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Úvod I. - Literární 

Diserta"ní práce je v mnoha ohledech zvláštní hybrid literárního a v!deckého textu, 

jehož ne"etný "tená  snad m$že být shovívav!jší k nep esnostem a chybám nežli by tomu 

bylo u striktn! v!deckých text$. Proto se domnívám, že je to také jedine"ná p íležitost pro 

publikování názor$, myšlenek a výsledk$ studia, které nejsou a nemohou být z r$zných p í"in 

úplné, a jejichž publikování si kandidát v!deckého titulu bude moci jinde jen s obtížemi 

dovolit. Zvlášt! pokud se jedná o myšlenky a plánované experimenty, jejichž dokon"ením 

nebo dokonce samotnou realizací v budoucnosti si nem$že být jist. Rozhodl jsem se proto 

využít této p íležitosti a pon!kud se odchýlit od b!žné stavby v!deckého textu a nahradit ji 

dvoudílnou strukturou, kde první "ást je v!nována nezbytným praktickým výsledk$m 

individuálního PhD studia a druhá je pak zamyšlením nad kontextem otázek, které by m!la 

sou"asná v!da  ešit. 

Jestliže první "ást p edstavuje ucelený hmatatelný výsledek studia, pak "ást druhá je 

z hlediska autora podstatn!jší. Má odrážet výsledek skute"ný – výsledek formování p edstav 

autora o studovaném tématu, tak jak se vyvinuly v pr$b!hu studijních let. Tento vývoj je 

unikátní a nem$že být uspíšen. Ze své filosofické podstaty tato "ást spíše p ipomíná staré 

neúplné texty dochované  jen ve fragmentech n!kolikanásobných opis$. Takové fragmenty 

trpí n!kolikerým zkreslením – ztrátou celých "ástí p$vodního textu, chybami p i opakovaném 

opisování (a& již úmyslnými "i neúmyslnými), komolením které je nutn! vyvoláváno p eklady 

z jednoho jazyka do druhého, jakož i snahou individuálních opisova"$ o aktualizaci. 

P edkládaný text diserta"ní práce trpí podobnými neduhy, avšak z odlišných p í"in – 

zkoumání chyb!jícího textu nebylo uzav eno, n!které chyby jsou zp$sobeny autorovou 

neznalostí a jiné specifickým výb!rem "i subjektivní interpretací publikovaných dat. Sepsání 

této práce bylo motivováno dv!ma cíli. Prvním je bilancování výsledk$ studia (což má být 

pravým cílem všech diserta"ních prací) a druhým pak snaha zaujmout "tená e – by& jich bude 

jen n!kolik – tak, aby nepovažovali "as ztrávený "tením za bezú"eln! promarn!ný. 

 

Úvod II. - Formulace Otázek 

 V souvislosti se st edoškolským studiem musím v prvé  ad! zmínit klí"ové - jakkoliv 

triviální - moudro, které nám na jedné hodin! biologie p edest el u"itel. Jedná se o p ístup k 

 ešení velmi komplexních problém$. Lidé si "asto položí Otázku, na kterou cht!jí znát 

Odpov!' (velké „O“ jsem v textu použil pro odlišení pomyslných zásadních „Otázek“ od 
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„otázek“ díl"ích). Pokud je položená Otázka obtížná, rozd!lí ji na více "ástí, podproblém$, 

které zkoumají odd!len!. Pokud jsou i tyto podproblémy p íliš složité, pak je op!t rozd!lí na 

menší podpodproblémy a postup opakují dokud nejsou schopni položenou 

podpod...podotázku vy ešit. Nevy "eným p edpokladem pak je, že soubor odpov!dí na 

všechny podpod...podotázky bude zárove% Odpov!dí na Otázku. Popsaný postup však "asto 

vede k tomu, že  ešitel zapomene jak zn!la p$vodní Otázka a následn! jako výsledek svého 

bádání zjistí detailní avšak irrelavantní odpov!'. A soubor p esných odpov!dí na zcela 

ned$ležité otázky m$že jen st!ží být hledanou Odpov!dí. Jinými slovy – v d$sledku 

zmín!ného p ístupu m$žeme nakonec v!d!t všechno o ni"em. Takový p ístup je b!žný a p es 

zdánlivou pejorativnost ho nelze ozna"it za chybný. V reálném sv!t! grantových aplikací - 

což píši zcela prost sarkasmu - to ani jinak d!lat nelze. Spíše lze  íci, že vede pouze k 

„mírnému pokroku v mezích zákona“ (viz. #ást druhá, kapitola t etí). 

Této na pohled triviální myšlence v!nuji úvodní prostor proto, že jsem se opakovan! 

p esv!d"oval o její platnosti jak na sob!, tak na svém okolí. P ijde-li nap íklad za"ínající 

student do laborato e zkoumající nádorovou biologii, položí si pravd!podobn! Otázku: „Jak 

vylé"it rakovinu?“ U"í se a dojde k poznání, že je mnoho druh$ rakoviny a rozhodne se tedy 

zkoumat ur"itý typ nádoru. P irozen! se vyskytující nádory ovšem lze z experimentálních i 

etických d$vod$ jen obtížn! zkoumat, zvolí tedy zví ecí model, nap íklad inbrední myší 

kmen, který po infekci rekombinantním virem, nesoucím mutovanou formu protoonkogenu A, 

akutn! vyvine podobný typ nádoru. Pokusí se tedy vpravit tento onkogen do bun!k/zví ete 

jiným expresním vektorem a zjistí, že oproti o"ekávání tímto postupem transformaci bun!k 

nedocílí. Pro"? Po detailn!jším studiu odhalí, že pro zmín!nou transformaci je zapot ebí 

spolup$sobení onkogenu A a minoritní spoluú"ast virového proteinu B. Následující detailní 

studium ho p ivede ke konstatování, že to je fosforylace serinu v poloze 456 virového 

proteinu B, která je zcela nepostradatelná pro zmín!nou transformaci onkogenem A. Tedy od 

p$vodní otázky „Jak vylé"it rakovinu?“ se onen hypotetický student úsp!šn! dobral 

p ekvapivé, detailní a v zásad! správné odpov!di, že „pro akutní transformaci bun!k 

specifické myší inbrední linie specifickou mutantní formou protoonkogenu A je naprosto 

nezbytná spoluú"ast virového proteinu B fosforylovaného na serinu v poloze 456“. Fiktivní 

p íb!h p ipomíná variaci na dnes již klasickou knihu Stopa $v pr$vodce po Galaxii (D. 

Adams), vždy& ko eny zcela odlišných jev$ bývají "asto prosté a shodné. Smyslem takto 

obšírn! podaného p íkladu není odsoudit nebo vysmívat se zmín!nému p ístupu, ale zd$raznit 
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význam neustálého p ipomínání p$vodní Otázky, kdykoliv se "lov!k rozhodne položit si 

n!jakou otázku díl"í. 

 A nyní se mohu vrátit k ranné formulaci Otázek. V pr$b!hu studia na st ední škole 

mne zaujaly t i nezodpov!zené Otázky, které se mi jevily jako klí"ové pro hledání smyslu 

života: 1) Otázka existence života, 2) Otázka smrtelnosti a 3) Otázka existence rakoviny. 

Zodpov!zení t!chto otázek jsem považoval za cíl svého studia. Pokud moje pam!& sahá, byl 

jsem p esv!d"en, že spolu souvisí a nelze je  ešit odd!len!, jakkoliv se mohou zdát Otázky 2 a 

3 být pouhou podmnožinou té první. Asi jako každý jsem byl po krátkou dobu udiven, jak 

málo je známo o podstat! t!chto Problém$, a zárove% p esv!d"en, že musí být tak snadné vše 

vysv!tlit. Již dávno si nemyslím, že bych se odpov!di na své Otázky dozv!d!l (tím mén! je 

sám nalezl), p esto se domnívám, že má smysl pokoušet se je zodpov!d!t a myslet na n! vždy, 

když si "lov!k pokládá n!jakou novou podpod...podotázku. Ne pro samotné Odpov!di, ale 

spíše abychom se nau"ili klást správn!jší podotázky. 

Domníval jsem se a stále se domnívám, že k zodpov!zení t!chto Otázek m$že "lov!k 

využít studium tém!  libovolného modelu/jevu, nebo& Odpov!di by m!ly mít obecnou 

platnost. Proto jsem se rozhodl pro studium nádorové transformace na zví ecích modelech. Co 

má pam!& sahá, nikdy jsem necht!l najít lék nebo dokonce lé"it. P ipadalo mi to jako problém 

v po adí druhotný. Samoz ejm! jsem také nikdy nem!l dostatek odvahy p ijmout 

zodpov!dnost, kterou na sebe bere léka , "elit bezmocnosti, jaké je "asto nucen "elit. Modely 

virov! indukovaných nádor$ ku at se mi tedy jevily jako ideální p íležitostí 

k experimentálním studiím, protože v sob! spojovaly nejširší spektrum problém$ základního 

výzkumu mnohobun!"ného života a nádorové transformace. Mechanismy transformace 

akutním onkogenem (AMV/v-myb), hledání nových protoonkogen$ a studium mechanism$ 

jejich onkogenní aktivace (MAV2), srovnávání molekulárních p í"in transformace bun!k 

r$zného p$vodu (ledviny-játra-plíce) a kone"n! srovnávání molekulárních p í"in bun!"né 

tranformace u r$zných živo"išných druh$ (ku e-"lov!k-myš). Abych tedy shrnul dva zcela 

odlišné, ale p esto nezvratn! provázané p ístupy, které mne provázely studiem a které se 

snažím reflektovat v tomto textu: jsou to snaha nezapomenout formulaci p$vodních Otázek 

(zde reprezentovaná filosofickou pasáží) a zárove% produkce praktických výsledk$ v reálném 

"ase (reprezentovaná studiem bun!"né transformace na konkrétních ku ecích modelech). 
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"ást první – Pta#í modely nádorové transformace 

Vzpomenu-li na historické milníky molekulární genetiky, jichž bylo dosaženo studiem 

pta"ích model$, vybaví se mi dva protich$dné pocity – hrdost na kontinuitu, které jsme 

sou"ástí a podiv nad tím, jak jsou tyto modely dnes podce%ované a zatracované. Zde mohu 

zmínit opravdu jen ty nejvýzna"n!jší objevy, u"in!né p i studiu ku at – objev retrovir$ jako 

infek"ních agens schopných vyvolat rakovinu [1, 2], objev reverzní transkriptázy, bez níž by 

molekulární genetika v sou"asné podob! nebyla myslitelná [3, 4] a kone"n! objev prvního 

onkogenu a jeho zdroje v genomu hostitelské bu%ky – v-src a c-src – kterýžto objev se stal 

základem molekulární koncepce onkogeneze [5]. Mimo tyto jednotlivé objevy musím zmínit 

celá dv! v!decká odv!tví, která byla od základu hluboce ovlivn!ná studiem pták$ - 

imunologie (T a B lymfocyty, imunologická tolerance) a vývojová biologie a embryologie. 

Z pohledu "eského v!dce je fascinující, inspirující a zárove% smutné, jak málo chyb!lo 

k tomu, aby za t!mito pr$lomovými objevy stála "eská jména (Hašek M., Svoboda J., (íman 

J.). 

V posledních desetiletích je v základním výzkumu jasn! patrný nástup myších model$ 

na úkor pta"ích. D$vod$ trvajícího odklonu od užívání ku ete jako modelového organismu je 

hned n!kolik. Nejzjevn!jší jsou d$vody ekonomické (cena chovu ku at v porovnání s myší), 

dále pak "asové (genera"ní doba ku e vs. myš) a technické (dostupnost transgenních 

organism$, inbredních linií, tká%ových linií, používání citliv!jších technik s menšími nároky 

na množství vzorku). Mén! informovaný "lov!k by snad také argumentoval kratší evolu"ní 

vzdáleností myši od st edobodu všeho zkoumání – "lov!ka. Oproti tomu je dr$bež sv!tov! 

nejv!tším zdrojem živo"išných bílkovin pro výživu lidstva a proto se sou"asný výzkum 

specializuje hlavn! na šlecht!ní ekonomicky zajímavých kmen$ dr$beže, což je prozatím asi 

jediná oblast kde myší model významn! ztrácí. 

 Je zbyte"né polemizovat s  p edchozím vý"tem d$vod$, jsou obecn! pravdivé, ale co 

platí obecn! mívá i své výrazné výjimky pro které má zachování dalších zví ecích model$ 

hluboký smysl. Nap íklad je obecn! známo, že myší nádorové modely se v n!kterých 

aspektech výrazn! odlišují od lidských p irozen! vzniklých nádor$ [6, 7]. Namátkou zmíním 

jednokrokovou immortalizaci myších bun!k vs. dvoukrokové lidské (a ku ecí). Další je práv! 

ona v!tší evolu"ní vzdálenost ku ete a "lov!ka, umož%ující náhled na obecné a odlišné 

aspekty bun!"né transformace mezi ptáky a savci. A zcela na záv!r ješt! zmíním fenomén, ne 
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zrovna snadno kvantifikovatelný, ale p esto velmi významný - jev, kterým jsem tuto kapitolu 

zapo"al – a tím je historická kontinuita. 

 

Kapitola první – Ku!ecí modely inzer#ní mutageneze 

 Koncept využití transposon$ a jimi vyvolané inzer"ní mutageneze pro identifikaci 

gen$ spojených s ur"itým fenotypem se objevil již po"átkem 80. let (samoz ejm! XX. století). 

P irozeným a efektivním využitím této experimentální strategie bylo studium genetického 

základu tumorigeneze za použití retrovir$, jejichž unikátní vlastnosti stály u revolu"ních 

objev$ na poli onkogeneze. Retroviry mohou vyvolávat vznik nádor$ dv!ma zp$soby. 

Akutn!, p ímou transdukcí onkogen$ (tj. mutantních forem normálních hostitelských gen$ 

s onkogenním potenciálem) nebo latentn!, inzer"ní mutagenezí (tj. inzercí svého provirového 

genomu do genomu hostitele, což zp$sobí onkogenní aktivaci postiženého genu). 

Rozdílné mechanismy nádorové transformace akutním a latentním retrovirem jsou 

dob e patrné na dvojici p íbuzných ku ecích retrovir$ AMV (Avian Myeloblastosis Virus) / 

MAV (Myeloblastosis Associated Virus) – obr. 1. AMV je typickým reprezentantem akutních 

onkogenních retrovir$, které nádorov! transformují tém!  každou úsp!šn! infikovanou 

cílovou bu%ku. Kóduje ku ecí onkogen v-myb, avšak z d$vodu ztráty v!tšiny p$vodního 

virového genomu je replika"n! defektní a pro své infek"ní ší ení pot ebuje pomocný (helper) 

virus, kterým je jeho p íbuzný a zárove% p edek, replika"n! kompetentní MAV. Retrovirus 

AMV vznikl vícekrokov!. V prvním kroku integrace defektního proviru MAV do intronu 

protoonkogenu c-myb vedla k produkci hybridní mRNA MAV-c-myb N (dalece N-

terminálních exon$). Následn! rekombinací této mRNA s další genomovou molekulou 

rodi"ovského retroviru a nahromad!ním bodových mutací vznikl AMV. Jím kódovaný protein 

tak ztratil sv$j p irozený N- i C- konec, které byly nahrazeny kousky protein$ kódovaných 

rodi"ovským virem, a získal n!kolik bodových mutací, kteréžto zm!ny z n!j vytvo ily pln! 

aktivní onkogen v-myb [8]. 

Oproti AMV je MAV kompletním autonomním retrovirem, který napadené bu%ky 

hostitele nezabíjí. Ve vzácném p ípad!, kdy se ve form! proviru náhodn! zaintegruje na 

vhodné místo hostitelského genomu, m$že dojít k transformaci této hostitelské bu%ky, která 

zap í"iní její následný klonální nár$st do stádia makroskopického nádoru. Je-li tedy ku e 

infikováno sm!sí vir$ AMV + MAV dochází k urychlenému rozvoji polyklonální akutní 
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myelomonoblastické leukémie (v d$sledku akutní transformace onkogenem v-myb/AMV) a 

hostitelské zví e uhyne do 3 týdn$. Pokud je však ku e infikováno pouze samotným 

retrovirem MAV, vyvinou se po zhruba 2 – 3 m!sících více"etné avšak monoklonální 

(p$vodem z jedné bu%ky) nádory ledvin, p ípadn! dalších orgán$. 

 

 

Obr. 1 Schematické znázorn!ní p íbuzenského vztahu mezi replika"n! kompetentním 

latentn! onkogenním retrovirem MAV a od n!j odvozeným replika"n! defektním, avšak 

akutn! onkogenním, retrovirem AMV. Ten vznikl integrací defektního proviru MAV do 

genomového lokusu kódujícího protoonkogen c-myb a následnou nehomologní rekombinací 

mezi transkribovanou hybridní mRNA MAV-myb a genomovou RNA MAV-2. MAV-2 i 

AMV jsou zobrazeny ve své provirové form! (integrované v hostitelské DNA). 

 

Z uvedeného p íkladu je patrný odlišný význam akutních a latentních retrovir$ pro 

studium onkogen$. Akutn! transformující retroviry aktivn! p enášejí onkogeny a jsou tedy 

ideálním nástrojem pro detailní studium funkcí jednotlivých onkogen$. Oproti tomu jejich 

latentní prot!jšky svojí integrací do hostitelského genomu mimikují somatickou mutace. 

Pokud následkem provirové integrace dojde k onkogenní aktivaci postiženého genu, 

hostitelská bu%ka za"ne proliferovat a vzniká makroskopický klonální nádor (klonální 

selekcí). Latentn! onkogenní retroviry tak zárove% svojí p ítomností v klonáln! 
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expandovaných populacích bun!k ozna"ují v hostitelském genomu nové onkogenní lokusy a 

jsou proto ú"inným nástrojem jejich de novo identifikace. Pro podrobný rozbor mechanizm$ 

inzer"ní mutageneze, historii jejich objev$ a vý"et experimentálních ku ecích model$ 

odkazuji na p iloženou kapitolu [9] a knihu Retroviruses [10]. 
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Kapitola druhá - Ku!ecí modely nádorové transformace založené na inzer#ní 

mutagenezi retrovirem MAV-2(N) 

 Pro diserta"ní práci jsem zvolil studium modelu ku ecích nefroblastom$ vyvolaných 

inzer"ní mutagenezí retrovirem MAV-2(N). D$vod$ bylo n!kolik; jednalo se o zavedený 

model [11-13], p edb!žné výsledky slibovaly identifikaci mnoha r$zných onkogen$ naráz a 

sada nádorových vzork$ obsahovala vzácn! také nádory p$vodem nejen z ledvin, ale i z 

jiných tkání. Nabízely se proto dv! varianty - bu'to budeme moci v druhém sledu mapovat 

geny jejichž deregulace vede k metastazování do jiných orgán$ (pokud by se jednalo o 

metastáze) nebo získáme možnost srovnání spektra mutovaných gen$ v nádorech p$vodem z 

r$zných tkání (pokud by se jednalo o více"etné primární nádory). V dalším textu doložím, že 

se jednalo o druhou variantu. 

 Pozorování, že infekce ku at retroviry MAV-1 nebo MAV-2 indukuje vznik nádor$ 

ledvin bylo u"in!no již p ed více než 30 lety [14]. Oba retroviry se  adí mezi jednoduché 

pomalu onkogenní retroviry p íbuzné se rodinou retrovir$ ALV („Avian Leukosis Virus”). 

S ostatními ALV jsou vysoce homologní s výjimkou unikátní U3 oblasti LTR, kterýžto rozdíl 

je považován za hlavní p í"inu odlišných onkogenních vlastností retrovir$ MAV [15] 

(Pe"enka, V.,  osobní sd lení). Mezi sebou se tyto dva virové izoláty liší v sekvenci env genu, 

což má za následek jejich odlišnou hostitelskou specifitu (liší se typem hostitelského 

receptoru, který využívají pro sv$j vstup do bu%ky; MAV-1 náleží do subskupiny A, MAV-2 

do subskupiny B). MAV-2 je znám ze dvou odlišných sub-izolát$ MAV-2(N) a MAV-2(O), 

které oba vyvolávají vznik nefroblastom$ a& jsou inokulovány do ku ecích embryí nebo 

"erstv! vylíhlých ku at. MAV-2(O) je navíc ješt! schopen indukovat akutní osteopetrózu, je-li 

injikován intraembryonáln! [16]. 

Experimentální model založený na inzer"ní aktivaci onkogen$ retrovirem MAV-2 byl 

na našem pracovišti zaveden a s p estávkami rozvíjen již  adu let [9, 11-13, 17-19]. Studium 

MAV-2 indukovaných nádor$ potvrdilo klí"ový podíl inzer"ní mutageneze na jejich vzniku 

(tj. náhodného vestavování provirového genomu MAV-2 do genomu hostitelské bu%ky). 

Studium velkého po"tu infikovaných zví at dále potvrdilo mén! "astý výskyt dif$zních lézí na 

plicích a chrupav"itých nádorových fokus$ na játrech infikovaných zví at. V jediném 

vzácném p ípadu také na ováriu. Dalším zkoumáním jsme prokázali (hybridizace Southern 

blot$ s MAV-sondou, porovnání integra"n!-specifických profil$), že u zví at, u kterých byly 

diagnostikovány sou"asn! nádory v r$zných tkáních, se nikdy nejednalo o metastáze, ale vždy 
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o více"etné primární nádory. Po tomto zjišt!ní byl p$vodn! nefroblastomový projekt rozší en 

o mapování obecných míst integrace MAV-2 také na nádory plic a jater. 

 Krom! hledání obecných míst integrace v r$zných tkáních jsme v pr$b!hu studia 

nádor$ vyvolaných inzer"ní mutagenezí MAV-2 u"inili ješt! další významná pozorování, 

kterým v!nuji separátní kapitoly. Jedná se o spontánní selekci MAV-2-infikovaných bun!k ve 

tká%ových kulturách, tedy jakousi „transformaci in vitro“, dále jsme studovali význam 

struktury integrovaných provir$ MAV-2 a jejich defekt$ pro transformaci hostitelské bu%ky a 

naším snad nejzajímav!jším pozorováním bylo výrazné zvýšení "etnosti plicních a jaterních 

nádor$ pokud byla ku ata injikována nenádorovými bu%kami produkujícími MAV-2 v 

porovnání s prostou infekcí MAV-2. Toto poslední pozorování nás nakonec vedlo k 

formulování teorie industáze. 

 V následujících "ástech shrnu výsledky našich nejvýznamn!jší pozorování a pokusím 

se komentovat jejich p ínos a potenciál do budoucna. Cílem není detailní seznam a rozbor 

výsledk$ jednotlivých experiment$, protože ty jsou shrnuty v p iložených publikacích v"etn! 

významných literárních odkaz$. Jednotlivé kapitoly také nejsou nutn! experimentáln! 

uzav ené, což je d$sledkem velkého rozsahu tématu. Tato neuzav enost popisované 

problematiky zárove% ukazuje nebývalý potenciál zvoleného modelu, který s každou 

zodpov!zenou otázkou poslušn! generuje mnohé další a slibuje skrývat ješt! mnohé objevy 

pro budoucnost. 

 

Kapitola t!etí - základní pojmy, obecná charakterizace modelu, použité experimentální 

p!ístupy a metodiky 

 Experimentální strategie je schematicky shrnuta na obr. 2 a detailn!ji popsána 

v p iložené publikaci [19]. Virus byl inokulován do 12 dní starých ku ecích embryí (E12) 

nebo do "erstv! vylíhlých ku at (K1). Tato experimentální zví ata byla následn! zabita ve 

stá í 25 – 120 dní a pitvána s odb!rem tká%ových vzork$. Každý vzorek tkán! (pokud byl 

dostate"n! velký) byl rozd!len na t i kusy pro izolaci genomové DNA, celkové RNA a pro 

histologickou analýzu parafinových  ez$. P íliš malé vzorky (< 3 mm) byly zpracovány pouze 

jedním ze zmín!ných postup$. V n!kterých p ípadech byla "ást tkán! semisteriln! odebrána, 

opláchnuta fyziologickým roztokem (PBS) a kultivována in vitro (viz. Kapitola sedmá). 
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Obr. 2 Získávání vzork$, použitých v této práci. Ku!ata jsou inokulována MAV-2 pop!. 

bu"kami produkujícími MAV-2 ve 12 dni embryogeneze (E12) nebo t sn  po vylíhnutí (K1). 

Zví!ata jsou zabita a vzorky odebírány pr#b žn  mezi 25 a 120 dnem po vylíhnutí. Vzorky 

nádorové tkán  jsou odebírány a ihned zpracovávány pro izolaci celkové DNA, RNA a pro 

fixaci v parafínových blo$cích. %ást vzork# byla také semisteriln  odebrána pro kultivaci in 

vitro. Fotografie ve spodní $ásti obrázku ukazují typické p!íklady jaterních karcinom# (J1, J2, 

J3), nefroblastom# (1a, 2a) a plicních angiosarkom# (P1, P2, P3). Na prost!ední fotografii je 

zachycen i unikátní ovariální karcinom (ov1). Úse$ka v každém obrázku odpovídá 1 cm. 

 

Vzorky DNA z p edpokládaných nádorových tkání byly nejprve testovány na klonalitu 

a po"et integrovaných MAV-2 provir$ (Southern blotting a následná hybridizace s MAV-2-
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specifickou radioaktivn! zna"enou sondou). Pro další analýzu byly vybírány pouze klonální 

vzorky s mén! než 10 integrovanými proviry. U vybraných vzork$ byla následn! 

identifikována klonální místa integrací MAV-2 provir$ v genomu hostitelské transformované 

bu%ky. K tomu bylo použito dvou odlišných postup$: inverzní PCR (iPCR; vychází 

z genomové DNA) a LTR RACE (vychází z RNA). iPCR je obecn! použitelná robustní 

metodika vykazující minimální „bias“, která umož%uje identifikaci cca 95% všech 

integra"ních míst, avšak minimáln! vypovídá o možných d$sledcích jednotlivých 

integra"ních událostí. Oproti tomu metodika LTR-RACE identifikuje hybridní mRNA 

transkripty, které obsahují sekvence LTR z MAV-2 a pro"ítají se nebo jsou sest ihovány do 

hostitelského genomu. Tyto hybridní transkripty umož%ují identifikovat jen asi "tvrtinu 

integra"ních míst provir$, ale jsou mezi nimi p ednostn! místa v nichž jsou vloženy defektní 

nebo p estav!né proviry. Je známo, že naprostá v!tšina nádor$ vzniklých inzer"ní mutagenezí 

nese (a vyžaduje) v odpovídajícím obecném míst! integrace defektní provirus [9], proto je 

p ítomnost p estav!ného proviru pozitivním indikátorem kandidátního onkogenního lokusu. 

Struktura hybridní mRNA mapuje pravd!podobný zp$sob onkogenní aktivace hledaného 

onkogenu a v neposlední  ad! m$že být ur"ující pro identifikaci kandidátního onkogenu. 

Nap íklad tehdy, pokud se integra"ní místa provir$ nachází v hostitelském genomu až stovky 

kilobazí p ed postiženým genem a ovliv%ují jeho expresi skrze vzdálený splicing (viz. sox6, 

kapitola sedmá - selekce in vitro). Detaily metodik iPCR a LTR RACE jsou schematicky 

znázorn!ny v obr. 3 a podrobn!ji rozebrány v p iložené publikaci [19]. Shrnutí výsledk$ 

našeho mapování klonáln! integrovaných provir$ v ku ecích nefroblastomech, jaterních 

karcinomech, plicních angiosarkomech a klonálních tká%ových kulturách je obsaženo v Tab. 

1. 
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Obr. 3 Princip metod iPCR a LTR RACE. 

iPCR vychází z genomové DNA klonálních nádor# obsahující integrované MAV-2 proviry. Po 

restrik$ním št pení a cirkularizaci jsou pomocí PCR amplifikovány fragmenty p!iléhající 

k pravému i levému LTR proviru. Použité restrik$ní endonukleázy jsou voleny s ohledem na 

stejnou pravd podobnost amplifikace fragment# p!iléhajících k ob ma LTR. 

LTR-RACE je modifikací klasické techniky 3´- RACE. Vychází z celkové RNA klonálních 

nádor# a amplifikuje hybridní mRNA mající na 5´-konci MAV-2 LTR. Takto lze identifikovat 

hybridní mRNA vzniklé aberantním splicingem mezi MAV-2 a hostitelským genomem nebo 

takové, které vzniknou pro$ítáním slabého polyadenyla$ního signálu MAV-2 do hostitelského 

genomu (až ¼). 

 

 Vlastní vyhledávání kandidátních protoonkogenních genomových lokus$ je založeno 

na p edpokladu, že klonáln! integrované proviry jsou v t!chto lokusech nalezeny opakovan! 

v nezávislých nádorech. Tyto lokusy jsou ozna"ovány jako obecná místa integrace (Common 

Integration Site, CIS) a je vysoká pravd!podobnost, že se v jejich okolí nachází 

protoonkogen, p ípadn! tumor suppressor. Se zdánliv! jednoduchou definicí CIS jsou spojeny 

dva problémy. Jednak jak definovat CIS a druhak kolik nezávislých nádor$ je t eba 

analyzovat pro spolehlivé mapování gen$, které se podílejí na vzniku studovaného 
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nádorového typu. Úskalí obou problém$ jsou prakticky patrná z výsledk$ popsaných v 

následujících kapitolách, proto zde uvedu pouze stru"ný teoretický rozbor. 

Fyzická velikost jednotlivých CIS v genomu m$že být velmi odlišná (od n!kolika 

desítek bazí po stovky tisíc bazí). Prakticky tedy mohou být CIS definovány na základ! 

opakované integrace proviru bu' do téhož genu nebo do arbitrárn! ur"ené délkové oblasti 

genomu (nap . 20 kbp). Je z ejmé i bez matematického aparátu, že pravd!podobnost 

opakované náhodné inzerce proviru do genu o velikosti 200 bp bude výrazn! nižší než do 

genu o délce 2 x 106 bp, jinými slovy – pokud najdeme dvakrát integrovaný provirus v malém 

genu, je daleko v!tší pravd!podobnost, že se jedná o protoonkogen, než v p ípad! dvou 

vzdálených integra"ních událostí v ob ím genu. Oproti tomu faktor prosté fyzické vzdálenosti 

dvou a více integra"ních míst v genomu je závislý na celkovém po"tu analyzovaných 

integra"ních míst [20]. Množství vzork$ a integra"ních míst, které je t eba analyzovat pro 

spolehlivé mapování zú"astn!ných gen$ je dále závislé na množství r$zných protoonkogen$, 

jejichž deregulace/mutace m$že zp$sobit vznik zkoumaného nádoru a tedy "etnosti, s jakou 

jsou v jednotlivých typech nádor$ zasahovány (srovnej „kapitola "tvrtá – nefroblastomy“ a 

„kapitola pátá - plicní angiosarkomy“). 

Zvolili jsme proto kombinovaný p ístup; vytipovali jsme kandidátní CIS na základ! 

minimálního požadavku nejmén! dvou nezávislých integrací proviru v rozmezí 20 kbp nebo 

nejmén! dvou nezávislých integrací proviru v anotovaném genu. Pro všechna tato kandidátní 

CIS jsme následn! hodnotili další parametry jako celkový po"et integrací, poloha v rámci 

genu, orientace proviru vzhledem ke kandidátnímu genu a také výsledky následných analýz 

exprese kandidátního genu (pokud byly provedeny). Kandidátní CIS byly se azeny v Tab. 2 

podle relevance (tj. výše dosaženého skóre, viz. legenda k Tab. 2). 

Následné analýzy kandidátních gen$ jsou umožn!ny spektrem materiálu, který 

odebíráme z experimentálních zví at (DNA, RNA, tkán! v parafínu). To umož%uje zp!tn! 

hodnotit hladinu exprese a strukturu mRNA kandidátních gen$ (RNA), strukturu a p estavby 

integrovaných provir$ (DNA) i tká%ovou distribuci protein$ a vztah postiženého genu a 

tká%ové histologie (tká%ové  ezy). Pro immunohistochemickou analýzu velkého množství 

vzork$ tkání naráz jsme úsp!šn! zavedli techniku tká%ových mikroarrayí, umož%ující 

zpracovávat až 1000 r$zných tkání na jednom mikroskopickém sklí"ku [21]. 
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Kapitola #tvrtá - nefroblastomy 

 Nefroblastomy jsou nádory embryonálního typu, postihující ku ata jako následek 

"asné infekce MAV-2. Pravd!podobnost výskytu nefroblastom$ u infikovaných ku at se blíží 

100%. Podle mikroskopické analýzy jsou obdobou lidských nefroblastom$ – Wilmsových 

nádor$ – které jsou nej"ast!jší d!tskou malignancí, postihující zhruba jedno dít! z deseti tisíc. 

Histologická analýza, klonalita, postup hledání CIS a jednotlivých kandidátních gen$ 

v ku ecích vzorcích jsou podrobn! rozebrány v p iložené publikaci [19]. Oproti stavu z roku 

2006 došlo ke dv!ma významným zm!nám – navýšili jsme po"et zmapovaných integra"ních 

míst v ku ecím genomu na 1260 a byl zve ejn!n druhý draft ku ecího genomu (WASHUC2), 

což spole"n! vedlo k precizn!jší identifikaci CIS a odpovídajících kandidátních gen$. 

Aktualizované výsledky jsou shrnuty v Tab. 1 a 2. 

 Jedine"nost nefroblastomového modelu spo"ívá v neexistenci dominantního obecného 

místa integrace. P es zna"nou podobnost morfologickou i histologickou, již první popsaná 

CIS nazna"ovala odlišné molekulární mechanismy transformace lidských a ku ecích 

zárode"ných ledvinných bun!k [15, 18]. Další plošné mapování integrovaných provir$ tyto 

p edpoklady potvrdilo. Lokusem nej"ast!ji postihovaným provirovou integrací je plag1 – gen 

kódující transkrip"ní faktor, jehož p estavby v lidském genomu zap i"i%ují vznik 

pleiomorfních adenom$, lipoblastom$, hepatoblastom$ a akutních myeloidních leukemiích 

[22]. P esto pouze 7% nefroblastom$ obsahuje integrovaný provirus práv! v tomto lokusu. 

Frekvence integrace MAV-2 do ostatních CIS je ješt! nižší; foxP1 (5%), twist (4%), Ha-ras 

(4%) – obr. 4. 
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Obr. 4 Vybraná obecná místa provirové integrace MAV-2 v nefroblastomech. 

A) Grafické znázorn ní polohy a orientace integrovaných MAV-2 provir# v ku!ecích 

genomových lokusech plag1, twist, foxP1. Exony gen# jsou ozna$eny bílými obdélníky, 

kódující oblasti, šedými; poloha inicia$ního kodónu je ozna$ena hv zdi$kou. Polohy a 

orientace jednotlivých provir# je ozna$ena šipkami. %ísla v obdélníku nad druhým exonem 

plag1 p!edstavují vzorky u nichž byl prokázán sest!ih virové RNA do tohoto exonu. 

B) Studium deregulace exprese gen# plag1, twist, foxP1 hybridizací northern blot# se 

sondami zna$enými 32P. Vzorky nesoucí integraci do studovaného lokusu jsou ozna$eny 

šipkami. Jako kontrola množství a kvality RNA v lince je použito barvení 18S rRNA. 

 

Lidské orthology všech t!chto gen$ jsou také považovány za onkogeny, avšak jejich 

mutace jsou u lidí spojovány s odlišnými typy nádor$ "i jejich vývojových stádií (nap . foxP1 
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je kauzáln! spojován s dif$zním velkobun!"ným lymfomem z B-bun!k [23], deregulace genu 

twist je u lidí ne"ekan! spojována s epitelo-mesenchymovým p echodem bun!"né 

diferenciace a tedy p ímo se získáním invazivn!-metastatického potenciálu transformované 

bu%ky [24] atd.). Oproti tomu, integrace do ku ecího orthologu lidského genu wt1, jehož 

mutace je spojována se zhruba 10% p ípad$ Wilmsových nádor$, nebyla v$bec zaznamenána. 

Jinými slovy, vysv!tlení molekulárního mechanismu vzniku ku ecích nefroblastom$ není 

jednoduché, stejn! jako vysv!tlení jejich p íbuznosti s lidským nefroblastomem. P esto je 

z ejmé, že tento experimentální model v sob! skrývá potenciál odhalit desítek bun!"ných 

protoonkogen$, jakož i zajímavé srovnání zjevn! odlišných molekulárních mechanism$ 

transformace lidských a ku ecích ledvinných bun!k. 

 

Kapitola pátá - plicní angiosarkomy 

 P i pitvách infikovaných zví at byly s nízkou frekvencí nalézány také plicní 

hemorrhagické léze. Immunohistochemická analýza  ez$ t!chto tkání ur"ila jejich diagnózu 

jako angiosarkomy. Jejich incidence se významn! zvyšuje p i sou"asné nebo následné 

inokulaci infikovaných zví at volnými bu%kami (viz. Kapitola osmá). Morfologicky jsou tyto 

plicní angiosarkomy bu' lokalizované v jednotlivých ložiscích nebo agresivn! kolonizují 

jednu "i ob! plíce (v t!chto p ípadech byly transformované bu%ky snadno molekulárn! 

detekovány v krevním ob!hu a dalších orgánech). Jak jsme prokázali, tyto nádory jsou 

klonálního p$vodu, nejsou metastázemi z nefroblastom$, ani nepochází z injikovaných bun!k. 

Analýza integra"ních míst MAV-2 provir$ vedla k identifikaci jediného majoritního CIS, 

lokusu kódujícího nereceptorovou tyrosinovou kinázu frk, která je exprimována p evážn! 

v epiteliálních tkáních [25, 26] a p edpokládá se, že se ú"astní v chondrogenezi a ve vývoji 

Langerhansových ostr$vk$ [27]. Tento lokus je postižen provirovou integrací ve více než 

95% vzork$, které jsme zkoumali. Provirové integrace jsou lokalizovány t!sn! nad inicia"ním 

kodónem a mají za následek vysokou nadexpresi frk mRNA (obr. 5). Detaily našich 

experiment$ jsou popsány v p iloženém "lánku [17]. 
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Obr. 5 Dominantní obecné místo integrace MAV-2 v ku ecích plicních angiosarkomech. 

A) Grafické znázorn ní polohy a orientace integrovaných MAV-2 provir# v ku!ecím 

genomovém lokusu frk. Zna$ení je stejné jako na obr. 4 

B) Exprese hybridní mRNA MAV-2-frk ve vzorcích plicních angiosarkom#. Odlišná délka RT 

PCR produktu reflektuje vzdálenost partikulárního integra$ního místa od inicia$ního kodónu 

frk (antisense orientovaný frk-specifický primer se nachází v prvním exonu genu, pod 

inicia$ním kodónem). 

C) Nadexprese frk mRNA je p!ímým d#sledkem integrace MAV-2. RT PCR s primery MAV-2 

a frk-specifickým, stejn  jako s dv ma frk-specifickými primery dává produkt pouze ve 

vzorcích nesoucích integrovaný provirus v tomto lokusu. Jako kontrola byly použity primery 

specifické pro ku!ecí gen gapdh. 
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Nadexprese lidského orthologního genu frk nebyla doposud p ímo spojována 

s onkogenní transformací, možná také proto, že lidské angiosarkomy jsou velmi vzácné a 

proto i nedostate"n! molekulárn! charakterizované. Do budoucna bude tedy velmi zajímavé 

stanovit hladinu exprese genu frk v r$zných lidských malignancích nap íklad za použití 

imunohistochemické analýzy tká%ových mikroarrayí a prokázat tak aktivní onkogenní roli 

deregulované exprese frk v lidské tumorigenezi, která je doposud pouhou spekulací [28]. 

 

Kapitola šestá - jaterní karcinomy 

 Dalším typem nádor$, vyskytujícím se s nízkou frekvencí (cca 5%) u ku at 

infikovaných MAV-2 jsou jaterní léze, velké obvykle 3 – 5 milimetr$. Tyto byly 

immunohistochemickou analýzou hodnoceny jako jaterní karcinomy (biliární karcinomy, 

adenokarcinomy a angiosarkomy). Podobn! jako nefroblastomy a plicní sarkomy jsou 

klonálního p$vodu a jedná se o lokalizované primární nádory, nikoliv o metastáze z jiných 

orgán$. Analýza integra"ních míst MAV-2 provir$ vedla k identifikaci "ty  majoritních CIS, 

z nichž ve v!tšin! zkoumaných vzork$ je vždy jeden zasažen provirovou integrací (Tab. 1 a 

2). Jedná se o protein kinázy egfr (erbB), mst1r (ron), met (hgfr) a GTPasu Ha-ras - obr. 6. 

Mapovaná integra"ní místa provir$ a p edpokládané d$sledky v podob! deregulace cílového 

genu jsou ve shod! s p edchozími pozorováními na ku ecích modelech (v-erbB, ron), ale 

p ekvapiv! jsou ve velmi dobré shod! i s daty shromážd!nými p i studiu myších a lidských 

jaterních karcinom$ (Ha-ras, erbB, met). 
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Obr. 6 Obecná místa provirové integrace MAV-2 v jaterních karcinomech. 

A) Grafické znázorn ní polohy a orientace integrovaných MAV-2 provir# v ku!ecím 

genomovém lokusu egfr, mst1r, met a hras. Zna$ení je stejné jako na obr. 4 U prvních t!í 

gen# jsou ozna$eny genomové oblasti kódující jejich kinázové domény, u gen# egfr a mst1r 

jsou též ozna$eny genomové oblasti kódující jejich d!íve popsané onkogenní varianty (erbB, 

v-sea). Z d#vodu p!ehlednosti nejsou zobrazena všechna námi identifikovaná integra$ní 

místa. Obousm rné šipky v místech integrací do egfr lokusu znázor"ují komplexn  p!estav né 

defektní proviry – viz. Kapitola devátá a obr. 9c. 

B) RT PCR analýza hladiny exprese egfr, mst1r (kinázová a receptorová doména) a hras 

v jaterních nádorech. Vzorky nesoucí integraci do studovaného lokusu jsou ozna$eny šipkami. 

Jako kontrola byly použity primery specifické pro ku!ecí beta aktin (actb). 

 

Naše pozorování tedy ukazují, že jaterní karcinomy jsou velmi pravd!podobn! 

p íkladem obecných molekulárních mechanism$ transformace cílových bun!k, které fungují 

velmi podobn! i u evolu"n! distantních zví ecích druh$. Popsaný ku ecí model rozši uje 

spektrum zví ecích model$, na nichž je studována transformace jaterní bu%ky a umož%uje tak 

srovnání obecných a druhov!-specifických charakteristik tohoto procesu. Jelikož jsou jaterní 

karcinomy pátým nej"ast!ji se vyskytujícím typem nádoru u lidí a t etí nej"ast!jší p í"inou 
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úmrtí pacient$ s nádorovými onemocn!ními, je význam dalšího studia zjevný. Výsledky 

t!chto pozorování jsou v sou"asnosti odeslány k publikování [29]. 

 

Kapitola sedmá - selekce in vitro 

 Pro zjednodušení studia následk$ integrace proviru do jednotlivých kandidátních CIS 

lokus$ jsme se rozhodli p evést vybrané nádorové vzorky do tká%ových kultur a pokusit se od 

nich odvodit stabilní bun!"nou linii. Soub!žn! jsme se pokoušeli izolovat bun!"né klony 

s r$stovou výhodou, vzniklé in vitro infekcí ku ecích fibroblast$. Primární tká%ové kultury 

prošly podle p edpokladu r$stovou krizí (dosažení Hayflickova limitu) a v n!kterých 

p ípadech po krátké dob! obnovily r$st. Studium n!kolika takových tká%ových kultur nás 

vedlo ke t em zásadním zjišt!ním. Tyto kultury mají výrazn! prodloužený lifespan, ale nejsou 

immortalizované. #asto jsou výrazn! klonální. Pokud byly odvozeny od klonálního nádoru, 

spektrum jejich integrovaných provir$ je naprosto odlišné od mate ského nádoru. Mapování 

integra"ních míst MAV-2 provir$ vedla ke zjišt!ní, že zhruba polovina tká%ových kultur sdílí 

integraci ve spole"ném rozsáhlém CIS - v genu sox6 (obr. 7, tab. 1 a 2). Následkem t!chto 

provirových inzercí je siln! nadexprimovaná hybridní mRNA MAV-2-sox6. Sox6 pat í do 

siln! konzervované rodiny (Sry)-p íbuzných transkrip"ních faktor$ a jeho popisované funkce 

spadají spíše do oblasti diferenciace bun!k a vývoje organismu [30]. Pozorování je o to 

zajímav!jší, že mezi více než 1500 nezávislými integra"ními místy p$vodem z  nádor$ in vivo 

ani jedno neleží v tomto genu, p estože se sox6 CIS rozpíná p es více než 500 kbp v ku ecím 

genomu. 

 

Obr. 7 Obecné místo integrace MAV-2 ve tká%ových kulturách ku ecích bun!k infikovaných 

MAV-2. 
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Grafické znázorn ní polohy a orientace integrovaných MAV-2 provir# v ku!ecím genomovém 

lokusu sox6. Zna$ení je stejné jako na obr. 4. Vpravo je p!íklad elektroforetické analýzy RT 

PCR produkt# s  MAV-2-specifickým (sense) a sox6-specifickým (antisense) primery, 

ukazujícím nadexpresi hybridní mRNA ve vzorcích s integrací MAV-2 proviru v tomto lokusu 

(TK 210A, TK P2). Jako kontrola byly použity primery specifické pro ku!ecí gen gapdh. 

 

 Interpretace tohoto jevu není jednoduchá a vyžaduje podrobn!jší výzkum, avšak 

poukazuje na neo"ekávaný „bias“ p i kultivaci primárních transformovaných bun!k in vitro. 

Immortalizace inzer"ní mutagenezí in vitro byla popsána také u myších model$ [31]. Podobn! 

je známo, že ektopická exprese n!kterých onkogen$ v odlišných bun!"ných typech vede 

k r$zným transformovaným fenotyp$m [32]. Naše pozorování upozor%uje na limitace studií 

provád!ných na immortalizovaných bun!"ných liniích. Výsledky jsou p ipravovány 

k publikování. 

 

Kapitola osmá - fenomén industáze 

 Jevem, který jsme objevili a který považujeme za nejvýznam!jší výsledek našeho 

zkoumání, je fenomén industáze (z lat. ind)cere - tahat a  ec. stasis – rovnováha). Jedná se o 

mechanismus nádorové promoce, který se uplat%uje u jednotlivých preneoplastických bun!k 

(iniciované bu%ky) nebo bun!"ných kompartment$ (kancerizovaná pole), které již 

naakumulovaly pot ebné kancerózní mutace, ale stále ješt! z$stávají pod kontrolou tká%ové 

homeostáze. Bludné bu%ky mají schopnost narušit lokální mikroprost edí a tím porušit tuto 

kontrolu. To vede k plnému projevení maligního charakteru iniciované bu%ky. Praktické 

efekty tohoto jevu jsme pozorovali p i studiu plicních angiosarkom$ (Kapitola pátá) – ku ata 

infikovaná viriony MAV-2 vykazovala výskyt plicních angiosarkom$ pouze asi v 5%, avšak 

p i infekci MAV-2-produkujícími netransformovanými fibroblasty došlo k nár$stu frekvence 

výskytu plicních angiosarkom$ až k 60%. Po prokázání podobné míry a kinetiky 

proinfikování inokulovaných zví at a vlivu po adí inokulace ku at (viriony vs. neinfikované 

bludné bu%ky) jsme formulovali experimentální koncept industáze (obr. 8A). Detailní popis 

provedených experiment$ viz. [17]. 

P edpokládáme, že u lidí m$že být tento mechanismus zodpov!dný za vznik 

mnoho"etných primárních nádor$ tzv. nádorových duplicit. Somatické bu%ky akumulují 
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mutace v pr$b!hu celého lidského života. V p ípad!, že se v organismu vyvine primární 

nádor, je t!lo zaplaveno bludnými bu%kami uvol%ovanými z tohoto primárního nádoru. Tyto 

bu%ky jsou považovány p edevším za rizikový faktor vzniku metastáz, p estože v!tšina z nich 

schopnost metastazovat postrádá. Tyto bu%ky však mohou ve svém množství p edstavovat 

riziko poškozování lokální homeostatické regulace iniciovaných prekancerózních bun!k (obr. 

8B). D$vod$, pro" tento mechanismus m$že snadno unikat pozornosti je hned n!kolik, které 

se s"ítají. 1) relativní vzácnost více"etných primárních nádor$ 2) možnost chybné diagnózy 

n!kterých primárních nádor$ jako metastázy 3) terapeutický – více"etné primární nádory jsou 

diagnostikovány v!tšinou u pacient$, kte í po první diagnóze projdou (chemo-, radio-) terapií, 

která je sama o sob! mutagenní, "emuž lze zvýšený výskyt následných primárních nádor$ 

p i"íst 4) genetický – pacienti s více"etnými primárními nádory jsou "asto nositeli 

predisponující mutace, která výrazn! zvyšuje riziko více"etných primárních nádor$. 

 

Obr. 8 Koncept industáze. 

A) U ku!ecího modelu vede inzer$ní mutageneze MAV-2 ($ervené šestiúhelní$ky) ke vzniku 

prekancerózn  iniciované bu"ky ($ervené jádro), což je okamžit  následováno tumor-

promo$ním p#sobením injikované bludné bu"ky (šedá), což vede k nár#stu transformovaného 

bun $ného klonu ($ervené oválné bu"ky) 

B) V námi navrhovaném obecném schématu industáze se mutace v bu"kách hromadí 

v pr#b hu života individua a vedou ke vzniku geneticky transformované iniciované bu"ky. 

Pokud se do její blízkosti dostane bludná netumorigenní bu"ka uvoln ná kup!íkladu z jiného 

primárního nádoru, tato ovlivní mikroprost!edí iniciované bu"ky a odstartuje její maligní 

r#st. 
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Kapitola devátá - p!estav$né proviry 

 Nej"ast!jší p í"inou inzer"ní onkogenní aktivace protoonkogenu je inzerce defektního 

proviru, který oproti intaktnímu výrazn!ji nebo specifi"t!ji ovliv%uje p ilehlé hostitelské 

sekvence [9]. Prokázali jsme, že ku ecí nefroblastomy obsahují významný podíl klonáln! 

integrovaných defektních provir$ [12] a že proviry integrované v protoonkogenním lokusu 

twist jsou výrazn! p estav!né, což má za následek silnou nadexpresi tohoto lokusu [18]. 

Detailní molekulární mapování integrovaných provir$ v ostatních CIS lokusech odhalilo 

p ítomnost r$zných defekt$ a p estaveb v naprosté v!tšin! zkoumaných p ípad$. Navíc se 

zdá, že tyto provirové defekty jsou charakteristické pro jednotlivá CIS, pravd!podobn! proto, 

že r$zné typy p estaveb mají za následek r$znou míru exprese p ilehlých hostitelských gen$. 

Je známo, že v!tšina defektních provir$ vzniká v pr$b!hu reverzní transkripce. 

Ukázali jsme, že v!tšina takto „p irozen!“ vzniklých provir$ obsahuje rozsáhlou interní deleci 

za"ínající t!sn! za 5´- LTR a kon"ící okolo bp 3720 (obr. 9A). P esn! tento typ p estav!ných 

provir$ jsme nalezli v plicních angiosarkomech integrované v genu frk (obr. 9B). Oproti 

tomu, defektní proviry integrované v genomových lokusech twist nebo egfr vykazují rozsáhlé 

a komplexní p estavby. Tyto aberace mají v p ípad! egfr za následek nejen zvýšenou expresi 

onkogenní varianty EGFR, ale dokonce i expresi potenciální antisense RNA proti druhé, 

normální, alele tohoto genu (obr. 9C). Pravd!podobnost vzniku takto složitých p estaveb je 

nízká a mechanismus jejich geneze (jednokrokový "i vícekrokový, b!hem replikace "i post-

replika"ní) je neznámý. Je možné, že n!které typy molekulární transformace (nap . zmín!ná 

inzer"ní aktivace egfr) vyžadují vzácn! se vyskytující p estav!ný provirus, což se projevuje 

nízkou frekvencí výskytu jaterních karcinom$, p ípadn! jejich delší latencí. 
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Obr. 9 Analýza struktury defektních provir$ MAV-2 

A) PCR pr#kaz p!irozeného preferen$ního výskytu defektních MAV-2 provir# s delecí cca 

mezi bp420-3720 v infikovaných neklonálních ku!ecích tkáních. (PN – plíce, JN – játra, N – 

ledviny), jako negativní kontrola byl použit v bakteriích klonovaný MAV-1 ve sm si 

s neinfikovanou ku!ecí DNA (WL + pAT MAV1). Schematické znázorn ní proviru (naho!e) 

ukazuje pozici a orientaci použitých primer# - $íslo odpovídá lokalizaci bp - v MAV2. 

B) Struktura MAV-2 provir# v klonech plicních angiosarkom#. Schema ukazuje typický 

defektní MAV-2 provirus integrovaný v ku!ecím lokusu frk (naho!e). P!íklady p ti sekvencí 

MAV-2 v t chto nádorech. Je patrné, že se nejedná o ostrý dele$ní hotspot, nebo& jednotlivá 

místa rekombinací jsou odlišná. Sekvence v ráme$ku odpovídá vrekombinovanému zbytku 

sekvence tRNATrp, která iniciuje reverzní transkripci ve virionu. 

C) Schematický p!íklad struktury komplexn  p!estav ného MAV-2 proviru v lokusu egfr a 

z n j exprimovaných hybridních transkript# (nad a pod šipkami, které zna$í po$átek a sm r 

transkripce); trojúhelní$ky zna$í delece, tmavé úseky inverze. Panely pod schematem ukazují 
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RT PCR pr#kaz exprese ve schematu vyzna$ených sense a antisense mRNA (negativní vzorky 

6483J2 a 6250J1 jsou kontroly bez integrace v lokusu egfr). 

 

Tato "ást naší práce dosud není uzav ena, p esto získané výsledky jasn! potvrzují 

význam defektních vir$ pro inzer"ní mutagenezi a poukazují na specifickou p ítomnost r$zn! 

defektních provir$ v jednotlivých CIS. Nastolují také otázky doby a mechanismu vzniku 

komplexních p estaveb pozorovaných v n!kterých lokusech, ale i možnost korelace "etnosti 

výskytu jednotlivých nádorových typ$ s pravd!podobností výskytu odpovídajícího 

p estav!ného proviru. 

 

Kapitola desátá – Shrnutí poznatk  získaných studiem pta#ího modelu a jejich za#len$ní 

do kontextu zkoumání nádorové transformace 

 Sumarizovat poznatky získané b!hem n!kolika let studia je p ekvapiv! jednoduché, 

p esto se nemohu vyhnout pohledu ze dvou r$zných úhl$. První pohled vyjad uje naprostou 

spokojenost s výsledky studia úžasného experimentálního modelu. Molekulárn! jsme popsali 

n!kolik nádorových typ$ (ledvinné, plicní a jaterní), „pseudotransformované bu%ky in vitro“, 

nazna"ili jsme roli defektních provir$ v bun!"né transformaci a objevili jsme zcela nový 

fenomén promoce nádorového r$stu bludnými bu%kami. Výsledky jednotlivých kapitol nejsou 

samoú"elné, ale mohou být za"len!ny do kontextu nádorového výzkumu jak na ostatních 

zví ecích modelech, tak i na lidských nádorových vzorcích. Každé ze zmín!ných témat 

otevírá samostatné pole pro další výzkum. Jestliže tedy charakteristikou dobrého a plodného 

výzkumného projektu je to, že s každou odpov!dí nastoluje ješt! více dalších otázek, pak 

myslím, že jsme usp!li. 

 Druhý úhel pohledu vykresluje odlišnou perspektivu. Pakliže jsem na po"átku svého 

studia vid!l obecné  ešení problému nádorové transformace v mapování onkogenních a tumor 

supresorických mutací, na konci studia jsem p esv!d"en, že význam genetických zm!n 

v transformované bu%ce je p ece%ován. M$žeme se kup íkladu pozastavit nad zjišt!ním, že 

námi popsané spektrum jaterních onkogen$ je identické u ku at i lidí, ale zásadn! se liší u 

nefroblastom$. Domnívám se, že tradi"ní p edstava vzniku nádoru jako funkce hromad!ní 

mutací a jejich selekce je v sou"asnosti významnou brzdou dalšího výzkumu. P estože 

popisování funkce jednotlivých gen$, hledání nádorových marker$ a molekulárních cíl$ pro 
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terapii je stále velmi p ínosné, domnívám se, že je t eba výrazn! m!nit pohled na 

problematiku spojitých nádob evoluce-smrtelnost-nádorová transformace. Proto jsem se 

rozhodl na záv!r za adit ješt! jednu spíše spekulativní nežli prakticky-experimentální knihu, 

která však odráží výsledky mého n!kolikaletého studia a snad i nasti%uje možnosti nových 

experimentálních p ístup$. 
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"ást druhá - Fragment knihy chaosu 

Kapitola první – o chaosu 

Lidé rozli"ných kultur a náboženství ve v!tšin! p ípad$ chápali vztah „ ádu“ (stav 

uspo ádaný) a „chaosu“ (stav neuspo ádaný) jako nesmi itelné protiklady, analogicky jako 

t eba dualitu dobra a zla. Ob! dvojice pojm$ bývají v mnoha kulturách míseny a 

ztotož%ovány. Ostatn!, podobn! vnímá význam t!chto pojm$ v!tšina sou"asných lidí, v"etn! 

v!dc$. Takovéto (dualistické) vnímání je praktickým zjednodušením, ovšem také neš&astným 

omylem, chceme-li  ešit otázky fungování komplexn!jších systém$. Chaos – deterministický 

chaos - je p esn!jší chápat ve smyslu fyziky a matematického modelování. Chceme-li 

kup íkladu d!lit fyzikální systémy z hlediska míry vnit ní uspo ádanosti, nabízí se nám 

jednoduché dualistické d!lení na uspo ádané a neuspo ádané. Avšak reáln!jší d!lení systém$ 

by m!lo t i póly: uspo ádané, chaotické a neuspo ádané. Hlubším zamyšlením nad tímto 

rozd!lením dojdeme k názoru, že ve skute"ném sv!t! nejsou žádné striktn! uspo ádané ani 

neuspo ádané systémy. Zbývá tedy uniformní heterogenn! chaotický sv!t. Živé systémy 

mohou existovat práv! jen na bázi chaosu, protože systémy uspo ádané i neuspo ádané 

p edstavují pouze dv! odlišné, imaginární formy neživé hmoty. Ve skute"ném sv!t! tedy 

existují systémy s r$znou mírou chaoti"nosti, "ímž se dostáváme zp!t k p$vodnímu duálnímu 

pojetí – reálný chaotický sv!t si proto nahrazujeme (myšlenkov! p ijateln!jším) sv!tem shora 

zmín!ných (avšak neš&astn! nazvaných) protiklad$ „ ádu“ a „chaosu“. S t!mito znalostmi se 

je tedy m$žeme pokusit lépe opsat jako (chaotický systém s menší mírou vnit ní 

neuspo ádanosti, tedy se slušnou mírou predikovatelnosti jeho chování) vs. (chaotický systém 

s v!tší mírou vnit ní neuspo ádanosti, tedy obtížn! predikovatelný). Rozdíl tedy není mezi 

„dobrým  ádem“ a „zlým chaosem“, ale mezi mírou p edvídatelnosti budoucího chování 

studovaných systém$. 

Úvodní slovní cvi"ení nás p ivádí ke konstatování, že vytvá íme modely okolního 

sv!ta, které nám umož%ují co nejlépe p edvídat jeho chaotické chování, a tyto modely jsou 

za r$zných situací r$zn! úsp!šné v závislosti na mí e stability modelovaného systému 

v daném období. Jasn! patrné je to kup íkladu na spole"enské úrovni. V dobách míru, 

socioekonomické stability a prosperity je patrný nár$stající p íklon k materialistickému 

(v!deckému) pojetí sv!ta, protože takové pojetí nám vcelku úsp!šn! pomáhá p edvídat jeho 

budoucí chování s nízkou mírou nestability. Naopak v dobách nedostatku, krizí, pohrom a 

válek nabírá na významu duchovní vnímání sv!ta reprezentované n!kterou formou víry 
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(kup íkladu náboženské, ale t eba i s extremistickou politickou orientací) a hledání prorok$. A 

opravdu se zdá, že prostá víra v turbulentních "asech umož%uje lepší predikci budoucího 

vývoje. To nikterak nestaví víru na rove% rezignaci. V "asech, kdy opakovan! selhávají i 

krátkodobé rigorózní p edpov!di má a bude mít víra nezastupitelnou úlohu v život! jedince i 

spole"nosti a výsledky jejích predikcí budou prokazateln! lepší. Z toho dovozuji, že by naší 

snahou m!lo být lépe chápat chování chaotických systém$ a p edevším d$sledk$ jejich 

ovliv%ování vn!jšími vlivy (srovn. tzv. „efekt motýlího k ídla“, který se m$že projevit jen za 

ur"itých podmínek). 

Nejvýrazn!jšími a snad nejúžasn!jšími vlastnostmi deterministického chaosu jsou 

škálovatelnost (z tvaru mraku nelze usuzovat na jeho velikost, z tvaru k ivky nelze odvodit 

m! ítka jednotlivých os), sob!podobnost (stejné vzorce chování se opakují v jednom systému 

v mnoha škálách) a univerzalita (chování naprosto nep íbuzných systém$ se  ídí týmiž 

zákonitostmi; nap íklad vývoj cen na burze, po"así, geopolitické d!jiny, evoluce živých 

organism$ (zám!rn! se vyhýbám užití pojmu „darwinistická“) ap.). Z p edchozího shrnutí 

pozoruhodných vlastností chaotických systém$ také vyplývá, že pro studium speciálního 

problému nádorové transformace m$že efektivn! posloužit studium zákonitostí chování 

komplexních systém$ ve zdánliv! nep íbuzných oborech; kup íkladu historie, ekonomie nebo 

meteorologie. Analogie z t!chto obor$ nám mohou posloužit pro pochopení jev$ z n!jakého 

d$vodu experimentáln! nep ístupných. A to je d$vodem, pro" se na tyto obory a p ím!ry 

opakovan! odkazuji. 

 

Kapitola druhá – alternativní vysv$tlení nádorové transformace 

Nyní se dostávám ke vztahu mutací a bun!"né transformace a k tvrzení, že „tradi"ní 

p edstava vzniku nádoru jako funkce hromad!ní mutací a jejich selekce je v sou"asnosti 

významnou brzdou dalšího výzkumu“. 

Recentní nádorový výzkum se soust e'uje na mapování gen$, jejich mutací, rigidních 

signálních drah a jejich vzájemného ovliv%ování a využívá zna"n! simplifikované 

experimentální modely. To je v po ádku potud, pokud si uv!domíme, že studujeme pouze 

situace odpovídající chaotickým systém$m ve stabilních atraktorech s minimální intervencí 

z vn!jšku (tedy systémy se slušnou mírou predikovatelnosti jejich chování). To se paradoxn! 

týká i nádorov! transformovaných bun!k, protože je studujeme v jejich kone"ném, 
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transformovaném a tedy op!t stabilním atraktoru. Avšak tou vlastní a nejnitern!jší p í"inou 

kone"ného stabilizovaného stavu nebyly mutace, ale krátkodobý vysoce nestabilní stav 

s vysokou mírou vnit ní neuspo ádanosti, který zp$sobil p eskok z jednoho stabilního 

atraktoru do druhého. To co bychom tedy m!li studovat je p echodný stav mezi dv!ma 

stabilními atraktory. Tuto epizodickou událost m$žeme nejsnadn!ji chápat jako analogii 

spole"enské revoluce – prvotní tranzientní impulzy-osoby-ideje, které ji zdánliv! vyvolaly 

jsou vbrzku nahrazeny stabilním uspo ádáním, pov!tšin! zna"n! odlišným od p$vodních 

impulz$. P eloženo: p$vodn! stabilní atraktorový stav je po pr$chodu nestabilním 

intermezzem (revoluce) nahrazen jiným stabilním atraktorovým stavem. Kup íkladu studium 

spole"enských v!d se - na rozdíl od molekulární biologie – daleko intenzivn!ji v!nuje 

zkoumání krátkých revolu"ních úsek$ d!jin; srovnejme kup íkladu množství publikací, které 

se v!nují období husitských válek s pozorností v!novanou období následné stabilní vlády 

Jagellonc$. Proces onkogenní transformace je v mnohém podobný historickému p echodu 

mezi dv!ma epochami, avšak nejprecizn!ji jsou v n!m zmapovány po"áte"ní  a kone"ný stav 

a o p echodných revolu"ních událostech mezi nimi nevíme tak ka nic. Nehodlám vyvracet 

význam onkogenních mutací, je nesporný, domnívám se však, že interpretace jejich významu 

by m!la být pozm!n!na. 

Známe-li kup íkladu n!jaký onkoprotein, snažíme se mapovat jeho strukturu, 

interagující partnery, jím ovlivn!né geny a signální dráhy. P edpokládáme, že jsou p í"inou 

 výsledného transformovaného fenotypu. Avšak stejn! pravd!podobné je, že p ítomnost 

zmín!ného aberantního proteinu pouze vyvolala nerovnováhu stabilního atraktoru, v n!mž se 

nacházela postižená bu%ka na po"átku. To vedlo – nikoliv okamžit! - k nestabilnímu stavu, 

s p$vodním atraktorem (a tedy i se životem) neslu"itelnému (analogie revoluce). Následovala 

bun!"ná smrt nebo nalezení nového alternativního atraktoru. A pokud není v blízkém 

fázovém prostoru „normální“ atraktor, pak tedy k „transformovanému“. Je zjevné, že 

pravd!podobnost nalezení nového stabilního atraktoru bude ovlivn!na více faktory, jako jeho 

dostupnost z p$vodního atraktoru, hloubka a délka trvání nerovnováhy ap. Tato moje 

interpretace byla nedávno nep ímo podpo ena popisem jevu nazvaného chromothripse [33], "i 

dlouho známou existencí tumor-promotor$ [34] i námi popsaného fenoménu industáze [17]. 

Pokud p ijmeme tuto p edstavu, nabízí se testovatelná hypotéza, že kup íkladu nádorovou 

transformaci bu%ky lze vyvolat nemutagením p$sobením destabilizujícím bun!"ný atraktor. 

Dopad takového pr$kazu by byl ohromný nejen pro nádorovou genetiku, ale i pro evolu"ní 

biologii, úvahy o vzniku života atd. 
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Mapování onkogenních mutací nám tedy umož%uje slušnou míru predikovatelnosti 

chování systému (nap íklad p i terapii), ale pro studium toho krátkého nestabilního období je 

tém!  k nepot eb!. Z praktického hlediska by však m!lo nejv!tší význam práv! studium toho 

krátkého nestabilního období, zp$sobu jeho vyvolání, kvantifikace a hlavn! ovlivn!ní jeho 

hloubky a doby trvání. Pokud jsou tyto p edpoklady správné, mohli bychom dokázat 

podprahovými podn!ty bez p ímé mutageneze transformovat, ale t eba i rediferencovat cílové 

bu%ky. 

Z uvedeného vyplývá, že živé systémy mohou být pouze otev ené a vždy a jedin! 

chaotické. Liší se však mírou predikovatelnosti jejich vývoje a to vzájemn! mezi sebou i 

v pr$b!hu "asu sami v sob!. Zjednodušen! lze  íci, že rigidn!jší systémy jsou stabiln!jší 

(nikoliv odoln!jší), avšak také mén! p izp$sobivé. Evoluce organism$ se stabilizovaným 

genomem probíhá spíše postupn! v duchu klasického darwinismu a nap íklad umož%uje 

postupné šlechtitelství. Oproti tomu u organism$ s genomem mén! rigidním je 

pravd!podobn!jší evoluce skoková, s dramatickými a obtížn! predikovatelnými následky. A 

obdobné p edpoklady platí i pro transformabilitu jednotlivých bun!"ných typ$ v rámci 

organismu. 

Pro" tedy klást do protikladu dv! r$zné úrovn! chaosu a jak? To, co staví v praxi do 

protikladu systémy mén! a více chaotické jsou odlišné Otázky, které se snažíme nau"it 

pokládat, pokud se tážeme více "i mén! chaotického systému. Nejsrozumiteln!ji by to snad 

mohlo být demonstrováno na p íkladu dalšího chaotického systému, po"así. Pokud je aktuální 

míra meteorologické chaoti"nosti malá, pak p edpov!' po"así bude pom!rn! p esná, naopak 

pokud bude vnit ní míra meteorologické chaoti"nosti vysoká, p edpov!' bude málo 

spolehlivá. V!tšina lidí položí otázku „Jaké bude po"así?“. V p ípad! málo chaotického 

systému bude tazatel s odpov!dí spokojen, v druhém p ípad! pravd!podobn! nikoliv. Správná 

Otázka je však zcela jiná – „Jak p esná je aktuální p edpov!'?“ Po mém soudu je to stejný 

problém jako s optimaliza"ními a pr$lomovými objevy (viz. následující kapitola). U 

optimaliza"ních objev$ bude tazatel pravd!podobn! pln! uspokojen (avšak "asto odpov!dí na 

špatn! položenou otázku), u pr$lomových objev$ nikoliv. Proto je t eba v!novat velkou 

pozornost správné formulaci Otázek, speciáln! u pr$lomových objev$. Ovšem zjevným 

oxymoronem je, že granty lze získat pouze na výzkum optimaliza"ní, tedy na krátkodobou 

p edpov!' slune"ného po"así. 
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Kapitola t!etí – záv$re#né úvahy o filosofii výzkumu 

 Udivující obecnou platnost Teorie chaosu, od níž jsem odvíjel své p edchozí úvahy lze 

vid!t prakticky všude. Mohli bychom se kup íkladu ptát, co je d$vodem kvalitn!jšího 

výzkumu v n!kterých institucích "i zemích než v jiných. Závisí to primárn! opravdu na 

množství finan"ních prost edk$? Nebo zde hrají významnou roli obtížn! kvantifikovatelné 

faktory jako tradice nebo stabilita pracovního prost edí? 

V!da, p esn!ji výzkum bývá rozd!lován na aplikovaný a základní. Po mém soudu je 

toto d!lení chybné a bývá užíváno spíše jako politický nástroj ve spojitosti s jeho 

financováním a n!kdy také jako simplifikující nástroj pro lenivost mysli. Jasným argumentem 

proti zmín!nému d!lení je po mém soudu nemožnost exaktn! definovat a odd!lit tyto dv! 

kategorie, které se hluboce prolínají a v "ase m!ní. Domnívám se, že daleko exaktn!jší avšak 

zdánliv! mén! praktické je d!lit výzkum na optimaliza"ní a pr$lomový. 

Píši o tom, nebo& to zdaleka není tak triviální konstatování, jak by se mohlo na první 

pohled zdát. V "em je tedy zásadní odlišnost t!chto dvou kategorií objev$? Domnívám se, že 

v p edpov!ditelnosti výsledk$. U optimaliza"ního výzkumu lze výsledek p edvídat a 

pravd!podobnost úsp!chu ovlivnit nap íklad množstvím vložených finan"ních prost edk$ a 

optimalizací jejich využívání. Jeho "asový pr$b!h lze popsat jako setrvalý nerovnom!rný 

avšak kontinuální vzestup (obr. 10A). U pr$lomových objev$ výsledek p edvídat nelze, jeho 

pravd!podobnost nelze jednoduše ovliv%ovat a jejich "asový pr$b!h lze popsat jako skokový 

a diskontinuální (obr. 10B). S optimaliza"ním výzkumem se proto pojí výrazy plánovaný, 

financování, pr$b!žný. S pr$lomovými objevy lze oproti tomu spojovat výrazy náhodný (n!co 

nežádoucího), tradice (= n!co mlhavého), génius (= n!co magického), revoluce (= n!co 

zmate"ného). Triviální zjednodušení pro praxi? Na optimaliza"ní objevy lze vypsat granty a 

kumulaci jejich výsledk$ ovlivnit. U pr$lomových objev$ nikoliv, ale znamená to, že bychom 

se o n! nem!li v$bec pokoušet? 

 34



 

Obr. 10 Schematické znázorn!ní pr$b!hu optimaliza"ního a pr$lomového výzkumu v "ase. 

 

Žádný z obou p ístup$ není lepší nebo d$ležit!jší, jsou svými protipóly. Co je zásadn! 

odlišuje jsou jejich pr$b!h, dopad a plánovatelnost. Z výše  e"eného vyplývá, že soust edit se 

na pr$lomové objevy není možné z jejich podstaty (lze snad zvýšit jejich pravd!podobnost, 

nikoliv ovlivnit jejich výsledek). Naopak v!novat se pouze optimaliza"nímu výzkumu je 

krátkozraké a "ist! technologické. Jaký je tedy reálný pr$b!h výzkumu? Nejspíše hybrid mezi 

ob!ma grafy, kde optimaliza"ní složka zapl%uje prostor vytvo ený pr$lomovým objevem. 

Paralela s chováním dalších komplexních systém$ (evolu"ní procesy, ekonomika, 

spole"enský vývoj) je zde zcela z ejmá, avšak význam kombinace obou princip$ zasahuje 

mnohem dále, až k samotným ko en$m vzniku života a k principu fungování disipa"ních 

struktur. 

Významným d$vodem, pro" považuji za d$ležité rozebírat odlišnost dvou mezních 

výzkumných p ístup$ je práv! tato široká analogie s dalšími významnými d!ji – s evolucí, 

chováním otev ených fyzikálních soustav, spole"enským vývojem nebo bun!"nou 

transformací. Snad je z p edchozího textu tato sob!podobnost dostate"n! patrná. Všechny 

rozebírané d!je mají totiž jednoho spole"ného jmenovatele – chaos. Chaos, který je tou 

pravou a nejnitern!jší podstatou evoluce, mnohobun!"ného života, nádorové transformace, 

smrti i v!deckého zkoumání a zdaleka neplatí, že zvyšování uspo ádanosti vede k lepším 

výsledk$m. Z po"átku svého studia a psaní textu této disertace jsem hledal  ád p írody a 

p$vod života. Nalezl jsem chaos a dobral se p edstavy, že tím, co má opravdu význam je 

studium jeho  ádu. 
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Obr. 11 Baron Johann Konrad Richthausen (1604 – 1643) 
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TABULKY 

Tab. 1A           Tab. 1B 

Všechna klonální integra!ní místa (VISs) 1848   VISs 
Chr. 
[Mbp] VIS/Mbp

VISs v ku"ecím genomu  1713  Chr. 1 384 201 1,91 

Cirkulární (neintegrované) proviry  50  Chr. 2 271 155 1,75 

Provirové sekvence  83  Chr. 3 217 114 1,90 

      Chr. 4 130 94 1,38 

Jaterní VISs # všechna  143  Chr. 5 122 62 1,97 

Jaterní VISs # v ku"ecím genomu  127  Chr. 6 48 37 1,30 

      Chr. 7 41 38 1,08 

Plicní angiosarkomy VISs # všechna  216  Chr. 8 35 31 1,00 

Plicní angiosarkomy # VISs v ku"ecím genomu 188  Chr. 9 32 26 1,13 

      Chr. 10 26 23 1,13 

Nefroblastomové VISs # všechna  1337  Chr. 11 24 22 1,09 

Nefroblastomy # VISs v ku"ecím genomu 1260  Chr. 12 39 21 1,86 

      Chr. 13 18 19 0,95 

Tká$ové kultury # VISs všechna  130  Chr. 14 17 16 1,06 

Tká$ové kultury # VISs v ku"ecím genomu 119  Chr. 15 13 13 1,00 

      Chr. 16 0 0,5 0,00 

Ovariální tumor # VISs všechna  20  Chr. 17 8 11 0,73 

Ovariální tumor # VISs v ku"ecím genomu 20  Chr. 18 16 11 1,45 

      Chr. 19 21 10 2,10 

Vytipovaná OBECNÁ MÍSTA INTEGRACE 113  Chr. 20 13 14 0,93 

    Chr. 21 11 7 1,57 

    Chr. 22 6 4 1,50 

    Chr. 23 9 6 1,50 

    Chr. 24 8 6 1,33 

    Chr. 25 3 2 1,50 

    Chr. 26 4 5 0,80 

    Chr. 27 4 5 0,80 

    Chr. 28 10 4,5 2,22 

    Chr. W 1 0,3 3,33 

    Chr. Z 76 75 1,01 

Tab. 1 Statistické shrnutí analýzy všech klonálních míst integrace MAV-2 provir  (VIS). 

A) „všechna VISs“ – všechny sekvenované unikátní fragmenty integrovaných provir , v!etn" 

defektních provir  a cirkulárních forem MAV-2; „vytipovaná OBECNÁ MÍSTA 

INTEGRACE“ – po!et #ádk  Tab. 2, viz. legenda k Tab. 2. 

B) Rozložení po!tu a hustoty klonálních VISs na jednotlivé ku#ecí chromozómy (podle Gallus 

gallus genome assembly WASHUC2). 
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Tab. 2 

        X 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 

Skóre 

Kandidátní 
CISs Chr. 

Pozice 

[MBp] 

Po!et 
klonál. 
VIS 

Rozsah 

CIS [kbp] Tká" Lokus A B C 

38 Nal 3!66 3 66 33 1 P FRK i s y 

18 Nal 5!17 5 17 12 18 N(3), J(9) RASH i s y 

16 Nal 2!51 2 51 10 10 J(9), N(1) EGFR i s y 

16 Nal 12!16 12 16 11 267 

N(9), 

TK(2) FOXP1 i s y 

15 Nal 5!12 5 12 11 269 TK, PCR SOX6 u s y 

14 Nal 2!29 2 29 9 275 N TWIST i s y 

13 Nal 2!114 2 114 8 36 N PLAG1 u s y 

9 Nal 12!2 12 2 3 0 J MST1R i s y 

8 Nal 1!26 1 26 5 23 J, TK MET v v y 

8 Nal 2!148 2 148 4 27 N(3), J(1) mir30b, d u v y 

7 Nal 4!11 4 11 3 13 N RRAG i s n 

7 Nal 1!13a 1 13 2 3 N FBXL13 i s n 

7 Nal 1!182a 1 182 2 0 N FGF9 i s ? 

7 Nal 1!192b 1 192 2 15 N FZD4 u s n 

7 Nal 2!4b 2 4 2 11 P OXSR1 i s n 

7 Nal 2!125 2 125 4 89 J, TK, N TPD52 i o n 

7 Nal 2!142 2 142 2   N CCN3 i s y 

7 Nal 6!31 6 31 2 0 N EIF3A i o n 

6 Nal 1!15 1 15 2 16 N, P LAMB1 i s n 

6 Nal 1!23 1 23 2 1 N HYAL4 u v n 

6 Nal 1!33 1 33 2 3 N, TK LRIG3 u o n 

6 Nal 1!116 1 116 2 4 N BCOR i v n 

6 Nal 1!125 1 125 2 5 P AP1S2 i v n 

6 Nal 1!182b 1 182 2 16 P, TK ZDHHC20 i s n 

6 Nal 1!189b 1 189 2 2 N, TK SESN3 u s n 

6 Nal 1!190 1 190 2 28 N FAT3 i s n 

6 Nal 1!192a 1 192 3 80 N TMEM135 v o n 

6 Nal 2!28 2 28 2 5 N TSPAN13 v s n 

6 Nal 2!40 2 40 2 0 N, P CMTM8 i s n 

6 Nal 2!91 2 91 2 34 N DNAH5 i o n 

6 Nal 2!102 2 102 2 1 N ARHGAP28 u v n 

6 Nal 2!144 2 144 2 0 N KIAA0196 i v n 

6 Nal 2!147 2 147 2 15 N ST3GAL1 u v n 

6 Nal 2!151 2 151 2 3 N GPR20 u v n 

6 Nal 3!49a 3 49 2 8 N SASH1 i v n 

6 Nal 3!82 3 82 2 4 N SH3BGRL2 v s n 

6 Nal 3!104 3 104 2 6 N ZP u v n 

6 Nal 3!110 3 110 2 14 N EFHC1 v s n 
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6 Nal 4!46 4 46 2 32 N BMP3 d o ? 

6 Nal 4!83 4 83 2 30 N ABLIM2 i s n 

6 Nal 5!2 5 2 2 57 N GAS2 i s n 

6 Nal 5!14 5 14 2 9 N KCNQ1 i v n 

6 Nal 5!38 5 38 2 7 N EGLN3 u v n 

6 Nal 5!50 5 50 2 27 N EML1 u s n 

6 Nal 5!51 5 51 2 0 N DIO3 v o n 

6 Nal 7!5 7 5 2 11 N IQCA1 v s n 

6 Nal 8!27 8 27 2 36 N NFIA i o n 

6 Nal 15!2 15 5 2 0 N ??? i s n 

6 Nal 24!5 24 5 2 24 N PHLDB1 u o n 

6 Nal Z!0 Z 0 2 67 N WDR7 i o n 

5 Nal 1!12 1 12 2 19 N GNAI v v n 

5 Nal 1!38 1 38 2 145 N TRHDE v s n 

5 Nal 1!108 1 108 2 22 P, N HUNK d s n 

5 Nal 1!156 1 156 3 147 N NDFIP2 v v n 

5 Nal 1!160 1 160 2 121 N, P DACH1 i s n 

5 Nal 1!177a 1 177 3 225 N DCLK1 v v ? 

5 Nal 1!177b 1 177 2 299 N NBEA v s n 

5 Nal 1!184 1 184 2 16 P, N ATM v o n 

5 Nal 1!186 1 186 3 107 P, N, J DYNC2H1 v s n 

5 Nal 1!193 1 193 3 12 P, N C11orf82 v v n 

5 Nal 1!197 1 197 2 142 N, P ODZ4 i s n 

5 Nal 2!129 2 129 2 95 N RUNX1T1 v o n 

5 Nal 2!130 2 130 2 18 N, P TMEM67 v o n 

5 Nal 2!143 2 143 2 14 N FBXO32 v v n 

5 Nal 3!24 3 24 2 72 N EML4 i v n 

5 Nal 3!30 3 30 2 78 N DAAM2 i v n 

5 Nal 3!53 3 53 2 58 J, N ZDHHC14 i s n 

5 Nal 3!56 3 56 2 6 P, N gen v s n 

5 Nal 3!77 3 77 2 59 N BACH2 v o n 

5 Nal 3!99 3 99 2 49 N HPCL1 v s n 

5 Nal 3!100 3 100 2 4 P, N TRIB2 d v n 

5 Nal 4!90 4 90 2 75 ov, N CTNNA2 i s n 

5 Nal 5!15 5 15 2 22 N DUSP8 v s n 

5 Nal 5!34a 5 34 2 23 N ZNF770 v s n 

5 Nal 5!42 5 42 2 28 N DIO2 v o n 

5 Nal 11!21 11 21 2 10 N ATBF1 ? ? n 

5 Nal 18!5 18 5 2 5 N, J ASPSCR1 i v n 

5 Nal 23!1 23 1 2 17 N, P CITED4 u v n 

4 Nal 1!22 1 22 2 1 N       

4 Nal 1!27 1 27 2 199 N FOXP2 v v n 

4 Nal 1!124 1 124 2 4 N       

4 Nal 1!150 1 150 2 29 N, P GPC6 i v n 

4 Nal 1!169 1 169 3 41 N       
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4 Nal 1!189a 1 189 2 11 N       

4 Nal 2!4a 2 4 2 0 N       

4 Nal 2!9 2 9 2 30 N WDR60 v v n 

4 Nal 2!19 2 19 2 40 N PTPLA v v n 

4 Nal 2!110 2 110 2 52 N DTNA v v n 

4 Nal 2!124 2 124 2 161 N ZFHX4 v v n 

4 Nal 2!136 2 136 2 50 N, TK ZFPM2 u v n 

4 Nal 3!49b 3 49 3 199 N(2), P(1) UST v v n 

4 Nal 4!47 4 47 2 16 N v v v n 

4 Nal 4!60 4 60 2 210 N, P UNC5C i v n 

4 Nal 5!25 5 25 2 74 N C11orf49 v v n 

4 Nal 5!31 5 31 2 41 N BMF v v n 

4 Nal 5!34b 5 34 2 20 P, N STXBP6 v v n 

4 Nal 6!25 6 25 2 135 N SH3PXD2A v v n 

4 Nal 6!27 6 27 2 42 TK, N ADD3 i v n 

4 Nal 6!37 6 37 2 148 N INPP5A v v n 

4 Nal 9!18 9 18 2 0 N       

4 Nal 11!20 11 20 2 15 N v v v n 

4 Nal 12!5 12 5 2 34 N RAF1 v v n 

4 Nal 12!14 12 14 3 97 P(2), N(1) LRIG v v n 

4 Nal 14!5 14 5 2 101 N LMF1 v v n 

3 Nal 1!13b 1 13 2 50 N, ov PTPN12 v v n 

3 Nal 1!34 1 34 2 5 N, P       

3 Nal 1!164 1 164 3 30 N, P, ov       

3 Nal 2!32 2 32 2 38 N, P SNX10 v v n 

3 Nal 3!92a 3 92 2 6 J, N     n 

3 Nal 3!112 3 112 2 29 N, TK RUNX2 v v n 

3 Nal Z!9 Z 9 2 11 N, P ??? i s n 

  Nal 1!70 1 70 2 10 N, P gen ? ? n 

  Nal 1!137 1 137 2 6 N, TK C2orf29 ? ? n 

  Nal 4!81 4 81 2 11 TK, N WDR1 ? ? n 

 

Tab. 2 Obecná místa integrace (CISs) !azená podle relevance (skóre). 

Jako CIS je ozna!ována oblast genomu menší než 20kbp nebo genový lokus, v n"mž byla 

identifikována 2 a více klonální(ch) VIS. 

Legenda: „Skóre“ – sou!et hodnot v hodnocených sloupcích [Q] pro dané CIS. Jednotlivá 

CIS jsou #azena v tabulce podle této hodnoty, podle klesající významnosti; „Kandidátní CIS“ 

– pracovní ozna!ení jednotlivých CIS; „chr.“ – chromozóm, „Pozice [Mbp]” – pozice na 

chromozómu v Mbp (G. gallus, WASHUC2); 
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“Po!et klonálních VISs” – po!et klonálních integrací MAV-2 v daném CIS, [Q; hodnota 

odpovídá po!tu VISs] 

“Rozsah CIS” – vzdálenost mezi nejvzdálen"jšími VIS, [Q; Q=1 pro hodnoty <20kbp, Q=0 

pro hodnoty >20kbp] 

“Tká$” – nefroblastom (N), plíce (P), játra (J), tká$ová kultura (TK), ov (ovárium), [Q; Q=1 

pro jedinou tká$, Q=0 pro vice tkání] 

„Lokus“ – ozna!ení genového lokusu, p#ekrývajícího se s CIS [Q; Q=1 pro vypln"né pole, 

Q=0 pro prázdné pole] 

„A“ – lokalizace provir  v rámci zasaženého genového lokusu, u = nad transkriptem, i = 

uvnit# transkriptu, d = pod transkriptem, v = variabilní [Q; Q=1 pro hodnoty u, i, d, Q=0 pro 

hodnotu v] 

„B“ – orientace provir  vzhledem k orientaci  zasaženého genového lokusu, s = stejná, o = 

opa!ná, v = variabilní [Q; Q=1 pro hodnoty s, o, Q=0 pro hodnotu v] 

„C“ – experimentáln" ov"#ená deregulace postiženého lokusu, y = ano, n = ne [Q; Q=1 pro 

y, Q=0 pro n]. 
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