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Abstrakt 

Neprokázali jsme žádnou mutaci v kódujících oblastech genů signální  dráhy TGF 1, ale zjistili 

jsme sníženou nebo nedetekovatelnou expresi těchto analyzovaných genů. Snížená exprese je 

zřejmě způsobena epigenetickými změnami, tedy hypermetylací a deacetylací promotorových 

oblastí těchto genů. Antiproliferační a apoptotický účinek TGF 1 byl testován na liniích AML 

(ML1, ML2, CTV1 a Kasumi1). Rezistence ML2 buněk k inhibici DNA syntézy pomocí TGFβ1 je 

způsobena jinými faktory než mutacemi genů signalizační dráhy TGFβ1.Zjistili jsme, že zvýšená 

exprese genu pro SnoN (Ski-like novel gene) na úrovni mRNA i proteinu je zřejmě důvodem této 

rezistence. Buňky linie Kasumi1 a ML2 byly citlivé k indukci apoptózy vyvolané působením 

TGFβ1, ale v menší míře než  při působení inhibitoru proteazomu, bortezomibu. Rozdílnost 

odpovědí AML buněk jednotlivých linií odráží velkou heterogenitu akutní myeloiní leukémie 

(AML) u pacientů s AML. 

Analýza prognostických faktorů AML s normálním karyotypem potvrdila, že mutace genu CEBPA 

(CCAAT/enhancer binding protein alpha) jsou příznivým prognostickým faktorem a naopak 

zvýšená exprese genů pro EVI1 (“Ecotropic Virus Integration Site 1") a ERG  (“ETS-related gene”) 

jsou nepříznivým prognostickým faktorem. EVI1 je také negativním markerem u 

myelodysplastického syndromu (MDS). Nepotvrdili jsme výnam zvýšené exprese genu MN1 

(“Meningioma 1“) jako negativního prognostického faktoru. 

 

Abstract 

We did not find mutation in coding areas of genes for components of TGFbeta1 signaling pathway 

but we detected decreased or undetectable expression of these analysed genes.The decreased 

expression is probably caused by epigenetic changes, so by hypermethylation and deacetylation of 

promoter regionsof these genes.Antiproliferative and apoptotic effect of  TGF 1 was analysed in 

AML cell lines (ML1, ML2, CTV1 and Kasumi1). ML2 cells rezistence to inhibition of DNA 

synthesis by TGFβ1 is not caused by mutations of genes for components of  TGFβ1 signaling 

pathway. We found that increased SnoN (Ski-like novel gene) expression on the level of 

coresponding mRNA and protein is probably accountable for this rezistence. Kasumi1 and M2 cells 

were sensitive to induction of apoptózis caused by TGFβ1 treatment but in less extent than by 

proteazome inhibitor bortezomib. The difference of  AML cells of different lines answers shows a 

great heterogeneity AML in AML patients. Prognostic factors analysis in AML with normal 

karyotype confirmed that CEBPA (CCAAT/enhancer binding protein alpha) mutations predict 

favourable prognosis but the elevated EVI1 (“Ecotropic Virus Integration Site 1") and ERG  (“ETS-

related gene”) expression are connected with unfavourable prognosis. EVI1 is a negative marker for 



  

MDS as well. We did not confirm overexpression of MN1 (“Meningioma 1“) as a negative 

prognostic factor. 

 

1. Úvod 

Každá fáze buněčného cyklu (G1, S, G2 and M) je kontrolována určitými cyklin-dependentními 

kinázami (CDK) a jejich regulatorními podjednotkami cykliny.  

Tumor supresorová aktivita transformačního růstového faktoru beta (TGFβ) záleží na jeho 

schopnosti regulovat expresi mnoha proteinů, jenž hrají klíčovou roli v kontrole buněčného cyklu 

při přechodu z G1 do S fáze. TGFβ je schopen způsobit zastavení buněčného růstu u mnoha 

různých typů buněk včetně epiteliálních, endoteliálních, hematopoetických, nervových a u určitého 

typu mesenchymálních buněk. Identifikace a charakterizace signální dráhy TGFβ pomůže 

porozumět úloze TGFβ na jedné straně jako tumorsupresorového genu obvykle v počátečním stadiu 

maligního růstu a na druhé straně naopak jako onkogenního faktoru v pozdních fázích malignit 

zejména u metastází. V pozdní fázi vzniku epiteliálního nádoru se buňky často stávají rezistentními 

na inhibiční účinek TGFβ kvůli inaktivaci signální dráhy TGFβ nebo v důsledku abnormální 

regulace buněčného cyklu. Cytokiny rodiny TGF  regulují tedy růst a diferenciaci různých buněk. 

Poněvadž TGF  je potenciální růstový inhibitor většiny typu buněk, regulace signalizace 

TGF může být spojována s postupem nádoru (zabránění přenosu signálu od TGF  vede 

k nádorům). Sledovali jsme působení potenciálních chemoterapeutik (inhibitorů MAP-kináz, 

histodeacetyláz a proteazomů) na složky signální dráhy TGF Změřili jsme se především na jeden 

z inhibitorů proteazomů bortezomib, který e již klinicky jpoužíván u pacientů s mnohočetným 

myelomem rezistentních na zavedené terapie. 

Akutní myeloidní leukémie (AML) a myelodysplastický syndrom (MDS) jsou onemocnění s velkou 

biologickou a klinickou heterogenitou [1]. Přestavby chromozomů byly nalezeny u přibližně  55% 

dospělých pacientů s AML a asi u  30-50% pacientů s MDS. Tedy 40% až 45% AML tvoří AML 

s normálním karyotypem, které nevykazují žádné charakteristické morfologické změny. Mutace 

transkripčního faktoru "CCAAT/enhancer-binding protein" (C/EBP) alfa (CEBPA), které mají za 

výsledek buď dominantně negativní formy tohoto transkripčního faktoru nebo jeho nedostatek pro 

funkci v diferenciaci na monocyty a granulocyty, jsou spojeny s lepší než průměrnou prognózou 

[2]. Vedle mutací genu CEBPA, které jsou příznivým prognostickým faktorem, patří mezi negativní 

prognostické faktory důležité pro léčebnou strategii zvýšená hladina mRNA pro transkripční faktor 

EVI1 (“Ecotropic Virus Integration Site 1") [3], zvýšená hladina mRNA pro ERG (“ETS-related 

gene”) [4,5] a mRNA pro MN1 (“Meningioma 1“) [6,7-9]. 



  

Sekvenování velkého počtu vzorků, které jsme předpokládali u detekce mutací CEBPA u pacientů s 

AML, je velmi zdlouhavé, proto jsme plánovali v rámci této práce testování a zavedení nové 

metody mutačního skríninku – HRMA (high-resolution melting analysis). Samotné analýze genu 

CEBPA předcházelo testování metody na genu MYH9. Lidský gen MYH9 („myosin heavy chain 

9“) je lokalizován na chromosomu 22q11.2 [10], sestává ze 40 exonů a kóduje těžký řetězec 

nesvalového myosinu IIA. Mutace v tomto genu způsobují onemocnění souhrně nazývaná „MYH9 

onemocnění“, která charakterizují velké destičky, trombocytopenie a kombinace granulocytárních 

inkluzí, hluchoty, zákalů a selhání ledvin. 

 

2. Hypotézy a cíle práce 

Cílem práce je nalézt účinné látky, které ovlivní signální TGFβ takovým způsobem, aby byla 

inhibována leukemogeneze. Dále řispět k objasnění role TGF  v buňkách izolovaných z kostní 

dřeně nebo periferního oběhového systému pacientů s AML (akutní myeloidní leukémie) a MDS 

(myelodysplastický syndrom), analyzovat TGF  jako potenciální nádorový supresor na základě 

analýzy výskytu mutací signální dráhy TGF  v leukemických a MDS buňkách. 

Vedle cytogenetiky, která je důležitým prognostickým faktorem, mutace specifických genů a 

změněná exprese určitých genů také dovoluje stanovit prognózu u akutní myeloidní leukémie 

(AML) a myelodysplastického syndromu (MDS). Zejména pro AML s normálním karyotypem  (40-

45% případů AML) je významná analýza důležitých prognostických faktorů: mutace transkripčního 

faktoru CCAAT/enhancer-binding protein alfa  (CEBPA),  spojené s lepší než průměrnou 

prognózou a zvýšená exprese genů ERG ( “ETS-related gene”), MN1 (“Meningioma 1“) a EVI1 

(“Ecotropic Virus Integration Site 1”), které jsou naopak spojené se špatnou předpovědí pro léčbu 

pacientů s AML a v případě zvýšené hladiny EVI1 mRNA i se špatnou předpovědí pro léčbu u 

pacientů s MDS. Pro detekci mutací v genu CEBPA jsme chtěli zavést novou metodu, která je 

založena na rozdílnosti křivek tání PCR produktů s mutací a bez mutace – metoda high-resolution 

melting analysis (HRMA). 

Naší analýzou mutací CEBPA a studiem exprese genů ERG, MN1 a EVI1 na úrovni hladiny 

odpovídajících mRNA pomocí kvantitativní PCR chceme přispět k přesnějšímu stanovení prognózy 

pacientů s AML a MDS a následně i k efektivnější terapii. 

 

3. Materiál a metodika 

Počáteční pokusy byly provedeny na liniích leukemických buněk. Exprese genů pro receptory 

TGFβ, proteiny Smad a cílové proteiny signální dráhy TGFβ byly analyzovány semikvantitativní 



  

RT-PCR a kvantitativní qPCR, u vybraných genů na úrovni proteinu western blotem. Sledovali 

jsme vliv činidel, která by mohla v budoucnu najít použití v terapii, na signální dráhu TGFβ. Použili 

jsme specifické inhibitory MAP-kináz (PD98059, UO126, SB203580 aj.), inhibitory 

histondeacetyláz (HDAI) a proteazomů. Sekvenovali jsme exony genů signalizačních komponent 

dráhy TGF  u buněčných linií a pacientů s AML a MDS. 

Vzorky s mutací CEBPA měly být detekovány metodou HRMA a následně osekvenovány. HRMA 

je účinná metoda pro detekci mutací umožňující rychle rozlišit negativní vzorky od pozitivních 

(mutovaných) pomocí PCR reakce a specifického fluorescenčního barviva LC Green plus 

Schopnost této metody spolehlivě zachytit každý mutovaný vzorek byla nejdříve ověřena na 

analýze exonů genu MYH9 u sedmi pacientů s makrotrombocytopenií. Odlišný gen byl zvolen 

proto, že laboratoř, kde testování HRMA probíhalo, se zaměřila na trombocytopenie. 

Stanovili jsme sekvenací DNA a cDNA mutace transkripčního faktoru CCAAT/enhancer-binding 

protein (C/EBP) alfa  (CEBPA) spojené s lepší než průměrnou prognózou pro pacienty s AML s 

normálním karyotypem a pomocí kvantitativní PCR expresi genů ERG, MN1 a EVI1, jejichž 

zvýšená exprese je naopak spojena se špatnou předpovědí pro léčbu pacientů s AML s normálním 

karyotypem a v případě zvýšené hladiny EVI1 mRNA i se špatnou předpovědí pro léčbu u pacientů 

s MDS. 

 

4. Výsledky 

Všechny složky signalizační dráhy TGFβ1 jsou exprimovány v buňkách ML2 a jsou snadno 

detekovatelné na úrovni mRNA  Nezjistili jsme inhibiční účinek TGFβ1 na proliferaci ML2 buněk 

za použití inkorporace [6-
3
H] thymidinu do buněk. Sekvenovali jsme exony genů signalizačních 

komponent TGF  v ML2 buňkách, ale žádnou mutaci jsme nezachytili.Naše výsledky naznačují, že 

rezistence ML2 buněk k TGFβ1 je způsobena jinými faktory než mutací/emi genů signalizační 

dráhy TGFβ1. Bortezomib indukoval apoptózu u buněčných leukemických linií Kasumi1, CTV1, 

ML2, ale ne u buněk ML1. Buňky linie Kasumi1 a ML2 byly také citlivé k indukci apoptózy 

vyvolané působením TGFβ1, ale v menší míře než u bortezomibu. Buňky linie ML1 byly 

rezistentní proti oběma induktorům apoptózy. 

Neprokázali jsme žádnou mutaci v kódujících oblastech genů signální dráhy TGF 1 u pacientů 

s MDS a AML, ale zjistili jsme sníženou nebo nedetekovatelnou expresi analyzovaných genů. 

Zároveň jsme nenalezli žádnou mutaci uvedených genů u použitých buněčných linií. 

Analyzovali jsme expresi hladin mRNA pro geny EVI1, ERG a MN1 u pacientů s diagnózou MDS 

nebo AML metodou kvantitativní PCR v čase. Pacienti s MDS byly vyšetřeni pouze na expresi 



  

EVI1, jehož zvýšená hladina mRNA je spojována se špatnou prognózou. Ze 485 vzorků 

s prokázaným MDS mělo 90 zvýšenou expresi EVI1 a ze 71 vzorků se suspektním MDS byla 

zjištěna zvýšená exprese EVI1 u 11 případů. Pacienti s AML měli také zvýšenou expresi EVI1 a to 

u 62 vzorků ze 436, dvojnásobné množství mělo zvýšenou expresi ERG a u více jak dvojnásobného  

počtu byla zjištěna overexprese MN1. Výskyt zvýšené exprese rizikových faktorů EVI1, ERG a 

MN1 byl podobný u pacientů s normálním i změněným karyotypem, s vyjímkou EVI1 u MDS.  

Při analýze vzorků na přítomnost mutace MYH9 se HRMA osvědčila jako účinná a spolehlivá 

metoda (41 vzorků z 280 PCR produktů bylo označeno jako odlišných od kontrol, u 5 byla nalezna 

mutace). Proto jsme tuto metodu použili také pro preskrínink pacientů na přítomnost mutací v genu 

CEBPA. V tomto případě falešná pozitivita dosáhla až 60% a rozdíl tvaru křivek tání mutovaných a 

nemutovaných vzorků nebyl natolik výrazný, aby bylo možné určit, které PCR produkty obsahují 

mutaci či polymorfismus.  

Celkem jsme analyzovali 295 pacientských vzorků na přítomnost mutace v genu CEBPA – 143 

pacientů s MDS a 152 pacientů s AML. Z uvedeného počtu pacientů mělo pět s diagnózou MDS 

mutaci v genu CEBPA, polymorfismus byl detekován v genu CEBPA v 51 případech. U pacientů 

s AML jsme detekovali ve 14 případech mutaci v CEBPA a u 42 pacientů s AML byl zjištěn 

polymorfismus. Zjištěné mutace CEBPA nebyly zjištěny u žádného ze 41 zdravých kontrolních 

vzorků. 

 

5. Diskuse  

Vliv TGF l na ML2 buněčnou linii nebyl dosud zkoumán. Ukázali jsme, že buňky 

myelomonocytární line ML2 jsou odolné proti TGF l. Rezistence prolifrace buněk ML2 buněk na 

TGFβ1 není způsobena anti-apoptotickým účinkem TGF-βl, který byl nalezen v lidských 

monocytárních leukemických buňkách U937 [11]. Všechny složky signalizační dráhy TGFβ1 

(receptory a Smad proteiny) a všechny cílové geny této dráhy byly detekovány na úrovni mRNA 

v buňkách ML2. TGFβ1 nemá žádný signifikantní účinek na expresi těchto genů (RhoA, cdc25A, 

VEGF) v buněčné linii ML2. Skutečnost, že hladina mRNA RhoA nereaguje na TGFβ1 v buňkách 

ML2, může také přispět k resistenci proliferace buněk ML2 na TGFβ1. SnoN je jaderný korepresor 

pro Smad4, který interaguje s ostatními transkripčními korepresory a HDAC [12,13]. Vzhledem 

k tomu, že jsme zjistili zvýšenou hladinu SnoN na úrovni proteinu po přidání TGFβ1, je možné, že 

se SnoN podílí na resistenci buněk ML2 na TGFβ1. Metodou western blot jsme nezachytili proteiny 

p2l
Waf1/Cip1

 a p27
Kip1

 v buňkách ML2 bez TGFβ1 a po působení TGFβ1 24h. Tento fakt může také 

přispět k resistenci buněk ML2 na TGFβ1 indukovanou inhibici růstu.  



  

TGFβ1 inhibovalo syntézu DNA pouze v buňkách Kasumi1 ale u ostatních buněčných linií už ne. 

Bortezomib, jako potenciální inhibitor syntézy DNA u všech čtyř typů leukemických buněčných 

linií, indukoval apoptózu v největší míře u buněk CTV1, dále pak u Kasumi1 a ML2, ale ne u buněk 

ML1. Použití kombinace bortezomibu a TGFβ1 zvýšilo apoptotický účinek proti samotnému 

bortezomibu u buněk linie ML2 na rozdíl od buněk ML1 a CTV1. Buňky linie ML1 byly rezistentní 

proti oběma induktorům apoptózy (TGF bortezomib).  

Naše výsledky ukazují antiproliferační a proapoptotický účinek bortezomibu v lidských AML 

buněčných liniích. Rozdílná citlivost lidských buněčných linií k TGF 1 a bortezomibu odráží 

chování primárních leukemických buněk u pacientů, u nichž je velkým problémem různorodost 

onemocnění daná množstvím genetických změn a profily imunofenotypu. Použití inhibitorů 

proteazomů v terapii bude tímto limitováno. 

Neprokázali jsme žádnou mutaci v kódujících oblastech genů složek signální dráhy TGF 1 u 

pacientů s MDS a AML, ale zjistili jsme sníženou nebo nedetekovatelnou expresi analyzovaných 

genů. Snížená exprese je zřejmě způsobena epigenetickými změnami, tedy hypermetylací a 

deacetylací promotorových oblastí těchto genů. Zároveň jsme nenalezli žádnou mutaci uvedených 

genů u použitých buněčných linií. 

Analyzovali jsme stovky vzorků pacientů s MDS a AML na expresi mRNA genů EVI1, ERG a 

MN1 a kromě MN1 jsme potvrdili jejich klinický význam jako negativních prognostických faktorů 

u těchto hematologických malignit. 

Vzorky pacientů s MDS a především AML jsme analyzovali také na přítomnost mutace v genu 

CEBPA. Z důvodu analýzy velkého množství vzorků měla být pro preskrínink mutací CEBPA 

využita nová metoda -  high-resolution melting analysis, HRMA. Účinnost a spolehlivost metody 

byla nejdříve ověřena skríningem sedmi pacientů s makrotrombocytopenií na přítomnost mutace 

v genu MYH9. Bohužel HRMA není vhodná pro detekci mutací v genu CEBPA – falešná pozitivita 

dosáhla až 60% a rozdíl tvaru křivek tání mutovaných a nemutovaných vzorků nebyl natolik 

výrazný, aby bylo možné spolehlivě označit PCR produkty obsahují mutaci či polymorfismus. 

Selhání HRMA mohlo být způsobeno přítomností více PCR produktů v jednom vzorku (více než 

jeden proužek na gelu); u genu MYH9 byl přítomen vždy pouze jeden PCR produkt.  

Oproti zvýšené expresi EVI1 a ERG, mutace v genu pro CEBPA jsou považovány za prognosticky 

příznivý faktor [14,15]. Našli jsme 22 nových, dosud nepopsaných mutací v genu CEBPA Změny 

struktury C/EBP v důsledku uvedených delecí většinou znamenají ztrátu funkce oblasti BR a 

leucinového zipu a tím i funkce transkripčního faktoru C/EBPα a jeho antiproliferační aktivity. 

 

 



  

6. Závěry 

Vliv TGF 1 na hladinu mRNA příslušných cílových genů většinou odpovídá běžnému působení 

tohoto cytokinu u řady typů buněk. Účinek TGF 1 na proliferaci buněk ML2 neodpovídá 

inhibičnímu účinku na proliferaci buněk. Buňky ML2 jsou resistentní na anti-proliferační vliv 

TGF 1. Z dosažených výsledků se domníváme, že tato skutečnost je způsobena stimulací hladiny 

mRNA onkoproteinů. 

Tato práce přináší první důkaz, že abnormálně zvýšená hladina SnoN a nedetekovatelná hladina 

důležitých regulátorů buněčného cyklu p2l
Waf1/Cip1

 a p27
Kip1

 v buňkách ML2 může vést k resistenci 

proliferace buněk na inhibiční účinek TGFβ1. Látky, které jsou schopny obnovit normální hladinu 

těchto proteinů, mohou zastavit resistenci proliferace buněk na inhibiční účinek TGFβ1 a mohly by 

být v budoucnu využity jako chemoterapeutika. 

Otázku, zda je třeba u pacienta s AML a normálním karyotypem při detekované nepřítomnosti 

negativních prognostických faktorů (zvýšené exprese genů ERG, EVI1) podstoupit transplantaci 

kostní dřeně, je nutno řešit komplexně. Samozřejmě je nutné posoudit i další negativní prognostické 

faktory jako jsou mutace MLL, FLT3-ITD, eprese BAALC a samozřejmě i stáří pacienta. Při 

nepřítomnosti nepříznivých prognostických faktorů, zejména mutací tyrosinové kinázy FLT3, se 

zvláště v případech přítomnosti mutace v NPM1  dnes ve světě k transplantaci nepřistupuje.  

Zhodnocením všech uvedených prognostických fatorů, ať už negativních jako jsou ERG, EVI1, 

FTL3, či pozitivních jako mutace v CEBPA, lze získat komplexní obraz, který by měl přispět k 

efektivnější léčbě nemocných s AML a MDS. 
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