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Abstract 

Despite significant progress in the development of anti-cancer drugs, there is still 

a need for novel therapeutic strategies that would improve the outcome of cancer patients. 

Using proteomic technologies and cell lines with different phenotype of p53 tumour 

suppressor, we monitored cancer cell response to anti-cancer treatment with focus 

on the development of drug resistance. The different levels of metabolic proteins were 

identified in our study which may help to explain different anti-cancer activity of drugs 

with only a subtle difference in structure. More importantly, proteins associated 

with the development of drug resistance were identified and such expression changes have 

become a focus of interest. Our findings demonstrate a higher protein level of serine 

hydroxymethyltransferase, serpin B5 and calretinin in cancer cells resistant to Aurora kinase 

inhibitors. Such proteins promote the tumour growth with no apparent impact of p53 

phenotype whilst voltage-dependent anion-selective channel protein 2 contributes  

to the development of resistance only in cells with functional p53 which is accompanied  

by the decreased level of elongation factor 2. On the other hand, cancer cells with loss of p53 

appear to amplify alternative mechanisms such as protection against oxidative stress.  

The results indicate that not only quantitative protein changes but also other parameters  

such as post-translational modification(s) and subcellular localisation have a critical role  

to play in drug resistance. Only specific forms of Y-box binding protein 1  

and HSP70/90-organizing protein contribute to the development of drug resistance  

to cyclin-dependent kinases inhibitors. We believe that this work will stimulate further 

research, ultimately leading to the clarification of protein functionalities as novel targets  

for cancer therapy. This study highlights several proteins which might allow stratification  

of cancer patients in clinics and opens up an interesting avenue in translational research. 

 



 

 

Abstrakt 

Cílená onkologická léčba je namířena proti specifickým molekulám zodpovědným 

za karcinogenezi a růst nádorů. Účinek této efektivní terapie je však stejně jako u konvenční 

chemoterapie závislý na výbavě nádorových buněk, které mohou rozvíjet rezistenci. 

Pro studium mechanismů působení protinádorových léčiv a charakterizaci nádorové 

rezistence jsme využili modely lidských buněčných linií s různým fenotypem nádorového 

supresoru p53 a podrobily je kvantitativní proteomické analýze. Podařilo se nám identifikovat 

proteiny významně ovlivněné působením léčiv podobné struktury a také proteiny účastnící se 

rozvoje nádorové rezistence. Po ošetření buněk protinádorovými léčivy docházelo 

k bezprostřednímu ovlivnění buněčného metabolismu, který byl u rezistentních buněk 

modulován trvale. Zjistili jsme, že k rozvoji nádorové rezistence k působení inhibitorů Aurora 

kináz významně přispívá vysoká hladina proteinů serinhydroxymethyltransferázy, serpinu B5 

a calretininu, které podporují progresi nádoru nezávisle na expresi proteinu p53.  

Voltage-dependent anion-selective channel protein 2 se účastní rozvoje rezistence pouze 

u nádorových buněk s funkčním p53 a tyto buňky vykazují také nízkou expresi elongačního 

faktoru 2. Buňky s mutovaným p53 pak během rozvoje rezistence posilují antioxidační 

mechanismy. Klíčovou úlohu v odpovědi na protinádorovou léčbu mají specifické varianty 

proteinů. S rozvojem rezistence k působení inhibitorů cyklin-dependentních kináz dochází 

v nádorových buňkách k významnému posunu v poměru kyselých a bazických forem Y-box 

vázajícího proteinu 1 a proteinu organizujícího Hsc70/Hsp90, které jsou doprovázené také 

změnou buněčné lokalizace. Pouze určité formy těchto proteinů jsou zodpovědné za progresi 

nádorového onemocnění a rozvoj nádorové rezistence. Další charakterizace proteinů může 

vést k nalezení biomarkerů pro stratifikaci onkologických pacientů a rozvoji efektivních 

léčebných postupů. 
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1. Úvod 

Proteomické technologie zaznamenávají velký zájem vědecké společnosti díky svému 

potenciálu odhalit řadu dosud nepopsaných dějů, které probíhají v organismech 

za fyziologických i patologických stavů. Poprvé použil označení “proteom” Marc Wilkins 

v roce 1994 pro soubor proteinů, které se nachází za daných podmínek na určitém místě. 

Takové proteiny mají charakteristickou strukturu a vykonávají specifickou funkci, která se 

může lišit podle aktuálních požadavků organismu, např. pod vlivem nepříznivých podmínek 

(N. L. Anderson and Anderson 1998). Uceleným pohledem proteomika přispívá 

např. k rozvoji diagnostických metod, zdokonalení léčebných postupů a vývoji velmi 

účinných léků. 

Z důvodu velké variability proteinů, včetně jejich post-translačních modifikací a celé 

řady proteinových interakcí představuje proteom mnohem složitější systém než genom 

a transkriptom, jejichž charakterizace vede rovněž k lepšímu pochopení biologických procesů. 

Zatímco genom je za fyziologických podmínek ve všech buňkách organismu stálý, proteom 

a jeho změny určuje funkce a lokalizace jednotlivých buněk. Ke studiu genové exprese 

značně přispěla transkriptomika. Ukázalo se ale, že hladina mRNA v řadě případů neodpovídá 

hladině proteinu a přepsaná genetická informace neznamená vždy proteinovou translaci 

(Rogers et al. 2008). Studium proteinů je tedy nenahraditelný způsob, jak pochopit 

mechanismy, kterými buňky disponují za určitých stavů. 

Neodlučitelným nástrojem proteomiky je hmotnostní spektrometrie (z angl. Mass 

Spectrometry, MS). Tato citlivá a specifická analytická technika dokáže rychle a s vysokou 

přesností určit hmotnost částic a odliší tak molekuly s různým složením jako jsou 

proteiny/peptidy a další sloučeniny. Pokud je spektrometr napojený na účinnou separaci, 

můžeme na základě chování v elektrickém nebo magnetickém poli identifikovat jednotlivé 

proteiny a mapováním proteomů získáme odpověď na řadu biologických otázek. Toho lze 

vedle studia patologických stavů využít také při sledování účinku nových, ale i zavedených 

léčiv, jejichž mechanismus účinku není přesně znám. Identifikace proteinů, které se účastní 

rozvoje onemocnění, může také vést k nalézení markerů tolik potřebných v klinickém 

prostředí pro včasný a účinný terapeutický zásah. 

1.1. Proteomika 

Proteom představuje soubor proteinů, které se nachází v určitou dobu na určitém místě 

zahrnující veškeré jejich formy a modifikace (N. L. Anderson and Anderson 1998). 
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Zatímco v genomu je zapsána informace pro přibližně 20–25 tisíc nezastupitelných proteinů, 

po sestřihu RNA a post-translačních modifikacích (PTM) je počet unikátních proteinů 

odhadován na milióny (Jensen 2004; Matlin et al. 2005). Globální studium proteinů 

a charakterizace dynamiky jejich složení proto představuje velmi složitý úkol. Pro studium 

molekulárních mechanismů je třeba určit lokalizaci procesů v organismu i samotných 

buňkách. Teprve poté je možné zabývat se hojností určitých forem proteinů, jejich 

modifikacemi a biologickou funkcí. Současné proteomické přístupy jsou založené 

na separačních metodách a MS nebo na interakci s protilátkami. Techniky můžeme rozdělit 

na objevné (z angl. Discovery), které pro analýzu nepotřebují předchozí znalost složení 

proteinů, a cílené (z angl. Targeted), které ze znalosti složení vychází. 

1.1.1. Separační metody 

S využitím účinných separačních technik se významně snižuje komplexita vzorku. 

Proteiny/peptidy je možné analyzovat pomocí MS až po frakcionaci na základě fyzikálních 

a chemických vlastností jako je izoelektrický bod (pI), náboj, velikost/molekulová hmotnost 

(z angl. Molecular Weight, MW) a hydrofobicita. Separační metody dělíme 

na elektromigrační a chromatografické.  

Mezi elektromigrační metody řadíme izoelektrickou fokusaci (z angl. IsoElectric 

Focusing, IEF), SDS polyakrylamidovou gelovou elektroforézu (z angl. Sodium Dodecyl 

Sulfate PolyAcrylamide Gel Electrophoresis, SDS-PAGE), nativní elektroforézu 

(z angl. Blue Native PolyAcrylamide Gel Electrophoresis, BN-PAGE) a další jejich 

modifikace. Amfoterní molekuly proteinů migrují při IEF v gradientu pH v elektrickém poli 

až do místa, kde se jejich celkový náboj rovná nule, a dělí se tedy podle pI  

(Righetti and Drysdale 1973). Při SDS-PAGE obklopuje denaturační detergent SDS proteiny 

v roztoku a uděluje všem stejný záporný náboj. Proteiny pak migrují k anodě 

v polyakrylamidovém gelu, který tvoří molekulové síto a rozděluje proteiny podle velikosti 

(Shapiro et al. 1967). Proteiny lze také rozdělit nejprve pomocí IEF podle pI a následně 

pomocí SDS-PAGE podle velikosti v separaci označované jako 2D elektroforéza (z angl.  

2D electrophoresis, 2DE). Zatímco SDS vytváří podmínky denaturační, pro analýzu 

komplexů nebo pro sledování aktivní konformace proteinů je třeba zachovat nativní 

podmínky a BN-PAGE v takovém případě rozděluje proteiny podle velikosti, tvaru, struktury 

a náboj uděluje modrá barva Coomassie (Wittig et al. 2006).  

Kapalinová chromatografie (z angl. Liquid Chromatography, LC) slouží k separaci 

látek na základě různé afinity k stacionární a mobilní fázi. Mobilní fáze unáší vzorek 
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chromatografickým systémem a přivádí ho ke koloně, která specificky interaguje 

s proteiny/peptidy ve vzorku a podle složení aminokyselin je různou silou váže. Použitím 

chromatografické kolony s reverzní fází (z angl. Reversed Phase, RP) dochází k separaci 

na základě různé hydrofobicity. Na matrici kolony jsou navázané vysoce hydrofobní alifatické 

řetězce různé délky (C2–C18), mobilní fázi tvoří gradient organického rozpouštědla, který 

z kolony postupně uvolňuje proteiny/peptidy vzorku. Jedná se o nejčastější způsob přímého 

(on-line) spojení LC s MS (Henry and Meleady 2011). V případě iontoměničové 

chromatografie (z angl. Ion Exchange Chromatography, IEC) se proteiny/peptidy vážou 

na kolonu na základě specifických interakcí s nabitým nosičem (katex, anex) a mobilní fází je 

gradient iontové síly. Obdobou IEF v chromatografickém provedení je tzv. chromatofokusace 

(z angl. ChromatoFocusing, CF), kde se proteiny vážou na IEC kolonu a mobilní fází je 

gradient pH (Gunther et al. 2012). IEC se s oblibou používá pro analýzu PTM 

(Edelmann 2011). 

Gelová chromatografie (z angl. Size Exclusion Chromatography, SEC) se používá 

pro hrubou frakcionaci zejména proteinů a velkou výhodou této techniky je možnost izolace 

proteinových komplexů za nativních podmínek a následné funkční studium proteinů 

(Gao et al. 2010). Při SEC se velké proteiny pohybují rychleji, zatímco malé jsou brzděny 

interakcí s póry gelu. Pro purifikaci proteinových komplexů se používá také afinitní 

chromatografie (z angl. Affinity Chromatography, AC) (Zoumaro-Djayoon et al. 2012). 

Na kolonu se zakotví ligand (protein, protilátka, DNA apod.) a specifickou interakcí s 

ligandem jsou vychytávány proteiny/peptidy vzorku, které společně tvoří funkční celky. 

Afinitní chromatografie se využívá také k odstranění proteinů o vysoké koncentraci, tzv. 

depleci. Příkladem může být deplece majoritních proteinů plazmy jako je albumin a 

imunoglobuliny pomocí protilátek (Faulkner et al. 2011; Q. Zhang et al. 2011). Stejně jako 

elektromigrační metody je možné s výhodou kombinovat také chromatografické separace, 

např. IEC-RPLC a IEF-RPLC (Antberg et al. 2012), RP-RPLC (McQueen and Krokhin 

2012), CF-RPLC (Sheng et al. 2011), AC-2DE (Santamaria et al. 2012), AC-RPLC 

(Zoumaro-Djayoon et al. 2012), SEC-IEC-RPLC (Jacobs et al. 2004). 

1.1.2. Hmotnostní spektrometrie 

S využitím moderních MS technologií dnes můžeme detekovat hladinu tisíců proteinů 

a mapovat tak proteomy určitých tkání, buněk nebo jejich organel (Domon and Aebersold 

2010). Specifickým štěpením proteinů pomocí proteáz vznikají peptidy s určitým počtem 

aminokyselin, tj. fragmenty definované hmotnosti. Po udělení náboje z v ionizačním zdroji 
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prochází peptidové ionty určité hmotnosti m hmotnostním analyzátorem ve vakuu a detektor 

pak zaznamenává jejich intenzitu I (obr. 1A). Následným porovnáním naměřených spekter 

(poměr m/z vynesený proti relativní I jednotlivých iontů) s teoretickými údaji v databázi je 

možné zjistit identitu proteinů. Tato metoda peptidového mapování (z angl. Peptide Mass 

Fingerprinting, PMF) označuje identifikaci proteinů na základě unikátních profilů peptidů 

definované hmotnosti (Pappin et al. 1993). 

Připojením dalšího analyzátoru přes kolizní celu (MS/MS) je možné použít první MS 

pro rozlišení peptidových iontů a výběr jednoho peptidu, v kolizní cele tento peptid podrobit 

fragmentaci aplikací vyšší energie a v druhém MS detekovat produkty této fragmentace 

(obr. 1B). Tandemovou hmotnostní spektrometrií je možné zjistit primární strukturu  

(složení jednotlivých aminokyselin včetně PTM) a proteiny tak sekvenovat de novo 

(Shevchenko et al. 1996). Instrumentaci a parametry vyhledávání v příslušné databázi volíme 

vždy podle druhu vzorku, množství proteinu a přesnosti měření. Úspěšná identifikace 

vyžaduje dostatek proteinu s unikátní sekvencí a MS s dostatečnou citlivostí, přesností 

a rozlišením. 
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Obrázek 1. Schéma hmotnostních spektrometrů používaných v disertační práci. A. MALDI-TOF 
(z angl. Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time-Of-Flight). B. MALDI-TOF/TOF.  
C. FT-ICR ( z angl. Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance). Převzato a upraveno podle 
souhrnného článku Aebersold and Mann 2003. Vysvětlivky: z, náboj ; t, doba letu; Ek, kinetická 
energie; m, hmotnost mateřského peptidu; F, hmotnost peptidového fragmentu; I, relativní intenzita; 
PMF, peptidové mapování (z angl. Peptide Mass Fingerprinting); FT, Fourierova transformace. 
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V přímém napojení na LC se pro ionizaci peptidů používá elektrosprej 

(z angl. Electrospray Ionization, ESI). Aplikací vysokého napětí dochází v ESI-MS k nabití 

kapek analytu, které jsou přiváděny vyhřívanou kapilárou do vakua analyzátoru. V důsledku 

odpaření organického rozpouštědla se postupně zmenšuje objem kapek a zvyšuje se hustota 

náboje, což vede k opakovanému rozpadu (Coulombické štěpení) a převedení jednotlivých 

iontů z kapalné do plynné fáze (Fenn et al. 1989). Další šetrnou technikou v proteomických 

aplikacích je ionizace laserem za účasti matrice (z angl. Matrix-Assisted Laser 

Desorption/Ionization, MALDI). Analyt není přiváděn z LC do analyzátoru přímo, ale nanáší 

se společně s matricí (nízkomolekulární aromatická kyselina) v organickém rozpouštědle 

na kovovou destičku, kde společně krystalizují. Po vypaření rozpuštědla dopadá na krystaly 

laserový paprsek, jeho energii nejprve absorbuje matrice, která následně uděluje náboj 

molekule analytu a ionty jsou převedeny z pevné do plynné fáze (obr. 1) (Karas and 

Hillenkamp 1988). Výběr vhodné matrice a intenzity laseru omezuje nežádoucí fragmentaci a 

umožňuje tak jednoduchou interpretaci spektra. Zatímco při ESI vznikají vícenásobně nabité 

ionty, MALDI primárně generuje jedenkrát nabité ionty a lépe toleruje soli ve vzorku. 

Nejčastěji se MALDI používá ve spojení s průletovým analyzátorem  

(z angl. Time-Of-Flight, TOF) nebo iontově cyklotronovou rezonancí s Fourierovou 

transformací (z angl. Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance, FT-ICR) (obr. 1). TOF je 

trubicový analyzátor, který uděluje stejně nabitým iontům stejnou kinetickou energii a přivádí 

je k detektoru. Nejrychleji přitom trubicí putují nejlehčí ionty a nejtěžší dopadají na detektor 

jako poslední (Yip and Hutchens 1992). Doba letu t pak určuje m/z iontů. Ve spojení s pulzní 

ionizací zaznamenává TOF celé hmotnostní spektrum. Letová trubice může být doplněna 

o reflektor, který koriguje pohyb iontů o stejné m/z ale rozdílné kinetické energii, prodlužuje 

dráhu letu a zvyšuje tak rozlišení a přesnost měření. FT-ICR analyzátor určuje m/z podle 

frekvence pohybu iontů po cyklotronové orbitě v homogenním magnetickém poli a disponuje 

mnohem vyšší rozlišovací schopností a přesností (Marshall et al. 1998). Cyklotronový pohyb 

indukuje proudový obraz, ten je amplifikován a ionty jsou pak detekovány jako superpozice 

sinusoidálních vln, které se převádí do hmotnostního spektra Fourierovou transformací. 

Na podobném principu pracuje hmotnostní analyzátor typu Orbitrap. Ionty v Orbitrapu 

obíhají centrální elektrodu, působením elektrostatické síly podélně oscilují a generují tak 

v detektoru proudový obraz (Hu et al. 2005). Frekvenci oscilace určuje m/z iontů a hmotnostní 

spektra jsou podobně jako u ICR vytvořena Fourierovou transformací. Jedná se o velmi 

citlivý analyzátor s vysokou přesností a dynamickým rozsahem. Oscilující elektrické pole 

určuje pohyb iontů také v iontové pasti (z angl. Ion Trap, IT) a kvadrupólovém analyzátoru 
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(z angl. Quadrupole, Q), které se používají jako jednodušší hmotnostní filtry. V tandemovém 

spojení je možné kombinovat analyzátory stejného typu (např. TOF/TOF), jako hybridní 

označujeme spojení různých analyzátorů (např. Q-TOF). 

1.1.3. Protilátkové přístupy 

Pomocí afinitních technik založených na protilátkách je možné odhalit kvalitativní 

i kvantitivní rozdíly proteinů včetně jejich modifikací v komplexních vzorcích bez předchozí 

separace (Wingren and Borrebaeck 2004). Specifické protilátky se používají v řadě aplikací 

jako je např. imunoblot (z angl. Western Blot, WB), enzymová imunoanalýza 

(z angl. Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay, ELISA), Luminex xMAP®, proteinové 

mikročipy, tkáňové profilování (z angl. Tissue MicroArrays, TMA) a také 

při izolaci/purifikaci proteinů a jejich komplexů. Vychytávání protilátkami probíhá 

na podobném principu (obr. 2), liší se však množství analyzovaných proteinů, množství 

potřebného vzorku, způsob detekce signálu (kolorimetrie, chemiluminiscence, fluorescence), 

kvantifikace (absolutní, relativní, semikvantifikace), uspořádání (plošné, v roztoku) 

a v neposlední řadě zpracování dat. 
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Obrázek 2. Schéma metod založených na protilátkách. A. WB (z angl. Western Blot). B. ELISA 
(z angl. Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay). C. Luminex xMAP® (převzato a upraveno 
podle http://www.panomics.com). D. Proteinový mikročip. E. TMA (z angl. Tissue MicroArrays), 
převzato a upraveno podle souhrnného článku Sauter et al. 2003. F. Izolace proteinových komlexů. 
Vysvětlivky: P, protein; E, konjugovaný enzym; F, fluorescenční značka; B, fluorescenční kulička 
(z angl. Bead). 
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WB, též označovaný jako imunoblot, se používá k detekci proteinů po rozdělení 

podle velikosti nebo struktury pomocí gelové elektroforézy. Rozdělené proteiny se přenesou 

z gelu na povrch membrány, která je inkubována se specifickou protilátkou namířenou 

proti konkrétnímu proteinu. Tato primární protilátka může být přímo značená pro detekci 

nebo se na ní váže sekundární druhově-specifická protilátka s konjugovaným enzymem.  

Po aplikaci vhodného substrátu je detekován signál, jehož kvantitu je možné denzitometricky 

vyhodnotit a relativně pak porovnat hladinu jednotlivých proteinů mezi vzorky. Nevýhodou 

této analytické techniky je její semikvantitativní charakter. Jedná se ale o rychlou  

a jednoduchou metodu vhodnou zejména pro verifikaci proteomických dat (Acosta-Martin 

et al. 2011; Dai et al. 2011). 

Přesnější a rychlejší kvantifikace je možná pomocí ELISA testu, kde jsou v případě 

sendvičového uspořádání protilátky zakotvené na povrchu mikrotitrační destičky. Po aplikaci 

vzorku a vychytání proteinu je přidána další protilátka s konjugovaným enzymem. Ten opět 

umožňuje po přidání substrátu detekci signálu a porovnáním se standardem také absolutní 

kvantifikaci proteinů (Makawita et al. 2011; Tiberti et al. 2010). Místo enzymu může být 

na protilátce konjugovaná i fluorescenční značka, jejiž signál lze měřit přímo, bez přidání 

substrátu. Tento typ imunoanalýzy našel pro svou rychlost a možnost automatizace široké 

uplatnění v klinických laboratořích. Nevýhodou ELISA metod je možnost měření hladiny 

pouze jednoho proteinu a vysoká spotřeba vzorku v případě analýzy více proteinů. 

V klinických laboratořích proto našla uplatnění multiplexní technologie 

Luminex xMAP®, která dokáže s využitím mikrosfér kvantifikovat desítky unikátních 

proteinů v roztoku minimálního objemu během jedné analýzy (Craig-Schapiro et al. 2011; 

Daemen et al. 2008; B. K. Kim et al. 2009). Na povrchu mikrosfér s různým fluorescenčním 

značením jsou zakotvené různé protilátky, které specificky vážou vybrané proteiny ze vzorku. 

Druhá protilátka s fluorescenčním značením se pak váže na vychytané proteiny a určuje 

při porovnání se standardem jejich absolutní množství. Na rozdíl od metod ELISA může být 

u této multiplexní techniky v jedné jamce mikrotitrační destičky až několik desítek mikrosfér, 

což vede k významné úspoře vzorku i času analýzy. Alternativou v plošném uspořádání jsou 

proteinové mikročipy detekující velká množství proteinů v nejrůznějších vzorcích 

(Barderas et al. 2012; Loch and Strickler 2012; Sandstrom et al. 2012).  

Další technikou je TMA profilování používané pro studium velkého množství řezů 

tkání. Navázáním protilátky s konjugovaným enzymem a přidáním substrátu je možné 

detekovat stovky proteinů na jednom druhu tkáně (Hodgkinson et al. 2012; C. Li et al. 2012; 

Pawar et al. 2011). Nevýhodou však může být značná heterogenita odebrané tkáně. Důležitým 
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krokem multiplexních metod i TMA je důkladné a správné vyhodnocení dat, které je 

s přibývajícím počtem analyzovaných proteinů náročnější, zejména ze statistického pohledu. 

S využitím protilátkových technik je ale možné jak identifikovat molekulární mechanismy, 

tak najít markery pro stratifikaci řady onemocnění, které by přispěly ke zdokonalení 

diagnostických a léčebných postupů. 

Izolace proteinů a jejich komplexů pomocí protilátek umožňuje studium 

proteinových interakcí a signálních drah (Beaufour et al. 2012; Fang et al. 2012; Ruperez 

et al. 2012). Pro izolaci komplexů za nativních podmínek se s oblibou používají protilátky 

zakotvené na pevném povrchu jako jsou agarózové kuličky nebo chromatografické kolony. 

Změnou podmínek na denaturační pak lze oddělit a identifikovat jednotlivé proteiny 

komplexu. Důležitým aspektem při analýze interakcí jsou nespecifické vazby proteinů 

na protilátku nebo samotný povrch, kde jsou protilátky ukotveny. Proto je vždy nezbytné vzít 

tyto aspekty do úvahy a zařadit do plánovaného pokusu dostatek negativních kontrolních 

vzorků. Pro interpretaci dat se využívaji softwary, které na základě známých, 

experimentálních a predikovaných interakcí vytváří interakční mapy (Brown and Jurisica 

2007; Smoot et al. 2011; Snel et al. 2000; Thomas et al. 2003). Otázkou ale zůstává 

spolehlivost vyhodnocení, protože překryv mezi databázemi interakcí je minimální a různé 

softwary tak generují různé výsledky. Řešením by mohla být databáze sestavená integrací 

primárních dat, odstraněním falešně pozitivních interakcí a přiřazením 3-D struktury 

interakčních proteinů (De Las Rivas and Fontanillo 2010). Do té doby však budou interakční 

mapy představovat pouze pomocný nástroj pro studium interaktomu a důvěryhodnost bude 

vždy určovat biologický kontext (Kohli et al. 2012; Saha et al. 2012; Van Leene et al. 2010).  

Protilátkové metody pomohly rozšířit naše povědomí o celé řadě procesů. Tyto 

přístupy jsou ale závislé na dostupnosti jednotlivých protilátek, a proto byl v roce 2005 

vytvořen Atlas lidských proteinů (z angl. Human Protein Atlas) (Uhlen et al. 2005). Jeho 

cílem bylo vyrobit specifické protilátky proti celému proteomu a charakterizovat expresi 

a lokalizaci proteinů v lidských tkáních za fyziologických podmínek a během nádorového 

bujení. Byl tak vytvořen důležitý nástroj pro biologický a lékařský výzkum. Na modelových 

oganismech a v případě studia určitých modifikací proteinů ale není použitelnost protilátek 

zaručena a pro získaní detailních a reprodukovatelných výsledků je pak nezbytná validace 

protilátkových testů (např. ELISA). Test musí splňovat základní analytické charakteristiky, 

což může v klinickém výzkumu vyžadovat několikaměsíční měření celé řady parametrů 

(Uhlen and Hober 2009).  
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1.2. Kvantitativní proteomika 

V rámci sledování buněčné dynamiky je třeba posuzovat míru exprese proteinů a také 

míru jejich modifikace. Složení aminokyselin určuje ionizační vlastnosti proteinů/peptidů 

a velikost MS signálu proto neodpovídá jeho celkovému množství ve vzorku. 

I přes minimální množství ve vzorku často detekujeme peptidy s vyšším zastoupením 

např. bazických aminokyselin a naopak přicházíme o hojně zastoupené peptidy s neutrálními 

alifatickými aminokyselinami. Kvantifikace probíhá podle zvoleného způsobu separace 

na úrovni proteinů nebo peptidů a může být relativní nebo absolutní. I přes intenzivní snahy 

o zlepšení zůstává slabinou proteomických experimentů obtížná reprodukovatelnost 

a robustnost měření mezi jednotlivými laboratořemi (Hause et al. 2011). Z důvodu obrovské 

komplexity proteinů/peptidů v biologických vzorcích je proto u relativních porovnání 

nezbytná verifikace proteomických dat nezávislou technikou. 

Rozdělené intaktní proteiny se mohou relativně porovnávat např. pomocí 2D gelové 

elektroforézy nebo 2D kapalinové chromatografie (Balonova et al. 2010; Deford et al. 2009; 

McDonald et al. 2006; Wen et al. 2012). S rychlým vývojem metod LC-MS/MS poklesl 

v poslední době zájem o tyto techniky. Jejich velkou výhodou však zůstává poměrně vysoká 

robustnost analýz a možnost detekce PTM, které mění na úrovni intaktních proteinů 

izoelektrický bod, hmotnost nebo hydrofobicitu (např. fosforylace, glykosylace, zkrácení 

řetězce) (Deford et al. 2009; Di Michele et al. 2010; Layton et al. 2012;  

Samyn et al. 2009).  

Prvním krokem 2DE je IEF, která rozděluje proteiny podle pI. V druhém směru jsou 

proteiny děleny podle MW pomocí SDS-PAGE a výsledná 2D mapa proteinových skvrn 

(spot) je podrobena obrazové analýze. Výběr druhu barvení pro detekci a kvantifikaci 

proteinů určuje především citlivost, linearitu signálu a dynamický rozsah. Fluoresenční 

barvení splňuje uvedená kritéria nejlépe, k získání obrazu je však zapotřebí skener 

s příslušnými lasery a detektory. Software při vyhodnocení měří fluorescenční signál 

jednotlivých spot, ten pak integruje a signál jednotlivých spot k této integrované hodnotě 

vztahuje. Následuje porovnání relativních hodnot mezi vzorky a hledání rozdílné hladiny 

proteinů. Nalezené difereční spoty se po obarvení gelu vyříznou a podrobí MS analýze. Výběr 

barvy pro vizualizaci spot je pro úspěšnou identifikaci proteinů kritický. Dobrou 

kompatibilitu s MS zajišťují modré barvy Coomassie (např. koloidní G-250) a reverzní 

barvení zinkem. 2D-LC rozděluje proteiny například podle pI pomocí chromatofokusace 

a následně podle hydrofobicity pomocí reverzní fáze. Software po normalizaci porovnává 
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relativní kvantitu rozdělených chromatografických píků. Nalezené píky (frakce proteinů) 

rozdílné mezi studovanýmí vzorky jsou identifikovány opět pomocí MS. 

Kvantitativní “shotgun” proteomika štěpí proteiny ještě před separací a je založena 

na měření fragmentačních spekter s využitím tandemového spektrometru. Peptidy je možné 

po separaci kvantifikovat pomocí tzv. label-free přístupu a MS s vysokým rozlišením 

a přesností. Signál peptidů je integrován podobně jako u 2DE. Po normalizaci se k celkové 

hodnotě vztahuje signál jednotlivých peptidů a relativně tak můžeme porovnat jejich hladinu 

mezi vzorky (Bauer et al. 2012; Mosley et al. 2011). Další možností je porovnat hladinu 

peptidů metabolickým nebo chemickým značením pomocí stabilních izotopů  

(Boersema et al. 2010; Geiger et al. 2012; Giron et al. 2011; Petrak et al. 2011). Tímto 

způsobem se vyhneme možné záměně peptidů, které se uvolňují v podobném čase  

(label-free), nevýhodou značení však zůstávají vyšší náklady a časová náročnost. 

Pro absolutní kvantitativní stanovení proteinů se používají výše uvedené protilátkové 

metody (ELISA, Luminex xMAP®), které jsou alternovány MS metodami jako je SRM 

(z angl. Selected Reaction Monitoring, SRM). Předpokladem pro úspěšné provedení SRM 

analýzy je přítomnost proteotypického peptidu, tzn. peptidu unikátního pro daný protein, 

který je dobře ionizovatelný a po definované fragmentaci se nachází ve spektru 

reprodukovatelně. Na základě dat naměřených pro přirozené a syntetické peptidy byla 

vytvořena databáze proteotypických peptidů, tzv. SRMAtlas, který představuje důležitý 

nástroj pro plánování SRM analýz (Deutsch et al. 2008). Analyzátory typu kvadrupól slouží 

při SRM jako filtry pro izolaci vybraných prekurzorů a jejich fragmentů. Místo klasického 

zaznamenávání spekter se při SRM monitorují specifické páry prekurzorových 

a fragmentových iontů, tzv. “přechody” (z angl. Transition), jejichž celková intenzita 

odpovídá množství konkrétního proteinu.  

V jediném experimentu je pak možné monitorovat několik přechodů typických 

pro daný protein/proteiny a proto má tato technika multiplexní character a  je označována také 

jako MRM (z angl. Multiple Reaction Monitoring). SRM/MRM nachází uplatnění 

a) při souběžné analýze až 40 proteinů (L. Anderson and Hunter 2006), b) při kvantifikaci 

izoforem a PTM proteinů (Held et al. 2010; Narumi et al. 2012; J. Wu et al. 2012), 

c) v případě nedostupnosti protilátek (Makawita and Diamandis 2010). Velkou předností, 

která přibližuje SRM/MRM do klinického prostředí, je reprodukovatelné měření 

v nezávislých laboratořích (Kuhn et al. 2012). Limitací SRM/MRM však může být nízká 

hladina proteinu a značná komplexita biologických vzorků. Omezení lze překonat 

nabohacením určitých proteinů/peptidů (N. L. Anderson et al. 2004; Stahl-Zeng et al. 2007; 
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Unwin et al. 2009) a deplecí majoritních proteinů (Sheng et al. 2011). Frakcionace vzorku 

významně snižuje komplexitu a detekční limit pro kvantifikaci proteinů je pak srovnatelný 

např. s ELISA testem (Fortin et al. 2009; Qian et al. 2008).  

1.3. Izoformy a modifikace proteinů 

Pomocí MS s vysokou rozlišovací schopností a přesností lze odlišit a také 

kvantifikovat jednotlivé izoformy a PTM proteinů včetně jejich pozice v řetězci aminokyselin 

(Contrepois et al. 2010; Held et al. 2010; Mounicou et al. 2010; Olsen et al. 2006). Právě tyto 

izoformy a PTM významně ovlivňují funkci a aktivitu proteinů. Řada PTM 

(např. fosforylace) je však přechodná, málo stabilní, nebo v nízkém zastoupení v porovnání 

k celkové hladině proteinu ve vzorku. Poslední z uvedených limitací lze obejít nabohacením 

modifikovaných proteinů/peptidů pomocí IEC (Edelmann 2011; Narumi et al. 2012) nebo 

použitím AC s navázanými protilátkami (J. Wu et al. 2012; Zoumaro-Djayoon et al. 2012). 

Pro studium PTM na úrovni intaktních proteinů se používá 2DE a 2D-LC (Deford et al. 2009; 

Di Michele et al. 2010; Layton et al. 2012; Samyn et al. 2009). 

Reverzibilní fosforylace patří mezi nejčastější a nejlépe charakterizovanou modifikaci 

proteinů (Ytterberg and Jensen 2010). Způsobuje konformační změny proteinů a reguluje tak 

důležité procesy, které v organismu paralelně probíhají, zejména buněčnou signalizaci 

(E. Li and Hristova 2006). Nezastupitelnou úlohu v mezibuněčné komunikaci mají 

glykoproteiny, které se nacházejí na povrchu buněk a v krevní plazmě, kam jsou po buněčné 

sekreci dopraveny krevním oběhem (Gahmberg and Tolvanen 1996; Polanski and Anderson 

2007). Izolací fosforylovaných a glykosylovaných forem proteinů se proto v posledních letech 

zabývaly proteomické týmy po celém světě a pomohly tak odkrýt nové skutečnosti v oblasti 

buněčné signalizace a komunikace (Bock et al. 2012; Gundry et al. 2009; Munoz and Heck 

2011; Rigbolt et al. 2011). Je však známo více než 200 typů PTM a úkolem nových 

technologií bude zaměřit se i na další modifikace proteinů, např. ubikvitinace (Jensen 2004). 

 

1.4. Hledání biomarkerů 

Podle Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (z angl. Food and Drug Administration, 

FDA), vládní agentury Spojených států amerických, je biomarker definován jako ukazatel 

normálního biologického procesu, patogenního procesu nebo farmakologické odpovědi 

na terapeutický zásah, který je možné objektivně měřit a hodnotit. S využitím proteomických 

technologií lze odhalit strukturu a funkci proteinů včetně jejich interakcí a tyto poznatky 
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mohou přispět k nalezení biomarkerů a k rozvoji efektivních diagnostických a léčebných 

postupů. Cílem je vyvinout pro konkrétní onemocnění prediktivní, diagnostický a/nebo 

prognostický test, který by pomohl při volbě vhodné terapie a také při jejím monitorování 

(Farlow et al. 2010; Pan et al. 2012).  

Potenciálním zdrojem biomarkerů jsou sekretované proteiny, které odráží stav 

buněk/organismu za určitých podmínek. Tento subproteom, označovaný také jako sekretom, 

obsahuje kromě proteinů extracelulárního prostoru a proteinů uvolněných z buněk také 

růstové faktory, imunoregulační cytokiny a další bioaktivní molekuly důležité 

pro mezibuněčnou komunikaci, růst, diferenciaci, apoptózu a další buněčné procesy. 

Sekretované proteiny mohou pronikat do tělních tekutin a krevním oběhem se mohou dostat 

až do plazmy. 

Plazma představuje nejkomplexnější lidský sekretom, který vedle klasických 

plazmatických proteinů syntetizovaných v játrech (albumin, fibrinogen, atd.) a buňkami 

imunitního systému (imunoglobuliny) obsahuje také hormony, cytokiny a proteiny uvolněné 

z tkání následkem akutního poškození nebo rozvoje onemocnění (N. L. Anderson and 

Anderson 2002). Odběry krve/plazmy je možné u pacientů provádět opakovaně nez nutnosti 

invazivního zákroku, avšak z důvodu velkého rozsahu koncentrací jednotlivých proteinů 

a mimořádné dynamiky složení během fyziologických i patologických procesů (obr. 3) je 

velmi obtížné hledat biomarkery přímo v plazmě. Jak už bylo zmíněno, majoritní proteiny 

plazmy je možné odstranit pomocí protilátek (Faulkner et al. 2011; Q. Zhang et al. 2011) 

a sekretované proteiny nabohatit selektivní izolací N-glykopeptidů (Stahl-Zeng et al. 2007; 

Surinova et al. 2011). Deplecí však přicházíme o proteiny, které se na majoritní složky 

plazmy vážou. Náročnější zpracování vzorku navíc vždy vnáší do analýzy určitou chybu 

a není ideálním řešení pro klinické laboratoře, jejichž preferencí je co nejjednodušší získání 

reprodukovatelného výsledku. Lepší cestou by tedy bylo zdokonalení MS instrumentace. 
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Obrázek 3. Proteom lidské plazmy. Zastoupení proteinů plazmy v dynamickém rozsahu 12 řádů  
je znázorněné na logaritmickém měřítku. V levé části obrázku jsou klasické plazmatické proteiny 
o vysoké koncentraci, uprostřed jsou proteiny uvolněné z tkání a napravo cytokiny s velmi nízkou 
hladinou. Převzato a upraveno podle N. L. Anderson and Anderson 2002.  

 

Velmi slibným materiálem pro hledání biomarkerů je moč, konečná destinace většiny 

plazmatických proteinů (M. J. Kim et al. 2011). Odběr je velmi snadný a v případě funkční 

glomerulární filtrace je moč zbavena proteinů molekulární hmotnosti nad 45 kDa, 

tzn. majoritní části plazmy. Ledviny tak tvoří fyziologický systém pro depleci proteinů. 

Komplikací může být asymptomatické onemocnění ledvin a různé množství vody 

v organismu. Zpracování moči je navíc z důvodu rychlé degradace a časté mikrobiální 

kontaminace poněkud obtížné. Alternativou k přímé analýze plazmy a moči by mohla být 

preselekce biomarkerů in vitro v kondiciovaném médiu buněk (H. Y. Wu et al. 2009; 

C. C. Wu et al. 2010) nebo in vivo v proximálních tělních tekutinách jako je mozkomíšní 

mok, intersticiální tekutina nádoru nebo synoviální tekutina (Gibson et al. 2009;  

Gromov et al. 2010; Suk 2010) a následná validace v plazmě. 

Identifikace kandidátních biomarkerů je ale jen začátek cesty, která vyžaduje 

dlouholetou spolupráci výzkumné a klinické laboratoře ale také komerční sféry. Nejprve musí 

být důkladně posouzena potřeba nového testu, klinická využitelnost a účinnost vynaložených 

prostředků. Teprve pak je možné hledat vhodné vzorky a spolehlivou metodu pro testování. 

V pre-analytické fázi se hodnotí zejména biologická variabilita, vliv zpracování vzorku, 



 

 18 

stabilita během přepravy, dlouhodobé skladování, efekt opakovaného přemražování, apod. 

Se zvyšujícím se počtem testovaných vzorků, ubývá také kandidátních proteinů a pouze 

zlomek uspěje v klinickém testování, které je velmi nákladné a časově náročné (obr. 4). 

Proteomika nachází uplatnění jak při hledání kandidátních biomarkerů, tak při testování 

velkého počtu vzorků. V případech, kdy ELISA naráží na překážky jako je zkřížená 

reaktivita, přítomnost autoprotilátek apod., je možné využít pro přesné, reprodukovatelné 

a robustní měření metodu SRM, která má také výhodu kvantifikace více analytů v jednom 

měření. 

 

 
Obrázek 4. Vývoj nového klinického testu. Převzato a upraveno podle Simpson et al. 2008.  

 

1.5. Modely 

Disertační práce pojednává o využití proteomických technologií při studiu nádorové 

léčby se zaměřením na analýzu účinku protinádorových léčiv a charakterizaci mechanismů 

nádorové rezistence. Pro studium těchto mechanismů byly využity modely lidských 

buněčných linií odvozených z kolorektálního karcinomu (HCT116), T-lymfoblastické 

leukémie (CCRF-CEM) a adenokarcinomu plic (A549). Buněčné linie se získávají z nádorů 

přímo nebo cílenou selekcí pomocí mutagenů z primárních kultur a jejich výhodou je 

neomezené dělení, tedy relativně nekonečný zdroj materiálu. Takové buňky představují 

jednoduchý model pro složité biologické systémy, který můžeme po ošetření léčivem podrobit 
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analýze. Selekce nesmrtelných buněk je ale doprovázena také chromozomálními změnami 

a je třeba mít vždy na paměti, že buňky jsou mutované.  

Biologické systémy jsou charakteristické svou variabilitou a poznatky z analýzy 

buněčných linií je proto nezbytné ověřovat v reálných vzorcích primárních buněk či tkání. 

Zatímco buňky v kultuře odpovídají na různé stimuly pouze na základě vlastní výbavy, 

v organismu reagují na změnu podmínek také okolní tkáně a dochází k velmi komplexním 

procesům. Tkáně zároveň odpovídají na celou řadu dalších stimulů a odlišit reakci 

na jednotlivé procesy je prakticky nemožné. V proteomických aplikacích, které se zabývají 

globálním studiem proteinů, hraje biologická variabilita významnou roli. Klíčové je proto 

pečlivé plánování experimentů a zařazení dostatečného počtu kvalifikovaně získaných 

vzorků, které umožní překonat inter-individuální variabilitu a nalézt proteiny skutečně 

zodpovědné za pozorovaný znak. Na základě vlastní zkušenosti s reálnými biologickými 

vzorky zastávám názor, že takový materiál by měl být podroben analýze pouze 

kvalifikovaným proteomikem s využitím vhodně vybraných postupů. 

 

1.5.1. Léčba nádorových onemocnění 

Nádorová onemocnění představují v současné době jednu z nejčastějších příčin úmrtí 

(Jemal et al. 2011). Za normálních okolností je organismus schopen rozpoznat mutace DNA 

a takové populace buněk podle míry poškození opraví nebo zneškodní a zamezí tak jejich 

množení. Pokud se mutované buňky vymknou kontrole, začnou v organismu autonomně růst 

na úkor zdravých tkání, jejichž funkce jsou vlivem nádorového bujení narušeny. Nezhoubné 

benigní nádory jsou obvykle dobře ohraničené od svého okolí a lze je chirurgicky odstranit 

bez větších následků. V případě maligního růstu pronikají nádorové buňky do okolní tkáně, 

tvoří metastázy a jejich léčba vyžaduje vedle chirurgického zákroku také léčbu ozářením 

(radioterapie) a/nebo cytostatiky (chemoterapie) pro likvidaci mikroskopických ložisek, které 

by mohly způsobit relaps onemocnění.  

Podle míry a lokalizace zasažení tkáně/tkání se volí druh i dávka chemoterapie. Mezi 

nejčastěji používaná cytostatika, která potlačují buněčné dělení a růst nádorů, patří 

antimetabolity, alkylační a interkalační léčiva, inhibitory topoizomeráz, mitotické jedy, taxany 

a cytostatická antibiotika. Princip léčby vychází z předpokladu, že rychle se dělící buňky 

nádoru jsou citlivější k působení toxických léčiv než buňky zdravé. Většina dospělých 

diferencovaných buněk se již nerozmnožuje a chemoterapie na ně nepůsobí. Výjimkou jsou 

buňky tkání, které podléhají časté obnově, tj. buňky trávicího traktu, jater, krve apod. 
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Poškození těchto buněk během chemoterapie způsobuje vážné vedlejší účinky, jejichž 

následky mohou být i trvalé.  

I přes zmírnění obtíží řadou podpůrných léků a optimalizací dávek cytostatik vychází 

konvenční chemoterapie pouze ze statistického hodnocení různých léčebných režimů a přesný 

mechanismus působení některých léčiv nebyl doposud ani popsán. Místo omezování růstu 

nádorových buněk systémovou léčbou s toxickými účinky je mnohem perspektivnější hledání 

příčin rozvoje onemocnění a vývoj nových cílených léků. Cílená onkologická léčba je 

namířená proti specifickým molekulám zodpovědným za karcinogenezi a růst nádorů. 

Aplikací biologických léků dochází nejen k omezení nežádoucích efektů ale také ke zvýšení 

účinnosti léčby.  

V klinické praxi se používají nízkomolekulární organické látky, které vážou s vysokou 

afinitou biomolekuly a inhibují tak jejich funkci v učitých tkáních. Příkladem může být 

gefitinib, inhibitor receptoru pro růstový faktor EGF (z angl. Epidermal Growth Factor), 

používaný v terapii karcinomu plic (Ciardiello 2000); antagonista estrogenového receptoru 

tamoxifen používaný u karcinomu prsu (Ward 1973); inhibitor tyrosin kináz imatinib 

používaný v terapii chronické myeloidní leukémie a dalších malignit (Buchdunger et al. 

1996); nebo také proteasomální inhibitor bortezomid používaný v terapii mnohočetného 

myelomu (Teicher et al. 1999). Jejich velikost a chemické vlastnosti umožňují průchod 

buněčnou membránou a vazbu na cílové molekuly. Ve snaze zabránit abnormálnímu růstu pak 

ovlivňují buněčnou signalizaci. FDA schválila také cílenou léčbu pomocí monoklonálních 

protilátek, které váží např. HER2 (z angl. Human Epidermal Growth Factor Receptor 2) 

u karcinomu prsu (trastuzumab, (Baselga et al. 1998)), receptor pro EGF u kolorektálního 

karcinomu (cetuximab, (Waxman and Herbst 2002)), nebo receptor pro VEGF-A (z angl. 

Vascular Endothelial Growth Factor A), jehož inhibice brání angiogenezi u celé řady 

pokročilých karcinomů (bevacizumab, (2002)).  

Proliferace buněk způsobující růst nádorů je podmíněna chybnou regulací buněčného 

cyklu. Během tohoto cyklu dochází k replikaci DNA v S-fázi (syntéza) a rozdělení buňky 

v M-fázi (mitóza). Intervaly mezi těmito fázemi se označují jako G-fáze (z angl. Gap) 

a buňky během nich prochází řadou kontrolních mechanismů, které vyhodnocují podmínky 

pro buněčné dělení. V G1-fázi dochází k růstu buněčné hmoty, syntéze nukleotidů a tvorbě 

potřebných enzymů. Nachází se zde hlavní kontrolní uzel pro přechod G1/S (restrikční), který 

pouští proliferující buňky do S-fáze a terminálně diferencované buňky posílá do klidové  

G0-fáze, ve které plní svou funkci, stárnou a umírají. Po replikaci DNA v S-fázi dochází  

v G2-fázi k dalšímu posouzení stavu pro přechod G2/M (z angl. Mitosis Promoting Factor), 
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následuje zdvojení organel a zahájení tvorby dělícího vřeténka. Během vlastní mitózy se 

oddělí jádra (karyokineze) a nakonec celé buňky (cytokineze). V profázi vzniká dělící 

vřeténko, chromozómy kondenzují a jaderná membrána se rozpadá. Během metafáze se 

chromozómy vážou na mikrotubuly vřeténka a seskupují se v ekvatoriální rovině. V anafázi 

chromatidy putují podél vřeténka k opačných pólům, po oddělení se v telofázi začne znovu 

tvořit jaderná membrána a buňky se zaškrcením úplně oddělí. I během mitózy je nezbytná 

kontrola a to chromozómů, které musí být na konci metafáze správně navázány 

na mikrotubuly dělícího vřeténka (z angl. Spindle Assembly Checkpoint). Teprve pak může 

buňka vstoupit do anafáze. 

Buněčné děje jsou striktně regulované a přesně vyvážené tak, aby odpovídaly 

aktuálním požadavkům organismu. Proteinkinázy jsou regulační molekuly přenášející 

fosfátové skupiny na zbytky aminokyselin, nejčastěji serinu, threoninu a tyrosinu. Tato 

kovalentní modifikace, označovaná také jako fosforylace, patří mezi 

post-translační modifikace s nejvyšší frekvencí výskytu a její hlavní funkce spočívá v regulaci 

klíčových procesů jako je buněčná signalizace. Signál je od receptoru přenášen kaskádou 

reakcí a jeho šíření je umožněno postupnou změnou aktivity jednotlivých proteinů. 

Fosforylace mění konformaci proteinů (např. enzymů) a způsobuje tak jejich aktivaci  

nebo inhibici. Důsledkem modifikace signálních proteinů dochází k ovlivnění funkce dalších 

intracelulárních proteinů, což vede k regulaci prakticky jakéhokoliv aspektu buněčného 

chování, např. metabolismu, proliferace a diferenciace. V této práci se zaměřuji na nová 

perspektivní léčiva, která inhibují serin/threonin proteinkinázy účastnící se abnormální 

proliferace nádorových buněk. 

1.5.2. Inhibitory Aurora kináz 

Geny kódující proteiny, které se účastní kontrolních mechanismů buněčné proliferace, 

nazýváme onkogeny a jejich mutace a/nebo zvýšená exprese vede k rozvoji nádorových 

onemocnění. Aurora kinázy (AURK) jsou důležité onkoproteiny klíčové pro regulaci 

buněčného dělení (obr. 5) (Kollareddy et al. 2008). Aurora A kontroluje vstup buněk 

do mitózy, zrání centrozomů, bipolární uspořádání dělícího vřeténka, vyrovnání chromozómů 

v metafázi a dokončení cytokineze. Aurora B je zodpovědná za kondenzaci chromozómů, 

připojení dělícího vřeténka a centromer, chromozomální bi-orientaci a cytokinezi. Velmi 

důležitá je součinnost AURK-A a AURK-B. AURK-C zastává podobné funkce jako  

AURK-B, doplňuje její funkce a je potřebná pro cytokinezi.  
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Obrázek 5. Aurora kinázy a regulace bunečného dělení. Převzato a upraveno podle souhrnného 
článku Komlodi-Pasztor et al. 2011. 

 

Odchylky v expresi AURK vážně narušují kontrolní mechanismy buněčného dělení, 

zejména mitózy, způsobují tak genetickou nestabilitu a mohou vést k rozvoji nádoru. Tyto 

odchylky se nachází u různých typů nádorů a léčiva inhibující funkci AURK by mohla najít 

uplatnění v léčbě onkologických onemocnění. Do klinických zkoušek proto byly zařazeny 

inhibitory specifické pro AURK-A (např. MLN8237), AURK-B (např. AZD1152) a také  

pan-specifické AURK inhibitory (např. PHA-739358, AT9283, CYC116) (Kollareddy et al. 

2012). V této práci byl testován biologicky dostupný inhibitor CYC116, jehož protinádorový 

účinek vychází z inhibice AURK-A, B, C a také receptoru pro VEGF-2 (Kollareddy et al. 

2012; Wang et al. 2010). 

1.5.3. Inhibitory cyklin‒dependentních kináz 

Cyklin‒dependentní kinázy (CDK) mají klíčovou úlohu v regulaci buněčného cyklu. 

Přechod mezi jednotlivými fázemi reguluje hladina cyklinů, které jsou v průběhu buněčného 

cyklu postupně syntetizovány (obr. 6A). Po navázání cyklinu aktivuje CDK cílové proteiny, 

které v buňce spouští procesy nezbytné pro přechod do další fáze, např. syntézu potřebných 

enzymů a dalších cyklinů. Pro různé fáze buněčného cyklu jsou potřeba různé komplexy 
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cyklin-CDK (obr. 6). V časné fázi G1 reguluje bunečné procesy cyklin D společně s CDK4 

a CDK6. S-fázi spouští cyklin E prostřednictvím CDK2, za dokončení S-fáze a přechod do G2 

je pak zodpovědný komplex cyklin A-CDK2. Pro fázi G2 zůstává cyklin A, ale aktivační 

funkci přebírá CDK1, která po syntéze a navázání cyklinu B spouští M-fázi, tedy mitotické 

dělení buněk. Vedle hladiny cyklinů regulují CDK také inhibitory z rodiny INK (z angl. 

Inhibitor of Kinase), CIP (z angl. CDK Interacting Protein) a KIP  

(z angl. Kinase Inhibitory Protein), které inaktivují komplexy cyklin‒CDK (obr. 6B). 

 
 
Obrázek 6. Cyklin-dependentní kinázy a kontrola bunečného cyklu. Převzato a upraveno podle 
souhrnných článků Dehay and Kennedy 2007 a Hochegger et al. 2008. 

 

CDK přímo interagují s onkogeny i nádorovými supresory a jejich abnormální 

aktivace nebo porucha inhibice CDK vede ke vzniku nádorů (Pucci and Giordano 1999). 

Snížení aktivity CDK pomocí syntetických inhibitorů tedy představuje slibnou strategii 

v léčbě nádorových onemocnění (Rizzolio et al. 2010). Objev olomoucinu stál na počátku 

vývoje nové generace protinádorových léčiv blokujících CDK1 a homologní kinázy 

(Vesely et al. 1994). Následně byly vyvinuty velmi specifické a mnohem účinnější inhibitory 

jako je roskovitin a bohemin (De Azevedo et al. 1997; Chmela et al. 2001). Klinické testování  

prokázalo terapeutickou účinnost in vitro a biologickou dostupnost in vivo (Raynaud et al. 

2005). Nyní se roskovitin podrobuje klinickému testování s perspektivou použití pro léčbu 

pokročilých solidních nádorů. V klinických zkouškách se testuje pro léčbu různých solidních 

tumorů také SCH727965 a PD0332991, pro léčbu hematologických malignit pak flavopiridol, 

AT7519M a LEE011. V této práci byl testován syntetický inhibitor odvozený ze struktury 
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olomoucinu, bohemin, jehož protinádorový účinek vychází z inhibice CDK a má za následek 

narušení metabolismu buněk (Kovarova et al. 2000; Skalnikova et al. 2005). 

1.5.4. Antracyklinová antibiotika 

Antracykliny, produkty bakterií Streptomyces peucetius, poškozují buňky vazbou 

na DNA a používají se k velmi účinné léčbě celé řady onkologických onemocnění. 

Mechanismus účinku antracyklinů vychází z interkalace DNA, která brání její replikaci 

v rychle rostoucích buňkách. Následkem interkalace dochází ke stabilizaci topoisomerázy II, 

která za normálních okolností rozvolňuje řetězce DNA a je potřebná jak pro replikaci tak 

transkripci. Poškození buněk způsobuje během léčby antracykliny také tvorba volných 

kyslíkových radikálů. Působení volných radikálů však poškozuje také zdravé tkáně 

a mezi nejčastější důvody ukončení léčby patří kardiotoxicita. V této práci se zabýváme 

účinkem antracyklinů, daunorubicinu a doxorubicinu, a také antracyklinového analogu, 

mitoxantronu. 

Daunorubicin se používá nejčastěji v kombinaci s dalšími cytostatiky k léčbě akutní 

formy leukémie (Cortes-Funes and Coronado 2007). Doxorubicin je strukturou velmi 

podobný daunorubicinu, má však mnohem širší spektrum účinku a nachází uplatnění 

jak při léčbě hematologických malignit tak solidních nádorů (Cortes-Funes and Coronado 

2007). Mitoxantron je antrachinonové cytostatikum používané k léčbě solidních nádorů 

i leukémií a je charakteristické menší toxicitou ale také nižší aktivitou (Hande 1998). 

I přes značnou strukturální podobnost působí tato léčiva na onkologická onemocnění s různou 

účinností a otázkou tedy zůstává mechanismus účinku, kterým pravděpodobně nebude pouhá 

interkalace DNA, inhibice topoisomerázy II a tvorba kyslíkových radikálů.  

 

1.5.5. Nádorová rezistence 

 Účinnost  protinádorové léčby závisí nejen na druhu léčiva, ale také na molekulární 

výbavě nádorových buněk. Ve snaze nezatěžovat organismus toxickými dávkami léčiv jsou 

často onkologickým pacientům podávány sub-terapeutické dávky, které mohou způsobit 

rozvoj nádorové rezistence. Ta představuje vedle vážných vedlejších účinků hlavní problém 

protinádorové léčby a může značně komplikovat jak probíhající léčbu, tak aplikaci dalších 

účinných léků.  

Nádorové buňky odolávají účinku léčiv všemi dostupnými prostředky. V první řadě se 

snaží zabránit samotnému vstupu léčiva do buňky např. sníženou expresí membránových 
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přenašečů (Guo et al. 1999). Pokud buňka nezabrání vstupu léčiva, snaží se ho rychle vyloučit 

prostřednictvím ABC (z angl. ATP-Binding Casette) transportních pump (Gottesman et al. 

2002). Tyto transmembránové proteiny využívají energii ATP k přenosu různých látek 

a zvýšenou expresí způsobují rezistenci nejen k podanému léčivu ale také k řadě dalších léčiv. 

Tento jev, označovaný také jako mnohočetná rezistence (z angl. Multi-Drug Resistance, 

MDR), je nejčatěji způsobený trvale zvýšenou expresí P-gp (glykoprotein P), MRP2  

(z angl. Multidrug Resistance-Associated Protein 2), LRP (z angl. Lung  

Resistance‒Associated Protein) nebo BCRP (z angl. Breast Cancer Resistance Protein). 

Dalším mechanismem rozvoje rezistence může být inaktivace a/nebo detoxifikace léčiva 

např. pomocí glutathion S‒transferázy (Cullen et al. 2003), cytochromu P450 (Seredina et al. 

2012) nebo glukuronidací (Cummings et al. 2002).  

Pokud selhávají “fyziologické” mechanismy nádorových buněk, jsou na řadě reparační 

procesy. Bylo prokázáno, že zvýšená kapacita buněk opravovat DNA doprovází nejen 

karcinogenezi, ale způsobuje také nádorovou rezistenci (Chaney and Sancar 1996; Sarkaria et 

al. 2008). Při narušení integrity genomu spouští buňky signální kaskády, zastavují buněčný 

cyklus a opravují poškozenou DNA. Jedná se o sérii komplexních dějů, jejichž rovnováha 

je klíčová pro osud buněk. Pokud je poškození příliš rozsáhlé, je buňka odsouzena 

k apoptóze. Hlavní úlohu v regulaci těchto procesů má protein p53. Tento transkripční faktor 

reguluje za běžných podmínek expresi proteinů, které kontrolují buněčné dělení a apotózu 

(Levine 1997). V případě nevratného poškození indukuje apoptózu také na úrovni 

mitochondrií (Moll et al. 2005). Protein p53 je mutovaný u více než poloviny nádorových 

onemocnění (Hollstein et al. 1991) a některé jeho mutace zvyšují také rezistenci 

na protinádorovou léčbu (Gasco and Crook 2003). Existuje však mnoho dalších způsobů, 

jak nádorové buňky brání apoptóze po podání protinádorového léčiva (Longley and Johnston 

2005; Wilson et al. 2009). 

Další charakterizace molekulárních mechanismů nádorové rezistence je nezbytná 

pro hlubší pochopení těchto procesů, určení molekulárního fenotypu nádorů a vývoj nových 

účinných léků. Cílem je také nalezení prediktivních markerů odpovědi na protinádorovou 

léčbu, stratifikace onkologických pacientů a tolik potřebná personalizace léčby. Sledováním 

vhodné kombinace markerů je třeba monitorovat léčbu a dosáhnout tak mnohem vyšší 

úspěšnosti. 
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2. Cíle Práce 

S využitím současných proteomických technik na bázi 2D elektroforézy  

a 2D kapalinové chromatografie jsme sledovali kvantitativní změny proteinů. Proteiny jsme 

identifikovali pomocí hmotnostní spektrometrie a na základě funkční interpretace nalezených 

změn jsme se snažili popsat biochemické mechanismy doprovázející sledované podmínky.  

Hlavním cílem práce byla identifikace proteinů, které doprovází rozvoj nádorové 

rezistence se zaměřením na charakterizaci mechanismů nádorové rezistence, identifikaci cílů 

pro nová léčiva a také hledání kandidátních markerů pro stratifikaci onkologických pacientů 

a monitorování protinádorové léčby. Studovali jsme mechanismy: 

� Rezistence k působení inhibitorů Aurora kináz. 

� Rezistence k působení inhibitorů cyklin-dependentních kináz. 

 

Dalším specifickým cílem byl podrobný popis mechanismů působení 

protinádorových léčiv. Charakterizovali jsme: 

� Působení antracyklinů na nádorové buňky. 

 

Poslední částí práce byla analýza reálných biologických vzorků v rámci: 

� Hledání kandidátních proteinů pro včasnou diagnostiku ovariálního 

hyperstimulačního syndromu. 

 



 

 27 

3. Metody 

Prvním a nejdůležitějším krokem experimentů byla pečlivá příprava proteomických 

analýz, zejména výběr vhodného modelu. Pro studium rozvoje nádorové rezistence 

a charakterizaci mechanismů účinku protinádorových léčiv jsme zvolili lidské buněčné linie 

(nádorové buňky) ošetřené protinádorovým léčivem. Pro optimalizaci dávky léčiva 

a potvrzení rezistence na protinádorové léčivo bylo třeba posuzovat jeho účinnost 

a cytotoxicitu. Měřili jsme proto pomocí testu MTT (3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-difenyl 

tetrazolium bromid) koncentraci léčiva, při které dochází k inhibici 50 % buněk (IC50) 

(Dzubak et al. 2006). V rámci hodnocení vlivu léčiv na expresi proteinů jsme také zjišťovali 

čas do spuštění apoptózy (aktivace kaspáz), podle kterého jsme optimalizovali dobu 

působení léčiv. Ošetření buněk, ustavení rezistentních linií, meření cytotoxicity a času 

do apoptózy probíhalo ve spolupráci s Laboratoří experimentální medicíny LF UP a FN 

v Olomouci. 

3.1. Ustavení rezistentních nádorových linií 

Nádorové buňky HCT116 odvozené z kolorektálního karcinomu byly vystaveny 

krátkodobému působení inhibitorů AURK (CYC116 nebo ZM447439) ve vysoké dávce. 

Po několika týdnech byly izolovány přežívající kolonie, MTT test potvrdil vysoký stupeň 

rezistence k inhibitorům a několik klonů rezistentních buněk bylo nadále udržováno v dávce 

inhibitoru několikanásobně převyšující IC50 pro vytvoření selekčního tlaku (udržení 

rezistence).  

T-lymfoblastické leukemické buňky CCRF‒CEM byly použity k odvození rezistence 

na bohemin, inhibitor CDK. Ošetření začalo dávkou, která umožnila přežití 10 % nádorových 

buněk (TCS10, z angl. Tumor Cells Survival) a postupně byla dávka zvyšována 

až na 10 × TCS50. Buňky byly ustaveny dlouhodobou kultivací v subletální dávce, která byla 

součástí kultivačních podmínek i po ustavení rezistence pro vytvoření selekčního tlaku  

(Noskova et al. 2002). Na rozdíl od buněk HCT116 rezistentních na inhibitory AURK byly 

jednotlivé rezistentní klony po ustavení spojeny do směsné, tzv. bulk kultury.  

Stejným způsobem byly ustaveny buňky plicního adenokarcinomu A549 rezistentní 

na bohemin. Pro validace jsme dále použili buňky CCRF-CEM rezistentní na vinkristin, 

danurorubicin a cytarabin a buňky A549 rezistentní na vinkristin a paklitaxel. Tyto buňky 

byly ustaveny podle stejného protokolu s tím rozdílem, že bulk kultury nebyly vystaveny 

selekčnímu tlaku a kultivační podmínky byly stejné jako pro původní (senzitivní) linie 



 

 28 

(Noskova et al. 2002). Ošetření buněk vyvolávalo zkříženou rezistenci a některé buňky 

dokonce vykazovaly zvýšenou expresi ABC transportních pump s fenotypem MDR. 

3.2. 2DE 

Pro separaci intaktních proteinů buněk HCT116 rezistentních k působení inhibitorů 

AURK a buněk CCRF-CEM ošetřených antracykliny jsme použili 2DE. Z buněk jsme 

pomocí vhodného pufru extrahovali proteiny, určili jsme jejich celkové množství ve vzorku 

a podrobili je analýze. Abychom zachytili co nejvíce kvantitativních změn, proteiny jsme 

dělili v první dimenzi podle pI v nelineárním gradientu pH 4–7 a 6–11. Optimalizace 

protokolu představovala časově nejnáročnější krok. Z důvodu zcela odlišných vlastností 

neutrálních a bazický proteinů vyžadoval každý gradient specifické podmínky 

pro reprodukovatelnou separaci. Zatímco proteiny v pH 4–7 bylo možné nanášet v množství 

až 2 mg přímo pomocí rehydratace se vzorkem (z angl. In-Gel Rehydratation), bazické 

proteiny v pH 6–11 jsme museli nanášet až po rehydrataci se samotným pufrem 

pomocí pohárků umístěných v kyselejší anodické části gradientu (z angl. Cup-Loading) 

v množství maximálně 100 µg, aby nedocházelo ke ztrátě nebo vysrážení bazických proteinů. 

Na každý strip jsme aplikovali 50 µA a pozvolný vzestup napětí. Gradienty pH vyžadovaly 

také různé parametry IEF: pro pH 4–7 jsme zvolili maximální napětí 5000 V a celkovou 

fokusaci 50–55 kVh, pro pH 6–11 pak maximální napětí 8000 V a celkovou fokusaci  

15–20 kVh. 

Pro zisk kvalitní sady proteinů je nutné rozrušit terciární a kvartérní struktury redukcí 

disulfidových vazeb a zabránit jejich reoxidaci procesem alkylace. Zatímco bazický gradient 

vykazoval lepší výsledky s využitím redukčního činidla dithiothreitol (DTT) s následnou 

alkylací prostřednictvím jodacetamidu (z angl. Iodoacetamide, IAA), pro neutrální gradient 

byl vhodnější dithiodiethanol (DeStreak), který po rozrušení zůstává navázaný a kombinuje 

tak oba procesy (Olsson et al. 2002). Vazba DeStreaku však není tak stabilní jako kombinace 

DTT/IAA a pro udržení rozvolněné konformace bylo nezbytné přidat DeStreak také 

do ekvilibračního pufru. Dále je třeba brát v úvahu následné identifikace pomocí MS 

a v takovém případě jsme vždy volili variantu 2-krokové ekvilibrace s DTT a IAA.  

Po IEF separaci v gradientu pH a ekvilibraci v pufru s SDS jsme proteiny přenesli 

na 10% nebo 12% polyakrylamidový gel a rozdělili je v druhé dimenzi podle MW 

pomocí SDS-PAGE. Pro porovnání kvantity jsme připravili analytické gely s nižší nanáškou  

(50–100 µg) obarvené fluorescenční barvou Sypro RUBY, která patří mezi nejcitlivější druhy 

barvení s velmi dobrým dynamickým rozsahem a linearitou signálu. Kvantitativní porovnání 
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jsme provedli s využitím softwaru REDFIN Solo (Ludesi). Při vyhodnocení se nejprve 

vytváří 2D fúzní obraz (pI vs. MW), který je aplikován na všechny gely. Intenzita signálu je 

na každém gelu integrována, signál jednotlivých spot se po normalizaci vztahuje k celkové 

hodnotě a hledají se kvantitativní rozdíly. Proteiny jsme pro MS analýzu rozdělili 

na preparativním gelu (nanáška 100–1000 µg) a zviditelnili reverzním barvením za použití 

imidazolu a zinku (Hardy and Castellanos-Serra 2004). Jedná se o velmi citlivé barvení, které 

na rozdíl od srovnatelně citlivých protokolů (např. barvení stříbrem) nemodifikuje proteiny 

a je tak zcela kompatibilní s MS. 2DE experimenty jsme prováděli vlastními silami v Ústavu 

živočišné fyziologie a genetiky AV ČR. 

3.3. 2D-LC 

Chromatografickou 2D frakcionaci (PF 2D, Beckman Coulter) jsme použili pro 

analýzu buněk CCRF-CEM rezistentních k působení inhibitoru CDK. Z buněk jsme pomocí 

vhodného pufru extrahovali proteiny, zbavili jsme vzorek solí pomocí kolony PD10 a určili 

jsme celkové množství proteinu ve vzorku. V první dimenzi jsme intaktní proteiny (3,6 mg) 

separovali podle pI pomocí chromatofokusace v lineárním gradientu pH 8,5–4,0. U výstupu 

z kolony zaznamenával UV detektor signál směsí proteinů a monitoroval tak jejich kvantitu. 

Proteiny jsme sbírali v intervalech pH 0,3 a získali jsme celkem 15 frakcí, které byly následně 

rozděleny v druhé dimenzi podle hydrofobicity na koloně s reverzní fází C-18 v gradientu 

voda/acetonitril s přídavkem kyseliny trifluoroctové. Na výstupu z kolony jsme opět meřili 

signál UV a frakce jednotlivých intaktních proteinů nebo jejich jednoduchých směsí jsme 

sbírali do 96-jamkové destičky v intervalu 0,13 min.  

Software ProteVue (PF 2D, Beckman Coulter) pak z UV chromatogramů vytvořil 2D 

mapu senzitivních a rezistentních buněk (pI vs. hydrofobicita). Stejný software převedl 

kvantitativní informace (intenzitu píků) z jednotlivých frakcí první dimenze (CF) 

do chromatogramu druhé dimenze (RP). Relativní porovnání jsme provedli pomocí softwaru 

Viper (Ludesi). Zatímco při 2DE se vytváří fúzní obraz, při 2D-LC se vybírá reprezentativní 

chromatogram, podle kterého se ostatní chromatogramy vyrovnávají. Po normalizaci 

a spárování píků stejného retenčního času jsme porovnávali jejich kvantitu  

(plochu jednotlivých píku vztaženou na celkovou plochu všech píků určité frakce). Diferenční 

proteiny jsme identifikovali ve frakcích z druhé dimenze. 2D-LC experimenty jsme prováděli 

vlastními silami v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR.  
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3.4. MALDI MS 

Diferenční proteiny jsme identifikovali pomocí MALDI-TOF/TOF nebo  

MALDI-FT-ICR. Proteiny z gelu jsme po odbarvení (chelatace pomocí glycinu 

v 30 % acetonitrilu) a důkladném promytí štěpili pomocí proteázy trypsin (37 °C, inkubace 

přes noc). Frakce z 2D-LC jsme vysušili a proteiny rozpustili v pufru s trypsinem  

(37 °C, inkubace přes noc). V případě potřeby jsme extrahované peptidy zbavili solí použitím 

nanokolon plněných reverzní fází (Gobom et al. 1999). Přečištěné a zakoncentrované peptidy 

jsme pak nanesli společně s matricí (kyselina α-kyano-4-hydroxyskořicová) na MALDI 

destičku. U vzorků s dostatkem proteinu jsme nanesli směs peptidů rovnou na destičku 

a po vypaření jsme je převrstvili tenkou vrstvou matrice. 

Spektra jsme měřili na hmotnostním spektrometru Ultraflex III MALDI-TOF/TOF 

s technologií LIFT pro MS/MS analýzu (Bruker Daltonics) nebo APEX-Qe FTMS instrument 

se supravodivým magnetem (9.4 T) a kombinovaným iontovým zdrojem ESI/MALDI  

(Bruker Daltonics). Interní kalibrace na monoizotopické [M+H]+ produkty autoproteolýzy 

trypsinu (842,5 a 2211,1 Da) umožnila databázové vyhledávání s chybou 20–30 ppm 

(Ultraflex III MALDI-TOF/TOF) nebo 3 ppm (APEX-Qe FTMS). Po vyloučení známých 

kontaminací (autoštěpy trypsinu, keratiny, aktin, apod.) včetně modifikovaných forem 

(např. oxidace) a aduktů s alkalickými kovy ([M+Na]+, [M+K]+) jsme vyhledávali proteiny 

pomocí MASCOT v databázi pro lidské proteiny Swiss-Prot (Ultraflex III  

MALDI-TOF/TOF) nebo pomocí ProFound v databázi pro lidské proteiny IPI  

(APEX-Qe FTMS). Proteiny, které byly na hranici úspěšné identifikace jsme podrobili 

MS/MS analýze pro potvrzení identity. MS experimenty jsme prováděli ve spolupráci 

s Laboratoří charakterizace molekulární struktury v Mikrobiologickém ústavu AV ČR. 

3.5. Verifikace proteomických dat 

Z důvodu obrovské komplexity proteinů v buňkách je u relativních kvantitativních 

porovnání nezbytná verifikace proteomických dat nezávislou technikou. Zvolili jsme metodu 

Western blot, která detekuje proteiny pomocí specifické protilátky po rozdělení pomocí  

SDS-PAGE a přenesení na PVDF (polyvinylidendifluoridovou) membránu. Na specifickou 

primární protilátku jsme navázali sekundární, druhově-specifickou, protilátku s konjugovanou 

křenovou peroxidázou. Tento enzym po přidání substrátu generoval chemiluminiscenční 

signál, který jsme zachytili na fotografický film. Semikvantitativní charakter této metody 

spočívá v mnohonásobném zesílení signálu vazbou protilátek, a proto není vhodná 

pro ověřování sotva patrných rozdílů v expresi proteinů. V naší práci jsme se proto zaměřili 
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na markantní kvantitativní rozdíly. WB jsme prováděli vlastními silami v Ústavu živočišné 

fyziologie a genetiky AV ČR. 

Buňky CCRF-CEM rezistentní k působení boheminu byly analyzované také pomocí 

imunohistochemie. Buňky jsme zalili parafinem a z malých bločků pak byly připraveny 

tenké řezy. Ty jsme zamontovali na mikroskopická sklíčka, buňky jsme zbavili parafinu 

a zafixovali. Po navázání primární protilátky jsme aplikovali sekundární biotinylovanou 

protilátku, která váže prostřednictvím streptavidinu alkalickou fosfatázou. Po přidání 

substrátu jsme pozorovali ve světelném mikroskopu chromogenní reakci. Ani tato technika 

není kvantitativní, ale umožňuje určení buněčné lokalizace proteinů. Imunohistochemické 

experimenty jsme prováděli ve spolupráci s Laboratoří experimentální medicíny LF UP a FN 

v Olomouci. 

3.6. Funčkní interpretace dat 

Pro pochopení mechanismů nádorové rezistence a odpovědi buněk na protinádorovou 

léčbu bylo třeba přeložit znalost kvantitativních proteinových změn do jazyka buněčných 

procesů. Základním prostředkem bylo důkladné prohledávání odborné literatury s důrazem 

na kvalitní recentní práce a propojení stávajících informací s našimi poznatky. Skládáním 

jednotlivých částí mozaiky tak vznikal jasnější obraz ukazující snahu nádorových buněk 

překonat účinky léčby a dále se nekontrolovaně dělit. Druhým přístupem byl globální pohled 

prostřednitvím klasifikačních softwarů (PANTHER), které využívají informace z Gene 

Ontology (GO). GO shromažďuje data z různých databází a pomáhá tak popisovat 

molekulární funkce proteinů a biologické procesy včetně jejich lokalizace. Vychází však 

pouze z dostupných a již popsaných dějů, zatímco proteiny mohou za různých podmínek 

vykonávat specifické a dosud nepoznané funkce. Abychom takové funkce odhalili, je 

zapotřebí odprostit se od základních znalostí proteinů a podívat se na jejich fungování 

nezaujatě, např. prostřednictvím jejich interakcí s dalšími proteiny. Pro navržení mechanismů 

nádorové rezistence jsme využili software NAVIGaTOR a jednu z nejobsáhlejších databází 

známých a predikovaných interakcí proteinů, Interologous Interaction Database (I2D).  

K nalezení odpovědí pomáhají také statistické prostředky. V případě dobře plánovaného 

experimentu je možné zařadit do analýzy léčiva s podobnou strukturou a předpokládaným 

mechanismem působení a s využitím multivariační analýzy (např. Principal Component 

Analysis, PCA) pak lze objektivně klasifikovat skutečné podobnosti či rozdílnosti působení 

těchto léčiv a hledat proteiny zodpovědné za různé účinky při léčbě onkologických 

onemocnění. Tento přístup jsme zvolili pro analýzu buněk CCRF-CEM ošetřených různými 
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antracykliny. Funkční interpretace jsme prováděli vlastními silami v Ústavu živočišné 

fyziologie a genetiky AV ČR, multivariační statistické analýzy jsme prováděli ve spolupráci 

s Laboratoří experimentální medicíny LF UP a FN v Olomouci. 

3.7. Deplece majoritních proteinů 

V rámci hledání kandidátních proteinů pro včasnou diagnostiku ovariálního 

hyperstimulačního syndromu (OHSS) jsme analyzovali reálné biologické vzorky folikulární 

tekutiny, které se svým složením do značné míry podobají krevní plazmě  

(Jarkovska et al. 2010). Abychom snížili dynamický rozsah koncentrací proteinů a mohli tak 

detekovat i proteiny s nízkou hladinou, bylo potřeba odstranit ze vzorku majoritní proteiny. 

Zvolili jsme imunoafinitní purifikaci 12 proteinů nejvíce zastoupených v plazmě 

(ProteomeLab IgY-12 LC10, Beckman Coulter: albumin, IgG, transferin, fibrinogen, IgA,  

α2-makroglobulin, IgM, α1-antitrypsin, haptoglobin, α1-kyselý glykoprotein, 

apolipoproteiny A-I a A-II). Na kolonu se zakotvenými protilátkami jsme nanesli  

20 mg proteinů v nativním pufru. Vzorky zbavené majoritních proteinů (97 %) bylo potřeba 

zakoncentrovat pomocí odstředivé filtrace (Amicon Ultra 15 kDa). Tyto vzorky jsme 

rozpustili ve vhodném pufru pro 2DE a 2D-LC. Deplece majoritních proteinů jsme prováděli 

vlastními silami v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR. 
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4. Výsledky 

4.1. Charakterizace mechanismů nádorové rezistence k působení inhibitorů 

Aurora kináz 

 

v publikaci 

 

Cancer Cell Resistance to Aurora Kinase Inhibitors: 

Identification of Novel Targets for Cancer Therapy 

 

Hrabáková R, Kollareddy M, Tylečková J, Halada P, Hajdúch M, Gadher SJ, Kovářová H. 

 

výsledky přijaté k uveřejnění v časopise J Proteome Res. (DOI: 10.1021/pr300819m) 

IF (2012): 5.11; 5-year IF (2012): 5.41 

 

 

European Patent Office Application No. 11192330.6 – 2402 

Method of Determination of Cancer Cell Drug Sensitivity towards Aurora Kinase Inhibitors 
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5. Diskuze 

5.1. Charakterizace mechanismů nádorové rezistence k působení inhibitorů 

Aurora kináz 

Současný trend staví do popředí nová biologická léčiva, která v kombinační terapii se 

zavedenými protinádorovými preparáty významně zvyšují úšpěšnost léčby nádorových 

onemocnění a dávají tak naději onkologickým pacientům na potlačení progrese onemocnění, 

zlepšení kvality života nebo dokonce úplné vylečení. Biologická léčba je namířená 

proti specifickým molekulám jako jsou např. proteinkinázy, enzymy důležité 

pro karcinogenezi a růst nádorů. V onkologické praxi se používají pro inhibici proteinkináz 

nízkomolekulární organické látky nebo monoklonální protilátky, které se vážou s vysokou 

afinitou na příslušné molekuly přítomné v učitých tkáních. Aurora kinázy jsou významné 

onkoproteiny jejichž součinnost je klíčová pro kontrolu mitózy (Kollareddy et al. 2008). 

Odchylky v expresi AURK se nachází u různých typů nádorů a do klinických zkoušek proto 

byla zařazena léčiva inhibující jejich funkci. V této práci byl testován nízkomolekulární 

inhibitor CYC116 (obr. 7), jehož protinádorový účinek vychází z inhibice AURK-A, B, C, 

a také receptoru pro VEGF-2 (Kollareddy et al. 2012; Wang et al. 2010). Dále jsme použili 

inhibitor ZM447439 (obr. 7), který se již mnoho let používá pro studium funkce AURK 

a spolehlivě inhibuje AURK-A a AURK-B (Ditchfield et al. 2003). Zatímco biologicky 

dostupný inhibitor CYC116 postoupil do klinického testování, ZM447439 neuspěl 

v preklinických zkouškách a zůstává tak modelovým inhibitorem AURK. 

 

Obrázek 7. Strukturní vzorec inhibitorů AURK (CYC116, ZM447439).  
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Účinnost protinádorové léčby závísí na molekulární výbavě nádorových buněk, které 

mohou rozvíjet rezistenci. Ta představuje hlavní problém protinádorové léčby a může značně 

komplikovat probíhající léčbu i aplikaci dalších léků. Bylo prokázáno, že mutace proteinu 

p53, který kontroluje buněčné dělení a apotózu, vedou ke karcinogenezi a zvyšují rezistenci 

na protinádorovou léčbu (Gasco and Crook 2003). Popsané byly také interakce AURK s p53 

a jejich velmi křehká funkční rovnováha. Protein p53 potlačuje onkogenní aktivitu AURK  

(S. S. Chen et al. 2002). AURK-A je zároveň klíčový protein regulace p53 a její zvýšená 

hladina způsobuje degradaci p53 a přispívá tak ke karcinogenezi (Katayama et al. 2004). 

Inhibitory AURK by mohly najít uplatnění v léčbě nádorových onemocnění s mutací p53, 

protože apoptóza způsobená touto inhibicí na p53 nezávisí (den Hollander et al. 2010). Další 

studie ale ukázaly, že buňky bez funkčního p53 získávají určitou výhodu při inhibici  

AURK-A a buňky s wild-type p53 dokonce omezují jeho aktivitu (Mao et al. 2007). Otázkou 

však zůstává vliv p53 na rozvoj rezistence k působení inhibitorů AURK. 

Pro charakterizaci nádorové rezistence jsme použili buňky kolorektálního karcinomu 

HCT116 rezistentní k působení inhibitorů CYC116 a ZM447439 a tyto buňky buď měly 

(HCT116 wild-type) či neměly exprimovaný protein p53 (HCT116 p53
-/-). Rezistentní 

buňky byly ustaveny krátkodobou kultivací ve vysoké dávce léčiva a od každého fenotypu 

byly analyzovány 2 rezistentní klony. Celkem jsme tedy porovnávali 8 rezistentních klonů 

(2x CYC116 wild-type, 2x CYC116 p53-/-, 2x ZM447439 wild-type, 2x ZM447439 p53-/-) 

a 2 senzitivní linie (wild-type, p53-/-). Buňky jsme lyzovali a extrahované proteiny separovali 

pomocí 2DE v pH gradientu 4–7 a 6–11. Diferenční proteiny jsme identifikovali pomocí 

hmotnostního spektrometru MALDI-TOF/TOF a vybrané změny proteinů jsme ověřili 

pomocí specifických protilátek a WB (obr. 8). Do validačních experimentů jsme zařadili také 

leukemické buňky CCRF-CEM a buňky adenokarcinomu plic A549 rezistentní k působení 

protinádorových léčiv s různou strukturou a mechanismem účinku. Zatímco buňky A549 

protein p53 exprimují (L. Zhang et al. 2009), u buněk CCRF-CEM byly popsány mutace 

tohoto proteinu (Cheng and Haas 1990). 
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Obrázek 8. Schéma experimentu (grafické znázornění) v publikaci Cancer Cell Resistance to Aurora 

Kinase Inhibitors: Identification of Novel Targets for Cancer Therapy.  
 

Zjistili jsme, že při rozvoji rezistence na inhibitory AURK dochází k regulaci 

buněčného metabolismu, což bylo popsáno již dříve ve spoustě prací studujících nádorovou 

rezistenci (J. T. Zhang and Liu 2007). My jsme se zaměřili na kvantitativní změny související 

více s regulací proliferace a apoptózy a méně s obecnou odpovědí nádorových buněk 

na cytotoxické podmínky, k čemuž významně přispěl plán studie a použití více klonů. Mohli 

jsme tak z výsledků “odfiltrovat” individuální odpověď jednotlivých klonů a dostat se k jádru 

věci. Pozorováním překryvu mezi různými fenotypy se podařilo zredukovat skupinu 

144 diferenčních proteinů na 21 relevantních změn v expresi proteinů (obr. 9). Identifikovali 

jsme pět proteinů typických pro rezistenci k působení CYC116 bez patrného vlivu exprese 

p53, jediný protein charakteristický pro všechny rezistentní buňky s p53 wild-type fenotypem 

a dva proteiny související s rozvojem rezistence u všech buněk s mutovaným p53. Kupodivu 

jsme nenašli žádný protein typických pouze pro p53-nezávislou rezistenci k působení 

ZM447439. Dále jsme identifikovali celkem 13 proteinů, jejichž změny byly závislé na p53 

a vyskytovaly se pouze u CYC116 nebo ZM447439.  
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Obrázek 9. Překryv kvantitativních změn u buněk HCT116 rezistentních k působení AURK. 
Podle tabulky 1, 2 a 3 v publikaci Cancer Cell Resistance to Aurora Kinase Inhibitors: Identification 

of Novel Targets for Cancer Therapy. 

 

V tomto úzkém výběru signifikantních změn byly proteiny měnící svou hladinu 

několikanásobně, ale také proteiny s menšími rozdíly v expresi, ale za to velkým biologickým 

významem. Kvantitativní změny byly mnohem výraznější u buněk rezistentních k působení 

CYC116, který je účinný v řádově nižších koncentracích oproti ZM447439 (Kollareddy et al. 

2012), a některé proteiny byly u CYC116 specificky regulované navzdory rozdílnému stavu 

p53. Usuzujeme tedy, že buňky odpovídají na různé inhibitory odlišným způsobem 

a rezistenci rozvíjí odlišnými mechanismy. Na základě recentních publikací jsme diskutovali 

nalezené změny a navrhli molekulární mechanismy rozvoje rezistence na inhibitory AURK. 

Pro získání komplexnějšího pohledu na rezistenci k působení CYC116 jsme proteiny 

analyzovali pomocí softwaru NAVIGaTOR. Zjistili jsme, že proteiny mezi sebou udržují 

vysoký stupeň komunikace, která může být přímo zprostředkována autofagickými proteiny 

AP5 a WPI2 (obr. 8). Autofagie, lysozomální degradace cytoplazmických organel a proteinů, 
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je často aktivovaná v nádorových buňkách (Mizushima and Klionsky 2007) a podle našich 

výsledků přispívá k rozvoji specifické rezistence k působení CYC116. 

V rámci verifikačních experimentů jsme jednoznačně potvrdili, že enzym 

serinhydroxymethyltransferáza, který svou katalýzou poskytuje hydroxymethylovou skupinu 

tetrahydrofolátu pro syntézu purinů, je s nejvyšší pravděpodobností stimulován nádorovými 

buňkami a zajišťuje tak navzdory ošetření inhibitorem CYC116 dostatek purinů pro replikaci 

DNA, důležitý krok buněčného dělení. Hladina tohoto enzymu byla zvýšená také u buněk 

CCRF-CEM a A549 rezistentních k působení protinádorových léčiv s odlišným 

mechanismem účinku. U rezistentních buněk HCT116, CCRF-CEM a A549 jsme našli také 

zvýšenou hladinu serpinu B5, který byl overexprimovaný u většiny klonů rezistentních 

k působení inhibitorů AURK. Serpin B5 pravděpodobně nepodporuje proliferaci nádorových 

buněk, ale brání jejich apoptóze, jak již bylo pozorováno u kolorektálního karcinomu 

(Payne et al. 2011). Serpin B5 a serinhydroxymethyltransferáza byly výrazně 

overexprimované u nádorových buněk různého histogenetického původu a rezistentních 

na různá protinádorová léčiva. Nazávisle na přítomnosti p53 tyto proteiny společně podporují 

progresi nádoru a představují proto potenciální cíle pro vývoj nových léčiv. 

V naší studii jsme identifikovali i další proteiny regulující apoptózu a podařilo se nám 

ověřit zvýšenou hladinu calretininu a voltage-dependent anion-selective channel protein 2. 

Calretinin a voltage-dependent anion-selective channel protein 2 ovlivňují osud buněk 

a podporují jejich přežívání na úrovni regulace hladiny vápníku a prostupnosti 

mitochondriální membrány, což jsou klíčové procesy apoptózy. Calretinin 

 a voltage-dependent anion-selective channel protein 2 byly detekovatelné pouze v buňkách 

odvozených ze solidních nádorů (HCT116, A549) a představují proto potenciální cíle 

pro léčiva, která by mohla ovlivnit aktivitu těchto proteinů v solidních nádorech.  

Jediný protein regulovaný ve všech buňkách s p53 je elongační faktor 2. Pokles 

hladiny tohoto proteinu jsme pozorovali u buněk rezistentních k působení jak ZM447439  

tak CYC116. Elongační faktor 2 určuje translaci různých proteinů a jeho exprese i aktivita 

závisí na cytoplazmatické asociaci s p53 (Yin et al. 2003). Při rozvoji rezistence v nádorových 

buňkách je pravděpodobně narušena interakce p53 a elongačního faktoru 2 a buňky tak brání 

vzniku proteinů potřebných pro apoptózu indukovanou AURK inhibitory. Buňky 

s mutovaným p53 reagují při rozvoji rezistence zvýšenou expresí lysozymu C, který chrání 

buňky před poškozením oxidačním stresem (Liu et al. 2006) a pomáhá tak odolávat účinku 

inhibitorů CYC116 a ZM447439. Specificky regulovaná byla u mutovaných buněk také 

hladina 78 kDa proteinu regulovaného glukózou. Ten byl už u rezistentních nádorových 
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buněk popsán a kromě vlivu na oxidační stres má také anti-apoptotické účinky 

(Chang et al. 2012). 

Protinádorová léčba vychází ze statistického hodnocení různých léčebných režimů. 

Pro stratifikaci onkologických pacientů a personalizaci léčby je třeba najít prediktivní 

markery a markery pro monitorování léčby. Serpin B5 a calretinin patřily v naší studii 

k proteinům s nejvyšším nárůstem exprese ve většině rezistentních buněk. Serpin B5 je navíc 

protein sekretovaný buňkami do extracelulárního prostoru a je proto velká šance na jeho 

detekci v tekutině obklopující nádorové buňky nebo dokonce v plazmě pacientů. Na tyto 

proteiny by měla být zaměřena pozornost při terapii.  

 

5.2. Charakterizace mechanismů nádorové rezistence k působení inhibitorů 

cyklin-dependentních kináz  

Snížení aktivity CDK pomocí syntetických inhibitorů představuje slibnou strategii 

v léčbě nádorových onemocnění (Rizzolio et al. 2010). V další studii byl proto testován 

nízkomolekulární bohemin odvozený ze struktury olomoucinu (obr. 10), jehož účinek 

vychází z inhibice CDK a má za následek narušení metabolismu buněk, epigenetickou 

regulaci a útlum proliferační aktivity nádorových buněk  

(Kovarova et al. 2000; Kovarova et al. 2002;  

Skalnikova et al. 2005).  

 

Obrázek 10. Strukturní vzorec boheminu. 
 

 

Rezistence byla ustavena pomocí protokolu dlouhodobé kultivace v subletální dávce 

léčiva. T-lymfoblastické leukemické buňky CCRF-CEM rezistentní k působení boheminu 

jsme analyzovali pomocí 2D-LC a do experimentu jsme zařadili také senzitivní buňky 

ošetřené boheminem a rezistentní buňky ošetřené boheminem. Diferenční proteiny jsme 

identifikovali pomocí hmotnostního spektrometru MALDI-TOF/TOF a vybrané změny 

proteinů jsme ověřili pomocí WB a imunohistochemie (obr. 11). Do validačních 

experimentů jsme zařadili také další buňky CCRF-CEM a buňky adenokarcinomu plic A549 

rezistentní k působení protinádorových léčiv s různou strukturou a mechanismem účinku. 
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Obrázek 11. Schéma experimentu (obr. 1) v publikaci Cancer Drug-Resistance and a Look at Specific 

Proteins: Rho GDP-Dissociation Inhibitor 2, Y-Box Binding Protein 1 and HSP70/90 Organizing 

Protein in Proteomics Clinical Application. 

 

Identifikovali jsme 26 diferenčních proteinů, nejčastěji se jednalo o ribosomální 

proteiny a histony. Pro verifikace nalezených změn jsme vybrali proteiny, jejichž funkce by 

mohly objasnit mechanismy rozvoje rezistence. Zajímavé bylo, že hladina všech 

verifikovaných proteinů klesala po ošetření boheminem a po ustavení rezistence už zůstala 

konstantní (obr. 12A). Na úrovni celobuněčného lyzátu se však v rezistentních buňkách 

podařilo potvrdit pouze zvýšenou expresi Rho GDP-disociačního inhibitoru 2 

(z angl. Rho GDP-Dissociation Inhibitor 2, Rho GDI2) (obr. 12A). Tento protein patří 

do rodiny proteinů regulujících GTPázy. Studie na jedné straně ukazují, že exprese Rho GDI2 

je úzce spjata s invazivitou a metastatickým potenciálem celé řady nádorových onemocnění  

(Fujita et al. 2012; Gildea et al. 2002; Cho et al. 2009), zatímco jiné práce demonstrují 

pozitivní protinádorové účinky Rho GDI2 (Schunke et al. 2007; Theodorescu et al. 2004). 

Úloha Rho GDI2 v rozvoji rezistence pravděpodobně spočívá v jeho anti-apoptotickém 

účinku prostřednictvím inhibice Ras a c-Jun (Goto et al. 2006).   

Zvýšenou expresi Y-Box vázajícího proteinu 1 (z angl. Y-Box-Binding Protein 1, 

YB-1) a proteinu organizujícího Hsc70/Hsp90 (z angl. Hsc70/Hsp90-Organizing Protein, 

Hop) jsme na celobuněčné úrovni nepotvrdili (obr. 12A) a rozhodli jsme se proto podívat na 

jejich hladinu v jednotlivých pH frakcích 2D-LC (obr. 12B). Tento přístup odhalil zajímavé 

rozdíly v hladině YB-1 a Hop závislé na pI těchto proteinů. Post-translační modifikace 

významně ovlivňují izoelektrické vlastnosti proteinů a naše výsledky proto naznačují, že 
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rozvoj rezistence k působení boheminu určují specifické formy YB-1 a Hop. Fosforylace patří 

mezi nejčastější PTM, která prostřednictvím konformačních změn proteinů reguluje důležité 

buněčné procesy. Každá taková PTM nahrazuje neutrální hydroxylovou skupinu za negativně 

nabitou fosfátovou skupinu. V rozsahu pH 5,5–7,5 uděluje fosforylace 1–2 negativní náboje 

a způsobuje tak snížení pI proteinu (Halligan 2009). Teoretické pI proteinu Hop je 6,40 a jsou 

u něj známa 4 fosforylační místa. U senzitivních i rezistentních buněk jsme detekovali Hop 

ve frakci 6,2–6,5 a s rozvojem rezistence docházelo k posunu do kyselejší části gradientu 

(do pH okolo 5,0–5,6), tedy k potenciální fosforylaci (obr. 12B). Studie ukázaly, 

že fosforylace proteinu Hop ovlivňuje buněčnou lokalizaci a inhibice cdc2 pomocí 

olomoucinu, který je svou strukturou velmi podobný boheminu, způsobuje akumulaci Hop v 

jádře (Daniel et al. 2008; Longshaw et al. 2004). Pomocí imunohistochemie jsme zjistili, 

že ošetření senzitivních buněk CCRF-CEM boheminem opravdu způsobuje translokaci 

proteinu Hop do jádra a tento mechanismus rezistentní buňky postrádají. Úloha proteinu Hop 

v rezistenci k působení boheminu nemusí spočívat v pouhé organizaci Hsc70/Hsp90, ale také 

v interakci s dalšími proteiny (Arruda-Carvalho et al. 2007; Odunuga et al. 2004). 

 

  

Obrázek 12. Verifikace výsledků pomocí WB (obr. 4) v publikaci Cancer  

Drug-Resistance and a Look at Specific Proteins: Rho GDP-Dissociation Inhibitor 2, Y-Box Binding 

Protein 1 and HSP70/90 Organizing Protein in Proteomics Clinical Application. 

 

Protein YB-1 má 8 známých fosyforylačních míst a v našem modelu docházelo 

s rozvojem rezistence k přesunu do bazické části (z pH přibližně 7,5 do pH okolo 8,1; 
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obr. 12B), což by mohlo poukazovat na defosforylaci YB-1. Existuje však celá řada PTM, 

které sice nejsou tak běžné, ale mohou také způsobit změnu pI (Barrabes et al. 2010; Gauci 

et al. 2008; Nagai et al. 2012). Další otázka vyvstává s faktem, že teoretické pI proteinu YB-1 

je 9,9 a jeho MW je přibližně 36 kDa. Jak je vidět na obrázku 12B, nejvyšší hladina YB-1 

byla opravdu ve frakci pH > 8.3 s MW okolo 36 kDa. Fosforylace však nemůže způsobit 

dvojnásobný nárůst MW, protože by v případě YB-1 znamela navázání přibližně 

450 fosfátových skupin, což převyšuje celkový počet aminokyselin tohoto proteinu. Spíše 

než jiná modifikace by zde mohlo hrát roli navázání dalšího proteinu např. APEX1, který 

v komplexu s YB-1 přispívá k rozvoji MDR (Chattopadhyay et al. 2008). Aktivitu 

a subcelulární lokalizaci YB-1 reguluje nejen fosforylace ale také štěpení pomocí proteasomu 

(Bader and Vogt 2008; Sorokin et al. 2005). Zkrácenou formu YB-1 o MW přibližně 20 kDa 

jsme pozorovali u CCRF-CEM buněk rezistentních k působení boheminu, daunorubicinu 

a vinkristinu, ale také u buněk A549 rezistentních na bohemin. Přítomnost zkrácené formy 

YB-1 v nádorových buňkách pravděpodobně ukazuje špatnou prognózu a již zmíněný rozvoj 

MDR (Bargou et al. 1997; Oda et al. 2003). 

5.3. Charakterizace mechanismů působení antracyklinů na nádorové buňky 

Antracyklinová antibiotika se používají k účinné léčbě celé řady onkologických 

onemocnění. V této práci jsme se zabývali účinkem antracyklinů, daunorubicinu 

a doxorubicinu, a také antracyklinového analogu, mitoxantronu. Tato léčiva mají velmi 

podobnou strukturu (obr. 13) ale odlišné aplikace v onkologické léčbě. Jejich mechanismus 

účinku tedy pravděpodobně nevychází z pouhé interkalace DNA, inhibice topoisomerázy II 

a tvorby kyslíkových radikálů. 

 

Obrázek 13. Strukturní vzorec daunorubicinu, doxorubicinu a mitoxantronu. 
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Design studie spočíval v kvantitativním porovnání proteomu buněk CCRF-CEM 

po ošetření antracykliny. Abychom zachytili časnou odpověď nádorových buněk, vystavili 

jsme je krátkodobě (poloviční čas do spuštění apoptózy) působení vysoké dávky léčiv 

(10 × IC50) a následovala analýza pomocí 2DE v pH gradientu 4–7 a 6–11 (obr. 14). 

Diferenční proteiny jsme identifikovali pomocí hmotnostního spektrometru  

MALDI-TOF/TOF a vybrané změny proteinů jsme ověřili pomocí WB. Důležitým 

nástrojem pro objektivní klasifikaci účinků 

byla multivariační analýza kvantitativních 

změn proteinů. Pro identifikaci mechanismů 

specifických pro antracykliny jsme do analýzy 

zařadili také cisplatinu a paklitaxel s odlišnými 

mechanismy účinku. Tento přístup nám 

pomohl “odfiltrovat” změny v expresi 

doprovázející obecnou protinádorovou 

odpověď.  

 

 

 

Obrázek 14. Schéma experimentu (grafické 
znázornění) v publikaci Cancer Cell Response 

to Anthracyclines effects: Mysteries of the Hidden 

Proteins Associated with these Drugs. 

 

 

Podle očekávání nebyly nalezené kvantitativní změny velké a týkaly se pouze 1–2 % 

všech detekovaných proteinů. Jejich ověření pomocí WB často vyžadovalo pro přesnější 

kvantifikaci místo klasické chemiluminiscence fluorescenční detekci. Výsledky párového 

vyhodnocení ukázaly významný překryv kvantitativních změn mezi doxorubicinem 

a mitoxantronem a velmi malý překryv s daunorubicinem (obr. 15). Tento jev potvrdila 

i multivariační analýza PCA, která oddělila daunorubicin nejen od ostatních antracyklinů, ale 

také od cisplatiny a paklitaxelu.  
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Obrázek 15. Překryv kvantitativních změn u buněk CCRF-CEM po ošetření antracykliny (obr. 3) 
v publikaci Cancer Cell Response to Anthracyclines effects: Mysteries of the Hidden Proteins 

Associated with these Drugs. 
 

Klasifikace podle Gene Ontology pomocí softwaru PANTHER ukázala, že nejvíce 

regulovaných proteinů se účastní metabolických procesů. Tyto změny demonstrují jak 

protinádorový efekt, tak snahu nádorových buněk překonat účinky léčby a pokračovat 

v proliferaci. Po ošetření daunorubicinem jsme pozorovali specificky regulovanou hladinu 

TAR DNA-vázajícího proteinu 43, který se účastní biogeneze miRNA, apoptózy a dělení 

buněk (Kawahara and Mieda-Sato 2012). Tento protein byl dříve popsán pouze v kontextu 

neurodegenerativního poškození (Warraich et al. 2010) a naše výsledky ukazují, že jeho vyšší 

hladina může doprovázet také poškození nádorových buněk během terapie daunorubicinem. 

Po ošetření daunorubicinem byl narušený také energetický metabolismu buněk.  

Důležitou roli po ošetření doxorubicinem sehrál enzym spermidinsyntáza, jehož 

zvýšená hladina ukazuje snahu buněk rozvinout rezistenci prostřednictvím spermidinu, který 

vychytává volné radikály a brání tak oxidačnímu poškození (Johnson et al. 2012; Nilsson 

et al. 2000). U buněk ošetřených doxorubicinem nebo mitoxanronem jsme pozorovali 

signifikantně zvýšenou hladinu regulačních proteinů C-1-tetrahydrofolátsyntázy a proteinu 

RuvB-like 1. Zatímco, tetrahydrofolátsyntáza je klíčová pro regulaci syntézy purinů, 

aminokyselin a proteinů, protein RuvB-like 1 reguluje transkripci, replikaci a opravu DNA. 

Metabolické změny byly po ošetření mitoxantronem nejvýznamnější a specificky regulovaná 

byla také hladina peptidyl-prolyl cis-trans izomerázy FKBP4. Ta byla nedávno označena jako 

prediktivní marker nádorové rezistence (Yang et al. 2012).   
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Velmi důležitou úlohu sehrály opět formy proteinů, např. elongačního faktoru 2 

a laktátdehydrogenázy B. Výsledky této práce velmi dobře dokládají, jak nádorové buňky 

po ošetření léčivem využívají specifické varianty proteinů. I přes značnou strukturální 

podobnost odpovídaly buňky na působení doxorubicinu zvýšenou hladinou bazické i kyselejší 

formy elongačního faktoru 2, zatímco po působení mitoxantronu vykazovaly buňky pouze 

vysokou hladinu kyselejší formy proteinu. Elongační faktor 2 reguluje syntézu celé řady 

proteinů. Fosforylace vede k jeho inaktivaci a může být zprostředkována různými kinázami, 

jejichž cílená inhibice má protinádorové účinky (Z. Chen et al. 2011). Pokud je kyselejší 

forma elongačního faktoru 2 fosforylovaná, přispívá s nejvyšší pravděpodobností 

k protinádorovému účinku. Zvýšená hladina bazické formy pak ukazuje snahu nádorových 

buněk o zachování syntézy proteinů. Elongační faktor 2 byl regulovaný také u buněk HCT116 

rezistentních k působení inhibitorů AURK a patří dokonce mezi nejčastěji regulované 

proteiny v proteomických experimentech (Petrak et al. 2008). Další změny specifických 

forem jsme pozorovali u laktátdehydrogenázy B. Jednalo se o jedinou kvantitativní změnu 

společnou pro všechna antracyklinová léčiva. V tomto případě docházelo k regulaci různými 

směry, kde nízká hladina kyselejší formy byla společná pro všechny druhy ošetření a vyšší 

hladina bazické formy byla typická pouze pro daunorubicin. Hladina laktátdehydrogenázy B 

by mohla být rozhodující pro výsledný protinádorový účinek. 

5.4. Analýza reálných biologických vzorků v rámci hledání kandidátních 

proteinů pro včasnou diagnostiku ovariálního hyperstimulačního 

syndromu 

V tomto projektu jsme mohli využít naše zkušenosti s kvantitativní proteomikou 

a získali jsme nové zkušenosti s deplecí majoritních proteinů. V rámci studia reálných 

biologických vzorků jsme analyzovali folikulární tekutinu pacientek centra pro asistovanou 

reprodukci. Ve folikulární tekutině jsme hledali kandidátní proteiny pro včasnou diagnostiku 

OHSS. Tento syndrom je doprovázen cystickým zvětšením vaječníků, zvýšenou prostupností 

kapilár a může způsobit vážné zdravotní problémy, např. ascites, poruchy hemodynamiky 

nebo dokonce selhání ledvin (De Neubourg and Gerris 2005). Hormonální stimulace byla 

provedena podle standardního protokolu. Po aplikaci agonistů GnRH  

(z angl. Gonadotropin-Releasing Hormone, krátký protokol) nebo antagonistů GnRH (dlouhý 

protokol) společně s hCG (z angl. Human Chorionic Gonadotropin) došlo k hyperstimulaci 

FSH (z angl. Follicle-Stimulating Hormone) a zrání folikulů.  
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S informovaným souhlasem byly pacientkám po 36 hodinách odebrány ovariální 

folikuly včetně tekutiny, která byla po izolaci oocytu zbavena zbytků buněk 

pomocí centrifugace a bezprostředně zamražena (-70 °C). 

Folikuly měly průměr 14–22 mm a pro analýzu jsme použili 

pouze folikulární tekutinu bez makroskopické kontaminace. 

Celkem jsme analyzovali 31 vzorků rozdělených do skupin:  

a) těžký OHSS (OHSS+, 13), b) asymptomatický průběh  

(OHSS- , 18). 

Obrázek 16. Lidský ovariální folikul  
(převzato z http://en.wikipedia.org/). 

 

Abychom snížili dynamický rozsah koncentrací a dostali se na detekční limit proteinů 

s nízkou hladinou, ze vzorku jsme odstranili majoritní proteiny. Zvolili jsme imunoafinitní 

purifikaci 12 proteinů nejvíce zastoupených v plazmě: albumin, IgG, transferin, fibrinogen, 

IgA, α2-makroglobulin, IgM, α1-antitrypsin, haptoglobin, α1-kyselý glykoprotein, 

apolipoproteiny A-I a A-II. Vzorky zbavené 97 % proteinů jsme pak mohli kvantitativně 

porovnávat pomocí 2DE a 2D-LC. S využitím 2DE (pH 4–7) jsme porovnávali  

4 OHSS+ vs. 5 OHSS- vzorků, pomocí 2D-LC pak 6 OHSS+ vs. 6 OHSS- vzorků. 

Pomocí MALDI-FT-ICR jsme identifikovali 35 diferenčně exprimovaných proteinů 

a verifikace výsledků byla provedena pomocí WB na původních vzorcích bez deplece. 

Ve vzorku jsme detekovali minimum majoritních proteinů a změny v hladině 

albuminu, α1-antitrypsinu, α1-glykoproteinu byly pravděpodobně způsobené neúplnou 

deplecí. Pomocí 2DE jsme identifikovali 16 diferenčních proteinů a pomocí 2D-LC pak 

19 diferenčních proteinů. Zajímavé bylo, že 2D-LC v širším gradientu (CF, pH 4–8,5) 

neodhalila oproti 2DE (IEF, pH 4–7) mnoho diferenčních proteinů s pI nad 7,0  

(pouze komplementový faktor 1) a rozmezí MW proteinů bylo velmi podobné  

(20–187 kDa pro 2D-LC, 31–187 kDa pro 2DE). Odlišné složení proteinů po frakcinonaci 

tedy určují spíše rozdíly v hydrofobních vlastnostech proteinů a kombinace těchto 

komplementárních technik pomáhá zachytit více biologicky relevantních změn.  

Překryv kvantitativních rozdílů mezi 2DE a 2D-LC nebyl velký a jednalo se pouze 

o ceruloplasmin, kininogen-1 a tři proteiny komplementového systému. Ve folikulární 

tekutině zdravých žen dochází k inhibici komplementového systému (Jarkovska et al. 2010) 

a zvýšená hladina některých složek, kterou pozorujeme pouze u pacientek s těžkým OHSS, 

pravděpodobně ukazuje abnormální aktivaci imunitního systému s rozvojem OHSS. 
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Zatímco u 2D-LC jsme pozorovali menší nárůst hladiny proteinů (1,67× – 2,38×) 

pouze u pacientek s OHSS, pomocí 2DE jsme identifikovali také proteiny klesající u OHSS 

a změny byly až osminásobné. Při verifikačních pokusech jsme bohužel nebyli tak úspěšní 

a nepodařilo se nám potvrdit významný nárůst ani pokles hladiny proteinů, přestože trend 

změn byl evidentní. Obtížná verifikace může mít několik příčin a v první řadě vždy 

posuzujeme experimentální vlivy. Software při 2D-LC vyhodnocuje jednotlivé 

chromatogramy a hledá diferenční píky. Hmotnostní spektrometrie pak v jedné frakci často 

identifikuje několik proteinů nebo naopak jeden protein ve více frakcích a nelze přesně určit, 

který je diferenční. Pro verifikaci změn se vybírá protein podle biologického významu  

a ne vždy se podaří zvolit protein, který je za kvantitativní změnu opravdu zodpovědný.  

V této studii jsme nacházeli v jedné frakci 2D-LC 2–6 proteinů a všechny vykazovaly 

vyšší hladinu u pacientek s OHSS. V nejobsáhlejší frakci se nacházel ceruloplasmin,  

α2-HS-glykoprotein a kininogen-1. Ceruloplasmin a α2-HS-glykoprotein byly přítomné 

i v dalších frakcích 2D-LC. Ceruloplasmin a kininogen-1 byly navíc diferenční v 2D-LC 

i 2DE. Hladina kininogenu-1 však byla u pacientek s OHSS podle 2D-LC zvýšená 

a podle 2DE snížená. Zapomínat nesmíme ani na předchozí krok analýzy, tj. depleci proteinů. 

I přes vysokou reprodukovatelnost deplece je možné, že rozdíly v hladině některých proteinů 

jsou způsobené nespecifickým navázáním na protilátky imunoafinitní kolony nebo také 

(ne)specifickým navázáním na depletované proteiny. Všechny tyto okolnosti mohou být 

společným důvodem pro malý úspěch verifikačních pokusů. 

Protože ale pracujeme s reálnými vzorky, nesmíme zapomínat na biologickou 

variabilitu, která odráží individuální odpověď organismů. Ty reagují na řadu dalších stimulů 

prostřednictvím velmi komplexních dějů a může tak dojít k zakrytí méně výrazných změn 

v expresi proteinů. Pro překonání biologické variability je nezbytné analyzovat velký počet 

vzorků a tuto limitaci jsme bohužel z důvodu omezené dostupnosti vzorků překonat nemohli. 

Trend změny byl ale evidentní a většina pacientek s OHSS měla zvýšenou hladinu 

apolipoproteinu A-IV, α2-HS-glykoproteinu, ceruloplasminu a nižší hladinu kininogenu-1.  
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6. Závěr 

Disertační práce byla zaměřena na charakterizaci molekulárních mechanismů působení 

protinádorových léčiv, zejména pak na rozvoj nádorové rezistence k působení inhibitorů 

proteinkináz. Pro pochopení těchto mechanismů jsme využili modely lidských buněčných 

linií, 2D separaci intaktních proteinů a hmotnostní spektrometrii. V rámci sledování buněčné 

odpovědi jsme hledali rozdíly v expresi proteinů včetně jejich modifikací. Buňky byly 

ošetřeny různými léčivy po různou dobu a rezistence byla ustavena podle protokolů, které 

simulují běžnou onkologickou terapii (postupné zvyšování subletální dávky) a odráží také její 

toxické účinky (jednorázová vysoká dávka). Pomocí kvantitativní proteomiky se nám 

podařilo identifikovat proteiny regulované po působení protinádorových léčiv a také proteiny 

přispívající k rozvoji nádorové rezistence.  

Klíčovou úlohu v odpovědi na protinádorovou léčbu mají specifické formy proteinů, 

které za různých podmínek vykonávají specifické funkce. Pouze určité formy Y-box 

vázajícího proteinu 1 a proteinu organizujícího Hsc70/Hsp90 jsou zodpovědné za progresi 

nádorového onemocnění a rozvoj rezistence na protinádorovou léčbu. Naše výsledky ukazují 

velmi nízkou hladinu těchto proteinů stejně jako Rho GDP-disociačního inhibitoru 2 

po ošetření léčivem. S rozvojem rezistence tento efekt v nádorových buňkách mizí a dochází 

k významným změnám izoelektrických vlastností proteinů, které jsou doprovázené změnou 

funkce a buněčné lokalizace.  

Naše výsledky také ukazují, že nádorové buňky odpovídají na léčbu stejným typem 

léčiva odlišným způsobem a rezistenci rozvíjí odlišnými mechanismy. Specifická odpověď 

nádorových buněk závisí nejen na druhu léčiva ale také na způsobu ustavení rezistence. 

Po ošetření buněk protinádorovými léčivy dochází k bezprostřednímu ovlivnění buněčného 

metabolismu, který je u rezistentních buněk modulován trvale. K rozvoji nádorové rezistence 

významně přispívá vysoká hladina serinhydroxymethyltransferázy a serpinu B5. Tyto 

proteiny jsou výrazně zvýšené u nádorových buněk různého histogenetického původu 

rezistentních na různá protinádorová léčiva a představují proto potenciální cíle pro vývoj 

nových biologických léčiv. Calretinin a voltage-dependent anion-selective channel protein 2 

představují na druhé straně potenciální cíle pro nová biologická léčiva, která by mohla cílit 

tyto molekuly v solidních nádorech.  

Zatímco serinhydroxymethyltransferáza, serpin B5 a calretinin podporují progresi 

nádoru nezávisle na expresi p53, voltage-dependent anion-selective channel protein 2 přispívá 

k rozvoji rezistence pouze u nádorových buněk s funkčním p53. U těchto buněk je potřebná 
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také nízká exprese elongačního faktoru 2. Buňky s mutovaným p53 pak během rozvoje 

rezistence posilují antioxidační mechanismy a brání apoptóze jinými způsoby 

než prostřednictvím regulace p53. Serpin B5 a calretinin patří k proteinům s nejvyšším 

nárůstem exprese ve většině rezistentních buněk. Prostřednictvím patentové aplikace 

navrhujeme sledovat hladinu těchto proteinů u onkologických pacientů. 

Zatímco buňky v kultuře odpovídají na různé stimuly pouze na základě vlastní 

výbavy, v organismu reagují na změnu podmínek také okolní tkáně a dochází k velmi 

komplexním procesům. V rámci přípravy na validační experimenty a získávání zkušeností 

pro práci s reálnými biologickými vzorky jsme se zapojili do projektu hledání biomarkerů 

v lidské folikulární tekutině, která se svým složením velmi podobá krevní plazmě. Zjistili 

jsme, že imunoafinitní chromatografie dokáže reprodukovatelně odstranit naprostou vetšinu 

majoritních proteinů bez velkého vlivu na následné kvantitativní porovnání proteinů. Měly 

jsme také možnost pozorovat, jak velkou roli hraje biologická variabilita v analýze reálných 

vzorků. To klade extremní požadavky na odběr reálných vzorků a jejich přípravu 

pro následnou analýzu či  validace. 

Výsledky této práce přispěly k lepšímu pochopení mechanismů účinku 

protinádorových léčiv i nádorové rezistence a ukázaly molekulární mechanismy, kterými 

buňky podporují progresi onemocnění a rozvoj rezistence na protinádorovou léčbu. 

Identifikovali jsme proteiny, jejichž inhibice by mohla vést k překonání nádorové rezistence 

a také proteiny, které by mohly najít využití při monitorování protinádorové léčby. Nejen 

kvalita a kvantita proteinového složení, ale hlavně modifikace proteinů a jejich buněčná 

lokalizace určují osud nádorových buněk. Pro vývoj nových účinných léků je však nezbytná 

podrobnější validace vybraných proteinů na velkém počtu vzorků onkologických pacientů. 
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8. Použité zkratky 

 

2DE 2D elektroforéza (z angl. 2D electrophoresis) 
ABC z angl. ATP-Binding Casette  
AC afinitní chromatografie (z angl. Affinity Chromatography) 
AURK Aurora kináza 
BN-PAGE nativní elektroforéza  
 (z angl. Blue Native PolyAcrylamide Gel Electrophoresis) 
BCRP z angl. Breast Cancer Resistance Protein  

CDK cyklin-dependentní kináza 
CF chromatofokusace (z angl. ChromatoFocusing) 
CIP  z angl. CDK Interacting Protein  

DTT dithiothreitol 
EGF  z angl. Epidermal Growth Factor 

ELISA enzymová imunoanalýza  
 (z angl. Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) 
ESI ionizace elektrosprejem (z angl. Electrospray Ionization)  
FDA Úřad pro kontrolu potravin a léčiv  
 (z angl. Food and Drug Administration) 
FSH z angl. Follicle-Stimulating Hormone 
FT-ICR iontová cyklotronová rezonance s Fourierovou transformací  
 (z angl. Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance)  
GnRH z angl. Gonadotropin-Releasing Hormone 

GO z angl. Gene Ontology 

hCG z angl. Human Chorionic Gonadotropin 

HER2 z angl. Human Epidermal Growth Factor Receptor 2 
Hop z angl. Hsc70/Hsp90-Organizing Protein 
IAA jodacetamid (z angl. Iodoacetamide) 
IC inhibiční koncentrace (z angl. Inhibition Concentration) 
IEC iontoměničová chromatografie 
 (z angl. Ion Exchange Chromatography) 
IEF izoelektrická fokusace (z angl. IsoElectric Focusing) 
INK  z angl. Inhibitor of Kinase  

IT iontová past (z angl. Ion Trap) 
KIP  z angl. Kinase Inhibitory Protein  
LC kapalinová chromatografie (z angl. Liquid Chromatography) 
LRP z angl. Lung Resistance-Associated Protein 
MALDI ionizace laserem za účasti matrice  
 (z angl. Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization) 
MDR mnohočetná léková rezistence (z angl. Multi-Drug Resistance)  
MRM z angl. Multiple Reaction Monitoring 
MRP2 z angl. Multidrug Resistance-Associated Protein 2 
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MS hmotnostní spektrometrie (z angl. Mass Spectrometry) 
MTT  3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-difenyl tetrazolium bromid  
MW  molekulová hmotnost (z angl. Molecular Weight) 
OHSS ovariální hyperstimulační syndrom 
PCA z angl. Principal Component Analysis 
P-gp  glykoprotein P 
PMF  peptidové mapování (z angl. Peptide Mass Fingerprinting) 
PTM post-translační modifikace 
PVDF polyvinylidendifluorid 
Q kvadrupólový analyzátor (z angl. Quadrupole) 
Rho GDI2 z angl. Rho GDP-Dissociation Inhibitor 2  
RP reverzní fáze (z angl. Reversed Phase) 
SDS-PAGE SDS polyakrylamidová gelová elektroforéza  
 (z angl. Sodium Dodecyl Sulfate PolyAcrylamide Gel Electrophoresis) 
SEC gelová chromatografie (z angl. Size Exclusion Chromatography) 
SRM z angl. Selected Reaction Monitoring 
TCS z angl. Tumor Cells Survival  
TMA tkáňové profilování (z angl. Tissue MicroArrays) 
TOF průletový analyzátor (z angl. Time-Of-Flight) 
VEGF z angl. Vascular Endothelial Growth Factor 
WB imunoblot (z angl. Western Blot) 
YB-1 z angl. Y-Box-Binding Protein 1 
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