specifity vůči oběma kinázám (resp. kinázovým rodinám) a poten-

ciálním alternativním cílům v buňce. Z těchto důvodů jsme se rozhodli jej využít jako  

hlavní inhibitor kináz rodiny Src při našich experimentech. Koncentrace dasatinibu 

relevantní pro adhezní experimenty jsme u jednotlivých linií určili jak testem 

tolerance inhibitoru z hlediska jeho vlivu na buněčnou proliferaci a viabilitu pomocí 

barvení trypanovou modří (tab. 3), tak sledováním závislosti inhibice SFK na koncen-

traci inhibitoru (tab. 4). Zde jsme využili kombinaci western-blottingu a průtokové 

cytometrie, obojí s využitím fosfo-specifické protilátky proti Y416 Src a analogickým 

místům ostatních kináz. Měření pomocí průtokové cytometrie umožňuje sledovat 

homogenitu označení celé buněčné populace protilátkou, ale jeho nevýhodou je 

nemožnost odlišení signálu aktivovaných SFK od signálu vzniklého nespecifickou 
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vazbou protilátky v buňce. Western-blot přidává oproti průtokové cytometrii rozli-

šení proteinů podle velikosti, což přispívá k odfiltrování nespecifického signálu. 

Nevýhodou této metody je ovšem práce s buněčnými lyzáty, což může vést ke vzniku 

artefaktů.  

Maximální efekt dasatinibu na inhibici SFK nastal již po dvou hodinách působení na 

buňky (obr. 13), proto bylo pro všechny experimenty sledující vliv různých koncen-

trací dasatinibu na inhibici SFK dále využito tohoto časového intervalu (pokud není 

uvedeno jinak). Vliv koncentrace na aktivitu SFK jsme pak u vybraných linií sledovali i 

u inhibitorů specifických pro SFK, PP2 a Src inihibitor-1, a u Bcr-Abl specifického 

inihibitoru imatinibu. Souhrnné hodnoty EC50 pro vliv jednotlivých inhibitorů na 

aktivitu SFK získané pomocí obou metod jsou uvedeny v tabulce 4.  

Z výsledných hodnot EC50 vlivu dasatinibu na proliferaci a viabilitu jednotlivých 

buněčných linií vyplývá, že zatímco Bcr-Abl pozitivní buňky obecně dasatinib 

ovlivňuje již v koncentracích okolo 1 nM, u Bcr-Abl negativních buněk se efektivní 

koncentrace pohybují v hodnotách nad 10 µM (tab. 3). To je v souladu s daty 

dostupnými v literatuře; např. (Deguchi et al., 2008) srovnávají s podobným výsled-

kem hodnoty EC50 pro vliv dasatinibu na proliferaci buněk linií K562 a HL-60. Z 

vysokých rozdílů hodnot EC50 mezi Bcr-Abl pozitivními a negativními liniemi lze 

usuzovat, že efekt zastavení proliferace a indukce buněčné smrti dasatinibem je spíše 

důsledkem inhibice Bcr-Abl než SFK. V souladu s tím jsme také nepozorovali žádný 

výraznější účinek PP2 (inhibitoru specifického pro SFK) na růst a životaschopnost 

buněk JURL-MK1, a to až do 10 µM koncentrace, ačkoli DanhauserRiedl et al. (2006) 

tvrdí, že SFK jsou pro proliferaci Bcr-Abl pozitivních buněk nezbytné. Hodnota EC50 

pro inhibici SFK dasatinibem se přitom u Bcr-Abl negativních Jurkat buněk pohybova-

la okolo 10 nM, což v porovnání s hodnotami EC50 pro zastavení proliferace (11 µM) 

a indukci buněčné smrti (22 µM) u této linie spíše naznačuje, že ani zde inhibice SFK 

pravděpodobně nemá na schopnost buněk proliferovat či na jejich viabilitu žádný 

účinek. To, co interferuje s těmito procesy v mikromolárních koncentracích dasatini-

bu jsou pravděpodobně již jeho nespecifické cíle v buňce. Rozdíl v EC50 pro vliv dasa-

tinibu na proliferaci a viabilitu Bcr-Abl pozitivních a negativních buněk také vysvět-

luje jeho použití jako terapeutika při léčbě CML. 
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Mapování inhibice SFK dasatinibem u jednotlivých linií ukázalo, že dasatinib inhibuje 

SFK obecně již v nanomolárních koncentracích (tab. 4), a to jak u Bcr-Abl pozitivních, 

tak Bcr-Abl negativních buněk. Poměrně překvapivě jsme pozorovali rozdíl v hodno-

tách EC50 pro inhibici SFK v linii JURL-MK1 oproti CML-T1, ačkoli převažující aktivo-

vanou SFK v obou liniích je pravděpodobně Lyn (viz obr. 10). Možnou příčinou tohoto 

rozdílu mohla být vysoká koncentrace kináz v buňkách CML-T1, u kterých by mohlo 

v nanomolárních koncentracích inhibitoru dojít k jeho vyvázání. Tuto hypotézu jsme 

ale vyvrátili provedením experimentu při dvou různých hustotách buněčné suspenze, 

neboť počet buněk linie CML-T1 vložených do experimentu (a tedy celkové množství 

SFK) nemělo na hodnotu EC50 žádný vliv (obr. 16). Deguchi (2008) uvádí in vitro 

hodnoty EC50 dasatinibu pro inhibici jednotlivých izolovaných kináz rodiny Src mezi 

1,0 nM (Lck) a 8,9 nM (Yes) U tří kináz, jejichž přítomnost se dá předpokládat 

v buňkách myeloidní linie (tedy Lyn, Fgr a Hck), se hodnoty EC50 pro inhibici kinázy 

dasatinibem pohybují mezi 1,7 nM (Lyn) a 7,1 nM (Fgr i Hck). Databázové údaje 

(PubChem) ovšem hovoří o subnanomolárních hodnotách pro inhibici jak SFK 

(0,57 nM pro Lyn) tak pro Bcr-Abl (0,8 nM). Další z možných příčin rozdílů hodnot 

EC50 u CML-T1 a JURL-MK1 může být i to, že některé SFK s Bcr-Abl přímo interagují a 

mohou jím být aktivovány (DanhauserRiedl et al., 1996). Linie CML-T1 a JURL-MK1 

mají srovnatelné množství proteinu Bcr-Abl (nepublikovaná data labora-toře), a 

výrazně vyšší obsah SFK v CML-T1 by mohl vést k vyšší hodnotě EC50 pro jejich 

inhibici dasatinibem. Sledovali jsme tedy i vliv selektivní inhibice Bcr-Abl imati-nibem 

na hladinu aktivních SFK. Přestože imatinib mesylát v použitých koncentracích SFK 

pravděpodobně přímo neinhibuje, vyvolává u JURL-MK1 buněk pokles hladiny 

aktivních SFK asi o 40 % (obr. 19). Bcr-Abl se tedy zřejmě do jisté míry skutečně podí-

lí na aktivaci SFK a koncentrační závislost působení dasatinibu na aktivitu SFK odráží 

jak přímé působení inhibitoru na SFK, tak nepřímý efekt způsobený inhibicí Bcr-Abl. 

V kontrolním experimentu s Bcr-Abl negativní linií Jurkat prováděném pomocí průto-

kové cytometrie došlo k poklesu hladiny aktivních SFK jen asi o 15% (obr. 20), nic-

méně z výsledků dosažených pomocí této metody nebyl ani dasatinib v těchto buň-

kách schopen indukovat pokles signálu na méně než 50% kontroly. To je pravděpo-

dobně způsobeno tím, že je v Jurkat buňkách ve vyšší míře přítomen zdroj nespeci-

fického signálu detekovatelný pomocí průtokové cytometrie, neboť analýza pomocí 

western-blotu za použití srovnatelných koncentrací dasatinibu ukázala v maximál-
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ních koncentracích pokles signálu aktivních SFK až na 10% kontroly (viz obr. 15B). 

Z tohoto hlediska tedy není možné jednoznačně rozhodnout, zda je vyšší pokles akti-

vity SFK po působení imatinibu u Bcr-Abl pozitivních buněk způsoben útlumem akti-

vace SFK zprostředkované přes Bcr-Abl, neboť nelze vyloučit přímou inhibici SFK 

imatinibem. Ačkoli většina zdrojů považuje za prokázané, že imatinib mesylát v 

mikromolárních koncentracích SFK přímo neinhibuje, (Dubreuil et al., 2009) uvádí, že 

imatinib inhibuje rekombinantní kinázu Lyn B s IC50 2,2 µM. Nejasnosti okolo selek-

tivity panují i okolo inhibitorů specifických pro SFK. Molekuly PP2 a Src inhibitor-1 

jsou běžně používanými specifickými inhibitory SFK (Bain et al., 2007; Hanke et al., 

1996). Ačkoli (Tatton et al., 2003) uvádí, že PP2 je schopno v testu kinázové aktivity 

inhibovat Bcr-Abl s IC50 okolo 1 µM, další autoři použili PP2 k odli-šení efektů 

zprostředkovaných SFK a Bcr-Abl s výsledky naznačujícími, že ani 10 µM PP2 

neovlivňuje kinázovou aktivitu Bcr-Abl (Klejman et al., 2002; Wilson et al., 2002). 

Účinnost obou inhibitorů – PP2 i Src inhibitor-1 – jsme testovali pouze na linii JURL-

MK1, a to opět pomocí průtokové cytometrie a western-blottingu. Srovnání výsledků 

dosažených pomocí těchto metod opět ukazuje rozdíly. Zatímco EC50 pro inhibici SFK 

získané pomocí western-blottingu jsou v submikro-molární oblasti, z průtokové 

cytometrie dostáváme hodnoty o jeden řád vyšší.  IC50 pro inhibici rekombinantních 

enzymů rodiny Src by se přitom podle dostupných údajů mělo u obou inhibitorů 

pohybovat v jednotkách až desítkách nM. 

Pozorování z konfokální mikroskopie JURL-MK1 buněk (obr. 21) potvrdila předchozí 

výsledky. Signál protilátky rozpoznávající aktivované SFK byl velmi vý-razně 

lokalizován do oblasti cytoplazmatické membrány, což je v souladu s faktem, že 

zakotvení do lipidové membrány je nutnou součástí aktivace kináz rodiny Src. Po 

ošetření 10 nM dasatinibem došlo k výraznému poklesu celkového fluorescenčního 

signálu, který se ještě prohloubil při použití koncentrace 40 µM (obr. 21B). Vzhledem 

k tomu, že tato hodnota již mnohonásobně převyšuje námi zjištěnou hodnotu EC50 

pro inhibici SFK dasatinibem, můžeme se domnívat, že fluorescenční signál deteko-

vatelný i při tomto uspořádání experimentu je stejně jako u průtokové cytometrie 

pravděpodobně důsledkem interakce protilátky s nespecifickými cíli v buňce.  

V literatuře jsou popsány dvě základní struktury, pomocí kterých může buňka 

adherovat k proteinům extracelulární matrice: fokální adheze a podozomy. Zatímco 
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molekulární složení těchto struktur je téměř totožné, mohou se vzájemně lišit aktivací 

některých regulačních proteinů, jakými jsou například kinázy rodiny Src. Aktivní SFK 

jsou sice pravděpodobně potřebné pro iniciaci vzniku obou adhezních struktur, ale 

zatímco u fokálních adhezí je aktivace SFK úzce spjata s jejich následným rozkladem 

(Fincham and Frame, 1998), pro vývoj a funkci podozomu je potřeba udržení vysoké 

aktivity SFK (Destaing et al., 2008). (Oikawa and Takenawa, 2009) navíc naznačují, že 

by obě adhezní struktury mohly vzájemně přecházet jedna v druhou. Je tedy možné, 

že obě struktury jsou vytvářeny stejnými mechanismy a signálními kaskádami, a 

aktivita SFK může společně s přítomností jiných faktorů (např. proteiny regu-lující 

nukleaci aktinu nebo aktivace motorové aktivity myozinu II, které společně vyt-voří 

mechanické pnutí v místě adheze) být činitelem rozhodujícím o tom, která ze struktur 

se nakonec z nascentního komplexu vyvine. Odlišné SFK přitom nemusí mít v efektu 

na buněčnou adhezivitu stejný účinek; již se objevily studie, které odhalily zcela 

protichůdné role jednotlivých kináz rodiny Src v jiných procesech (např. (Hong et al., 

2007). 

Systém RTCA xCELLigence byl původně navržen k monitorování proliferace a viabi-

lity adherentních kultur a dosud byl úspěchem používán např. pro testování cyto-

toxicity nejrůznějších látek bez nutnosti značení buněk (Abassi et al., 2011; Ke et al., 

2011; Urcan et al., 2010). Využití tohoto systému pro selektivní sledování adhezivity 

suspenzních buněk představuje nový, dosud nepublikovaný přístup k této 

problematice. Výhodou této metody je možnost kontinuálního sledo-vání buněčné 

adhezivity v čase s měřením v prakticky libovolných časových inter-valech, to vše bez 

narušení integrity buněčného prostředí či buněk samotných. Doba trvání 

experimentu je tedy omezena pouze kultivačními podmínkami pro daný bu-něčný 

model. Proto představuje systém xCELLigence zcela nový, komplexní pohled na 

dynamiku adhezních procesů hematopoietických buněk. Mikroimpedanční signál ale 

odráží pouze změnu v celkové ploše pokryté buňkami, což v praxi může znamenat jak 

zvýšení počtu adherovaných buněk, tak zesílení adheze buněk již adherovaných, což 

vede k zploštění buňky a tudíž ke zvětšení povrchu, kterým kontaktuje matrici. Proto 

jsme při interpretaci dat získaných pomocí tohoto systému přihlíželi i k výsledkům 

dosaženým pomocí již zavedené metody fluorimetrické detekce frakce adherovaných 

buněk (tzv. end-point protokol), pomocí které lze selektivně detekovat změny pouze 

v počtu adherovaných buněk, ale nikoli v síle jejich adheze. 
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Předchozí pozorování ukázala, že linie odvozené od CML jsou z  běžně 

experimentálně používaných proteinů ECM schopny adherovat prakticky pouze 

k fibronektinu (Kuzelova et al., 2010a). Suspenzní buňky leukemických linií rostoucí 

v jamkách bez pokrytí fibronektinem nejsou pomocí systému RTCA rozpoznatelné, 

zatímco v jamkách fibronektinem pokrytých byl nárůst mikroimpedančního signálu 

závislý na počtu buněk vložených do experimentu (obr. 22). Při použití systému pro 

sledování adherentních buněk je doporučen počet 10000 buněk na jamku, ale pro 

sledování hematopoietických linií bylo k zisku uspokojivé odezvy nutno tento počet 

zvýšit, pravděpodobně jak z důvodu velikosti buněk, tak z důvodu jejich slabší adhe-

rence. Buňky linie JURL-MK1 mají v průměru okolo 10 µm, kdežto adherentní buňky 

jsou schopny pokrýt plochu o průměru 200 – 1000 µm2 (Park et al., 2010). Amplituda 

signálu ze systému RTCA pro adhezivitu jednotlivých linií k fibronektinu korelovala 

s výsledky získanými pomocí end-point protokolu.  

Jednotlivé linie se v míře adhezivity k matrici dramaticky liší. Zatímco frakce adhero-

vaných buněk u linie CML-T1 se pohybuje jen okolo 5%, u linie Jurkat je to okolo 85%. 

Extrémně nízká úroveň adhezivity CML-T1 buněk by mohla být zčásti i důsledkem 

vysokého obsahu SFK, ale inhibice těchto kináz nevede k výraznému zvýšení adhezi-

vity buněk (nepublikovaná data laboratoře). Nízká adhezivita této linie je tedy prav-

děpodobně hlavně důsledkem působení jiných faktorů, než je obsah a aktivace SFK. 

Už samotný fakt, že za běžných podmínek adheruje k fibronektinu jen určitá frakce 

buněk naznačuje, že – za předpokladu, že je buněčná populace homogenní – dochází 

k neustálé fluktuaci buněk mezi adherovaným a neadherovaným stavem. I pozoro-

vání, že již slabý otřes destičky v průběhu inkubace (například v podobě zavření dví-

řek od termostatu) způsobí, že mikroimpedanční signál prudce poklesne, ukazuje na 

velmi slabou sílu adheze hematopoietických buněk a to, že se signál po tomto otřesu 

vrátí během krátkého časového úseku na původní hodnotu naznačuje, že adhezní pro-

cesy jsou v leukemických buňkách vysoce dynamické. 

Ze srovnání výsledků dosažených u jednotlivých linií pomocí systému RTCA 

xCELLigence a pomocí end-point protokolu vyplývá, že RTCA systém je pravdě-

podobně schopen v použitém uspořádání selektivně měřit adhezivitu jednotlivých li-

nií k fibronektinu. To jsme nadále ověřili pomocí aktivátoru adhezních drah, TPA. TPA 

je aktivátorem PKC, jejíž aktivace vede k remodelaci cytoskeletu a zesílení vazby 
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buněk k fibronektinu (Davis and Camarillo, 1993; Woods and Couchman, 1992). Po 

ošetření buněk touto látkou jsme zaznamenali rychlé změny v interakci buněk 

s povrchem pokrytým FN. Výrazný nárůst mikroimpedančního signálu jsme 

pozorovali nejen u buněk linie JURL-MK1, ale i u linie Jurkat, které jsou z hlediska 

frakce adherovaných buněk mnohem více adherentní než JURL-MK1 – frakce 

adherovaných Jurkat buněk v bazálním stavu se pohybuje okolo 85%. Po ošetření 

TPA se tato hodnota získaná pomocí fluorimetrického měření navýší už jen o 5 % 

(data z předchozích experimentů). Pozorovaný asi dvojnásobný nárůst v mikroimpe-

dančním signálu je tedy u buněk linie Jurkat pravděpodobně způsoben spíše několi-

kanásobným zesílením interakce buněk s FN a jejich zploštěním, než zvýšením počtu 

adherovaných buněk k matrici, zatímco u JURL-MK1 jde pravděpodobně o kombinaci 

obou jevů.  

DMSO je rozpouštědlo často používané k solubilizaci látek s biologickou aktivitou. Při-

dání DMSO do média i v nepřítomnosti buněk vyvolá rychlý, přechodný vzrůst mikro-

impedančního signálu. Je pravděpodobné, že kapka DMSO přidaná do vodného roz-

toku média vytvoří vzhledem ke svojí vyšší hustotě na dně jamky vrstvu, která díky 

odlišnému odporu vyvolá změnu v mikroimpedanci a postupem času, jak DMSO di-

funduje do roztoku, mikroimpedance klesá k normálu až do stavu, kdy je DMSO plně 

rozptýleno v roztoku. Pokud koncentrace DMSO v médiu nepřesáhne 0,4 %, klesne 

mikroimpedanční signál až na původní, kontrolní hladinu. Pro adhezní experimenty 

jsme stanovili horní hranici koncentrace DMSO na 0,1 %, kdy i samotný počáteční 

nárůst mikroimpedance byl již minimální a nedocházelo tedy k interferenci s měře-

ním adhezivity. 

Přímé srovnání obou metod bylo provedeno při sledování dynamiky adhezivity JURL-

MK1 buněk po ošetření imatinibem, specifickým inhibitorem Bcr-Abl. Jeho efekt na 

buněčnou adhezivitu byl již v minulosti naší laboratoří sledován pomocí fluori-

metrického měření (Kuzelova et al., 2010b). Výsledky dosažené pomocí RTCA 

xCELLigence se s těmito publikovanými daty shodují (obr. 26). Vazba imatinibu na 

Bcr-Abl způsobí termodynamickou preferenci neaktivní konformace kinázy, která je 

v buňce rychle degradována a nedostatek aktivního Bcr-Abl vede k indukci buněčné 

smrti. Jelikož apoptotické buňky ztrácejí schopnost adherovat k matrici, lze pokles 

signálu pod úroveň kontrolních buněk po 24 a více hodinách inkubace s inhi-bitorem 
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pravděpodobně přičítat vnějším projevům probíhající apoptotické signali-zace, 

naopak růst mikroimpedance u kontrolních buněk po 24 h probíhajícího expe-

rimentu je způsoben pravděpodobně jejich proliferací a tím zvyšujícího se počtu 

buněk v jamce. Působení imatinibu o koncentracích 10 µM a 40 µM na Bcr-Abl nega-

tivní linii Karpas-299 naproti tomu nevedlo ke změnám v mikroimpedanci ani po 24 h 

působení (obr. 27). Dasatinib o stejné koncentraci vyvolal výrazný, přechodný nárůst 

v mikroimpedančním signálu, který klesl pod úroveň kontroly již po 4 – 5 h od přidání 

inhibitoru a dále se snižoval. Vzhledem k časovému omezení při práci s přístrojem 

xCELLigence jsme bohužel nestihli experiment zopakovat s nižší koncentrací dasa-

tinibu. Zůstává tedy otázkou, zda je počáteční nárůst adhezivity možno přičítat pouze 

inhibici SFK, zda je takto rychlý pokles buněčné adhezivity způsoben reakcí na 

inhibici SFK, a nakolik se na obou jevech podílela inhibice nespecifických cílů, které 

dasatinib v mikromolárních koncentracích může zasahovat. 

U linie JURL-MK1 byl vliv dasatinibu vyšetřen podrobně. Po aplikaci dávky 

odpovídající zhruba desetinásobku EC50 pro inhibici SFK (tj. cca 10 nM) byl pozo-

rován zprvu nárůst mikroimpedance a později pokles, který lze pravděpodobně 

přičíst indukci apoptózy (obr. 28). Srovnání účinku 1 µM imatinibu a 10 nM dasa-

tinibu, což jsou dávky s podobnou cytotoxicitou, na adhezivitu buněk JURL-MK1 od-

halilo, že zatímco po ošetření dasatinibem lze pozorovat změnu v mikroimpedanci 

prakticky bezprostředně po přidání, imatinib působí s prodlevou 2 – 3 h. Jedním 

z možných vysvětlení tohoto jevu může být pomalejší průnik imatinibu do buňky. To 

jsme se rozhodli sledovat pomocí fosforylace adaptorového proteinu CrkL. CrkL je 

prominentním substrátem Bcr-Abl, fosforylace tyrozinu 207 CrkL je obecně uzná-

vaným markerem kinázové aktivity tohoto fúzního proteinu (např. (La Rosée et al., 

2008), ačkoli již v minulosti vznikly pochybnosti o spolehlivosti této metody pro 

sledování kinázové aktivity Bcr-Abl (Donato et al., 2004). Imuno-blotová analýza 

závislosti míry fosforylace CrkL na době působení imatinibu o koncen-traci 1 µM 

překvapivě neodhalila žádné změny ve fosforylaci Y207 CrkL, zatímco dasatinib o 

koncentraci 10 nM fosforylaci snížil již po půlhodině působení. Tento výsledek by se 

dal interpretovat tak, že 1 µM imatinib není dostatečný k inhibici    Bcr-Abl u JURL-

MK1, to je ovšem v rozporu s dříve publikovanými daty, podle kterých se EC50 pro 

vliv imatinibu na proliferaci a viabilitu buněk JURL-MK1 pohybuje okolo 0,25 µM, 

respektive 0,5 µM a 1 µM imatinib již vyvolával maximální možný funkční efekt jak u 
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buněk linie JURL-MK1, tak u buněk linie K562 (Kuzelova et al., 2005). CrkL ovšem 

může být fosforylován také například kinázou Lyn (Arai et al., 2001), což, vezmeme – 

li v potaz fakt, že nadprodukce či konstitutivní aktivace právě této kinázy z rodiny Src 

je spojována s horší prognózou pacientů s CML a rezis-tencí nemoci proti imatinibu 

(Wu et al., 2008a), naznačuje, že fosforylace pro-teinu CrkL na tyrozinu 207 skutečně 

pravděpodobně není spolehlivým ukazatelem aktivity Bcr-Abl. Nicméně na účinnost 

imatinibu můžeme usuzovat již z pozorované částečné inhibice fosforylace SFK (obr. 

19 a 20), ke které dojde v plném rozsahu již po 30 min inkubace buněk s imatinibem 

(data v obrázcích byla získána po 2h inkubaci, ale stejný efekt nastane již po 30 min – 

nepublikovaná data laboratoře). Práce prove-dené na jiných CML buněčných liniích 

rovněž ukazují, že aktivita Bcr-Abl poklesá velmi rychle (v řádu minut) po přidání 

imatinibu (Gambacorti-Passerini et al., 1997). Pomalejší nástup účinku imatinibu na 

adhezivitu tedy s rychlostí průniku léčiva do buňky nejspíše nesouvisí. Další možná 

vysvětlení zpožděného efektu imati-nibu na adhezivitu mohou souviset se složitějším 

vlivem Bcr-Abl na adhezivitu buněk.  

Sledování závislosti koncentrace dasatinibu na adhezivitu JURL-MK1 buněk přineslo 

další zajímavá pozorování. Z obr. 29A vyplývá, že se stoupající koncentrací dasatinibu 

klesá jeho schopnost indukovat zvýšení buněčné adhezivity, a to až do koncentrací 

okolo 1 µM, které už téměř nepůsobí zvýšení adhezivity a zároveň nejrychleji indukují 

pokles mikroimpedančního signálu pod úroveň kontroly. Vzhledem k tomu, že tato 

koncentrace je asi 1000x vyšší, než je EC50 dasatinibu pro vliv na viabilitu JURL-MK1 

buněk, bylo by pravděpodobně uspokojivé interpretovat pokles signálu jako okamžité 

spuštění apoptotických procesů v buňce. Další zvyšování koncentrace dasatinibu až 

na výsledných 50 µM ovšem vedlo k opětovnému zesilování interakce buněk s fibro-

nektinem (obr. 29B), s tím, že tentokrát měla křivka závislosti mikroimpedance na 

čase jiný průběh, než u nanomolárních koncentrací inhibitoru. Odlišný tvar křivky pa-

trně odráží to, že dasatinib v těchto koncentracích inhibuje nespecifické cíle a křivka 

znázorňuje vliv jejich inhibice na buněčnou adhezivitu. Zajímavé je, že v případě takto 

vysokých koncentrací dochází k opětovnému poklesu signálu pod úroveň kontroly po 

výrazně delší době, než u nižších koncentrací, a také než u Bcr-Abl negativních linií, 

které byly ošetřeny takto vysokými koncentracemi dasatinibu. Přímé srovnání křivek 

odpovídajících koncentracím dasatinibu, které vyvolaly maximální nárůst v mikro-

impedančním signálu, tedy 1 nM a 10 µM (obr. 29C), odhaluje, že ačkoli odpověď 
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systému na 10 µM dasatinib je rychlejší a má větší amplitudu než křivka odpovídající 

1 nM koncentraci dasatinibu, po 4 – 5 h po přidání inhibitoru se odpověď obou dílčích 

systémů vyrovná a následný průběh křivky je co do charakteru srovnatelný. Rychlejší 

účinek 10 µM dasatinibu může být způsoben tím, že je inhibitor schopen v této kon-

centraci účinkovat rychleji, než u koncentrace nižší (viz obr. 29D). Ve vyšších kon-

centracích dasatinibu již pravděpodobně také dochází k nespecifické vazbě inhibitoru 

a výsledné změny v adhezivitě jsou nejspíše důsledkem kombinace působení více 

odlišných procesů. K potvrzení poměrně překvapivých hodnot z měření pomocí sys-

tému RTCA jsme analyzovali vliv dasatinibu na adhezivitu JURL-MK1 buněk i pomocí 

end-point protokolu (obr 29E). Změny v počtu adherovaných buněk po 90min in-

kubaci buněk s dasatinibem se jeví jako statisticky signifikantní pouze u 1 nM 

(P=0,0163), respektive 10 nM (P=0,0143) dasatinibu, u 40 µM dasatinibu statistická 

signifikance výsledků prokázána nebyla i přesto, že amplituda signálu byla u těchto 

vzorků nejvyšší. Důvodem je pravděpodobně velikost standardních odchylek vznik-

lých při jednotlivých nezávislých experimentech. Ačkoli změny pozorované pomocí 

end-point metody jsou méně výrazné, výsledky jsou v souladu s těmi, které jsme 

získali analýzou mikroimpedance v reálném čase. Je třeba přitom zdůraznit, že mik-

roimpedanční signál lépe odráží intenzitu interakce buněk s fibronektinem. 

Abychom mohli vyhodnotit vliv na adhezivitu způsobený inhibicí SFK a odfiltrovali 

vliv inhibice Bcr-Abl, provedli jsme na JURL-MK1 buňkách i sérii experimentů s inhi-

bitory specifickými pro SFK (obr. 30). Účinek PP2 (obr. 30A) o koncentracích 1 µM a 

10 µM se v amplitudě signálu nelišil, ale vyšší koncentrace způsobila delší trvání 

efektu na buněčnou adhezivitu. Jinak tomu bylo u Src inhibitoru-1 (obr. 30B), u 

kterého byla amplituda signálu buněk ošetřených 1 µM koncentrací asi poloviční 

oproti buňkám ošetřeným 10 µM Src inhibitorem-1. U 10 µM koncentrace vidíme i 

změnu v charakteru křivky, která se nápadně podobá těm získaným z experimentů 

využívajících vysoké koncentrace dasatinibu a u kterých se pravděpodobně jedná o 

nespecifický efekt. Je tedy možné spekulovat, že 10 µM Src inhibitor-1 již také 

inhibuje nespecifické cíle v buňce, a podobnost křivek na obrázcích 29B, 29C a 30B, 

30C naznačuje, že možná sledujeme vliv inhibice totožného cíle jak pomocí Src inhi-

bitoru-1, tak dasatinibu. Ani u jednoho z obou SFK specifických inhibitorů jsme nepo-

zorovali pokles signálu pod úroveň kontroly ani po 20 h, což podporuje hypotézu, že 

SFK nejsou nutné pro přežití CML buněk. Data z RTCA experimentů s využitím inhi-
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bitorů specifických pro SFK byla opět ověřena pomocí fluorimetrické analýzy, která 

potvrdila obecné zvýšení frakce adherovaných buněk oproti kontrole po 30 minutách 

působení SFK specifických inhibitorů.  
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6 Shrnutí 

Cílem této práce byla analýza vlivu inhibitorů kináz rodiny Src na adhezivitu 

hematopoietických prekurzorů. Jako experimentální model jsme pro tento účel zvolili 

linie odvozené od chronické myeloidní leukémie (Bcr-Abl pozitivní), jako kontrolní 

byly použity linie Bcr-Abl negativní. Dasatinib, inhibitor tyrozinových kináz tzv. 

„druhé generace“ a léčivo využívané v klinické praxi pro léčbu CML, byl z důvodu 

klinické relevance projektu zvolen jako hlavní inhibitor SFK pro adhezní experimenty, 

analýzy byly ovšem provedeny i s inhibitory, které jsou považovány za specifické pro 

SFK.  

Pro každou z šesti modelových linií byla stanovena hodnota EC50 pro vliv dasatinibu 

na buněčnou proliferaci a viabilitu. Hodnoty EC50 pro Bcr-Abl pozitivní buňky se 

pohybovaly asi o 3 – 4 řády níže než u Bcr-Abl negativních buněk. Inhibici SFK po 

ošetření buněk inhibitory jsme pozorovali s využitím fosfo-specifické protilátky proti 

aktivačnímu tyrozinu 416 kinázy Src pomocí western-blotu a průtokové cytometrie. 

Ačkoli se hodnoty EC50 pro inhibici SFK v některých případech lišily v závislosti na 

použité metodě, v porovnání Bcr-Abl pozitivních a Bcr-Abl negativních linií jsme 

nepozorovali žádný výrazný rozdíl.  

Adhezní experimenty obecně prokázaly, že inhibitory SFK zvyšují adhezivitu buněk 

k fibronektinu. Interakce modelových linií s fibronektinem jsme sledovali jak pomocí 

zavedené metody fluorimetrické detekce frakce adherovaných buněk (tzv. end-point 

protokol), tak pomocí dosud nepublikovaného přístupu s využitím systému pro 

monitorování buněk v reálném čase, RTCA xCELLigence DP. Zatímco pomocí prvně 

jmenovaného přístupu jsme schopni rozlišit pouze rozdíl v počtu buněk adhe-

rovaných v daném čase, systém xCELLigence reaguje jak na změny v počtu buněk, tak 

na změny v síle jejich interakce s matricí, a teoreticky tedy umožňuje sledování dyna-

miky adhezivity hematopoietických buněk v čase. Tuto tezi jsme ověřili sérií několika 

experimentů, ve kterých jsme sledovali závislost odezvy signálu na pokrytí jamek 

proteinem ECM, počtu buněk vložených do experimentu a reakci systému na ošetření 

buněk aktivátorem adhezních drah (TPA). Po porovnání signálu získaného pomocí 

systému RTCA xCELLigence s dříve publikovanými daty získanými pomocí end-point 

protokolu jsme shledali systém vhodným pro selektivní sledování dynamiky adhez-

ních procesů hematopoietických buněk.  



80 

 

Ošetření Bcr-Abl negativních buněk imatinibem nevedlo k žádným změnám 

v adhezivitě těchto buněk, kdežto ošetření dasatinibem vedlo k prudkému nárůstu 

v mikroimpedanci u dna jamky.  

Podrobnější studii vlivu inhibitorů na adhezivitu buněk jsme provedli na linii JURL-

MK1. Srovnání působení imatinibu a dasatinibu o koncentracích se srovnatelnou 

cytotoxicitou odhalilo asi 2h zpoždění v účinku imatinibu. Hypotéza o pomalejším 

průniku imatinibu do buňky zůstala nepotvrzena, neboť sledování inhibice kinázové 

aktivity Bcr-Abl pomocí specifické fosforylace proteinu CrkL na Y207 neukázalo 

žádný pokles ve fosforylaci tohoto zbytku ani po 24 h působení 1 µM imatinibu, tedy 

koncentrace, která již má podle předchozích sledování na linii JURL-MK1 již 

maximální dosažitelný cytotoxický efekt. Po 24h je už navíc výrazně snížena i hladina 

Bcr-Abl, tedy nutně i jeho aktivita. Otázkou tedy také zůstává spolehlivost tohoto 

testu, který se používá i při in vitro testování účinnosti inhibitorů Bcr-Abl u pacientů 

trpících CML.  

Ze sledování koncentrační závislosti dasatinibu na adhezivitu JURL-MK1 buněk 

vyplývá, že dasatinib zvyšuje adhezivitu těchto buněk v maximální míře v nízkých      

(1 nM, respektive 10 nM) i relativně vysokých koncentracích (10 µM, respektive 40 

µM). Středně vysoké koncentrace ovšem změny v mikroimpedanci prakticky 

nevyvolávají. Odpověď systému při použití vysokých koncentrací byla oproti nízkým 

rychlejší, což koreluje s rychlejší inhibicí SFK v JURL-MK1 buňkách při použití 

odpovídajících koncentrací dasatinibu.  

Souhlasného výsledku bylo dosaženo i měřením pomocí tzv. end-point protokolu, u 

kterého statistická analýza potvrdila signifikantní zvýšení frakce adherovaných 

buněk u nízkých koncentrací dasatinibu, ale nikoli u koncentrací středních. 

Analýza působení specifických inhibitorů SFK, PP2 a Src inhibitor-1, na adhezivitu 

JURL-MK1 buněk přineslo výsledky podobné těm získaným za použití nanomolárních 

koncentrací dasatinibu. Výsledky dosažené pomocí systému xCELLigence byly opět v 

souladu s výsledky získanými fluorimetrickou analýzou. 
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Cíl diplomové práce byl splněn. Její hlavní přínos spočívá v zavedení nové metody 

sledování dynamiky adhezních procesů pomocí systému RTCA xCELLigence, pomocí 

kterého, v kombinaci s již zavedenou metodou fluorimetrické detekce frakce 

adherovaných buněk, byl sledován vliv inhibitorů kináz rodiny Src na adhezivitu 

hematopoietických buněk.  
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