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ABSTRAKT 

Oxidační stres je významným faktorem v karcinogenezi onkohematologických 

onemocnění, ovšem jeho role v patogenezi myelodysplastického syndromu (MDS) nebyla 

doposud objasněna. V této práci jsme stanovili oxidační status v plazmě MDS pacientů a 

sledovali jsme změny proteomu (modifikace proteinů, interakce a vznik komplexů), ke 

kterým v plazmě MDS pacientů v důsledku oxidačního stresu dochází. 

Pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie jsme stanovili hladiny celkového 

cysteinu, homocysteinu, cysteinylglycinu, glutathionu, dusitanů a dusičnanů v plazmě 61 

MDS pacientů a 23 zdravých dárců. Oxidační stres u MDS pacientů prezentovaný 

signifikantně sníženými hladinami glutathionu a dusitanů a signifikantně zvýšenými 

hladinami ostatních aminothiolů nekoreloval s přetížením železem. Dále jsme naměřili 

zvýšené hladiny asymetrického dimethylargininu v séru pacientů středního věku s MDS, které 

souvisí s posttranslační modifikací arginylových zbytků proteinů (neurčeného původu).  

Nalezli jsme signifikantně zvýšenou hladinu karbonylovaných proteinů v plazmě MDS 

v porovnání se zdravými dárci. Pomocí hmotnostní spektrometrie jsme identifikovali 16 

karbonylovaných plazmatických proteinů a 5 S-nitrosylovaných proteinů krevních destiček u 

MDS pacientů. Vyvinuli jsme biosenzor založený na rezonanci povrchového plazmonu (SPR) 

pro detekci proteinového markeru MDS receptoru pro vaskulární endoteliální růstový faktor 1 

(sVEGFR-1), který využívá přirozené interakce sVEGFR-1 s jeho ligandem vaskulárním 

endoteliálním růstovým faktorem A. Byl navrhnut SPR proteinový čip, pomocí nějž jsme 

identifikovali proteiny tvořící komplex s klíčovými molekulami MDS onemocnění. 

Vytipovali jsme tak soubor proteinů hrajících roli v patofyziologii MDS, který by mohl být 

cílem dalších studií. 

Práce předkládá oxidační procesy jako důležitou příčinu změn proteomu u MDS, které 

hrají významnou roli v patofyziologii MDS.  

 

Klíčová slova: myelodysplastický syndrom, oxidační stres, SPR, posttranslační 

modifikace, protein-protein interakce. 
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ABSTRACT 

Oxidative stress is an important factor in carcinogenesis of oncohematological 

diseases. However its role in the pathogenesis of myelodysplastic syndromes (MDS) remains 

unclear. In this study, we have determined the oxidative status and evaluated proteomic 

changes in plasma of MDS patients as a consequence of oxidative dysbalance (oxidative 

modifications, protein-protein interaction and complex forming). 

We measured the levels of total cysteine, homocysteine, cysteinyglycine, glutathione, 

nitrites and nitrates in the plasma from 61 MDS patients and 23 healthy donors using high 

performance liquid chromatography. Glutathione and nitrites levels reduced significantly 

while other aminothiols levels increased significantly in plasma of MDS patients. This 

association with oxidative stress did not correlate with iron overload. We also found enhanced 

levels of asymmetric dimethylarginine in serums of middle aged patients with MDS that 

correlate to posttranslational modifications of proteins arginyl residues. Furthermore, 

carbonylated proteins level was significantly elevated in MDS patients compared to healthy 

donors. Using mass spectrometry, 16 carbonylated plasma proteins and 5 S-nitrosylated blood 

platelets proteins were identified in plasma and blood platelets of MDS patients. The surface 

plasmon resonance (SPR) biosensor system for the direct and label-free detection of a soluble 

vascular endothelial growth factor receptor (sVEGFR-1) which takes advantage of a high 

affinity interaction between VEGFR-1 and its ligand vascular endothelial growth factor A has 

been developed. We designed a SPR protein chip allowing us to identify proteins forming 

complex with key molecules of MDS disease. We identified possible key proteins in MDS 

pathophysiology, which could be elucidated by further studies. 

This study presents oxidative processes in MDS as an important cause proteomic 

changes and its significant role in the pathophysiology of MDS.    

 

Key words: myelodysplastic syndromes, oxidative stress, SPR, posttranslational 

modification, protein-protein interaction. 
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1. ÚVOD  

Hlavním cílem současného lékařského výzkumu je porozumění molekulárním 

mechanizmům odehrávajícím se v patogenezi komplexních onemocnění, jako jsou 

onkologická onemocnění. Cenné informace, nezbytné pro chápání buněčné povahy a lidského 

bytí jako takového, nám poskytlo rozluštění lidského genomu. Je však třeba si uvědomit, že 

práci buněk nevykonávají geny, ale proteiny. Tudíž znalost identity proteinů a jejich funkce je 

nezbytná k hlubšímu chápání buněčné fyziologie a patofyziologie. Tímto problémem se 

zabývá věda zvaná „proteomika“ (Dalle-Donne I. et al., 2006). Proteomika je definována jako 

obor, který usiluje o odhalení identity, množství, struktury a biochemických a buněčných 

funkcí všech proteinů v organizmu, tkáních nebo buňkách, a objasnění, jak se tyto vlastnosti 

mění v prostoru, čase a fyziologickém stavu (Steering Committee for Defining the Mandate of 

Proteomics in the Post-Genomics Era U.S.N.C.f.t.I.U.o.B.a.M.B., Policy and Global Affairs 

Division, National Research Council 2002). Proteomické techniky zaznamenaly v poslední 

době velký pokrok a staly se hlavním nástrojem pro studium fyziologických a 

patofyziologických procesů v organizmu (Thongboonkerd V., 2007). 

Jedním z faktorů, které ovlivňují funkci proteinů, jsou oxidační procesy. Oxidační 

stres, který je definován jako stav, při kterém dochází k poruše dynamické rovnováhy mezi 

oxidačními a antioxidačními procesy v organizmu (Sies H., 1993), hraje významnou roli v 

patogenezi mnohých onemocnění včetně karcinogeneze (Imbesi S. et al., 2013). Je důležitým 

regulátorem buněčné proliferace a signalizačních procesů (Gopalakrishna R. and Jaken S., 

2000), indukuje expresi stovek genů, zároveň poškozuje DNA a vede k hromadění mutací 

(Dizdaroglu M., 2012). Detekce markerů oxidačního stresu v souvislosti s onemocněním je 

velmi náročná díky vysoké reaktivitě produkovaných nízkomolekulárních látek: volných 

radikálů jako hydroxylového, superoxidového, oxidu dusnatého, neradikálových látek jako 

peroxidu vodíku, peroxodusitanu a jejich oxidačních produktů jako malondialdehyd (MDA), 

4-hydroxynonenal a dalších. Proto je v poslední době věnována pozornost novým markerům 

oxidačního stresu, jako jsou oxidační modifikace proteinů (karbonylace, S-nitrosylace), které 

jsou stabilnější (Lee R. et al., 2012). 

Oxidačně posttranslační modifikace vedou ke změně struktury proteinů, jejich 

vlastností a funkce (Wall S.B. et al., 2012). Jednou ze základních vlastností proteinů je tvorba 

specifických nekovalentních komplexů (Wildová M. and Rumlová M., 2008). Předpokládá se, 

že všechny proteiny v buňce jsou součástí obrovské proteinové sítě (angl. interactome), ve 



 8 

které vzájemné vazby proteinů přechodně vznikají a zanikají (Piehler J., 2005). Změna 

struktury proteinu v důsledku modifikace tak může vést k vytvoření nového nebo zániku 

starého vazebného místa a tak významně pozměnit signální procesy zprostředkované 

proteinovou sítí (Jacob C. et al., 2003; Walsh C.T., 2006). K porozumění dějů probíhajících v 

organizmu na molekulární úrovni je tedy třeba studovat kromě izolovaných proteinů i 

proteinové komplexy a faktory, které jejich tvorbu ovlivňují. 

Tato práce se zabývá studiem oxidačních procesů u onkohematologického 

onemocnění – myelodysplastického syndromu (MDS) a jejich vlivu na modifikace proteinů. 

Dále pak studuje proteiny exprimované vlivem oxidačního stresu, jejich protein-protein 

interakce a tvorbu komplexů u MDS. Cílem této práce bylo objasnit některé změny proteomu 

typické pro MDS a tak přispět k porozumění biologickým procesům v patofyziologii MDS. 

Objasnění patofyziologických procesů u MDS je klíčové pro přesnější diagnostiku a 

efektivnější léčbu onemocnění. 

 

2. HYPOTÉZY A CÍLE PRÁCE 

Hypotéza 1:  

Oxidační stres u MDS pacientů nevzniká pouze v důsledku zvýšené hladiny volného 

železa v plazmě MDS pacientů. 

Cíle práce: 

Stanovit parametry oxidačního stresu u MDS a posoudit jejich souvislost s léčbou a 

hladinami železa a feritinu. 

 

Detegovat mediátory a produkty oxidačního stresu (oxid dusnatý (NO), 

malondialdehyd (MDA), asymetrický dimethylarginin (ADMA)) a molekuly účastnící se 

antioxidační obrany (glutathion (GSH), cystein, homocystein, cysteinylglycin) u souboru 

pacientů rozdělených dle WHO za použití vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) a 

kapilární elektroforézy a posoudit jejich souvislost s léčbou a hladinami železa a feritinu.  
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Hypotéza 2:  

Oxidační stres u MDS je důležitou příčinou změn proteomu MDS. 

Cíle práce: 

1. Charakterizovat posttranslační modifikace proteinů u MDS pacientů. 

Detegovat produkty proteolýzy proteinů obsahujících methylované arginylové zbytky 

(methylované deriváty argininu) a posoudit jejich vztah k oxidačnímu stresu a jejich korelaci 

s hladinami železa a feritinu. Sledovat karbonylace a S-nitrosylace proteinů v plazmě MDS 

pacientů. Spektrofotometricky stanovit koncentraci modifikovaných proteinů u MDS 

pacientů. Porovnat modifikované proteiny v plazmě MDS a zdravých dárců za použití metod 

SDS PAGE a Western blottingu a nalezené rozdílné proteiny identifikovat pomocí hmotnostní 

spektrometrie (MS). 

 

2. Popsat plazmatické proteiny účastnící se patofyziologických procesů u MDS. 

Na základě publikovaných dat vytipovat proteiny, které se nacházejí ve zvýšené 

koncentraci v plazmě MDS pacientů a jejichž exprese může být indukována oxidačním 

stresem. Pomocí optických metod – rezonance povrchového plazmonu (SPR) – sledovat 

případnou tvorbu/rozpad komplexů těchto proteinů u MDS a identifikovat proteiny v nově 

vznikajících komplexech pomocí MS. 

 

3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1. MATERIÁLY 

Ve studii byla použita plazma a sérum MDS pacientů diagnostikovaných na Ústavu 

hematologie a krevní transfuze v Praze a zdravých dárců v souladu s etickou komisí na 

Ústavu hematologie a krevní transfuze. Všechny použité chemikálie byly analytické čistoty. 
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3.2. METODY 

3.2.1. Stanovení oxidačních parametrů 

Hladiny dusitanů a totálních (redukovaných i oxidovaných forem) aminothiolů 

(cysteinu (t-C), cysteinylglycinu (t-CG), homocysteinu (t-H) a glutathionu (t-GSH)) byly 

stanoveny za použití HPLC s fluorescenční detekcí. Hladiny malondialdehydu byly měřeny 

pomocí HPLC s UV-VIS detekcí a analýza koncentrace dusičnanů byla provedena pomocí 

kapilární zónové elektroforézy. Arginylové deriváty (ADMA, monomethylarginin (MMA), 

symetrický dimethylarginin (SDMA)) byly stanoveny pomocí LC-MS/MS.  

 

3.2.2. Posttranslační modifikace proteinů 

V této práci byla spektrofotometricky stanovena hladina karbonylovaných proteinů 

v plazmě MDS pacientů a zdravých dárců. Pomocí metod SDS PAGE a Western blottingu 

s imunodetekcí byly karbonylované proteiny detekovány. Následně byly zóny proteinů 

trypsinizovány a identifikovány MS. S-nitrosylované proteiny byly izolovány metodou 

„biotin switch technice“ (BST), rozděleny na SDS PAGE, trypsinizovány a identifikovány 

MS.  

 

3.2.3. Protein-protein interakce 

Pro sledování protein-protein interakcí byla použita optická metoda SPR. Pro detekci 

interakce vaskulárního endoteliálního růstového faktoru A (VEGF-A) s VEGFR-1 v plné a 

v depletované plazmě byl používán 4-kanálový laboratorní SPR senzor (SPR spektrometrie). 

Pro přípravu vzorků byly použity různé depleční techniky (deplece rivanolem, imunoafinitní 

kolony). Pro velkokapacitní detekci interakcí a sledování vzniku komplexů pomocí 

proteinového čipu byl využíván laboratorní SPR senzor (SPR zobrazování). Vznikající 

komplexy byly po odmytí identifikovány pomocí MS. Oba použité SPR senzory byly 

vyvinuté v Oddělení optických senzorů Ústavu fotoniky a elektroniky Akademie věd. 
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3.2.4. Statistické metody 

Statistická analýza byla prováděna za použití následujících metod: oboustranný t-test, 

jednorozměrná ANOVA, post hoc analýza Duncanův test, Pearsonův korelační test. Všechny 

testy byly hodnoceny na hladině významnosti P<0,05. 

4. VÝSLEDKY 

4.1. OXIDAČNÍ STATUS MDS 

4.1.1. Oxidační parametry u MDS pacientů 

Do studie bylo zařazeno 61 MDS pacientů a 23 zdravých dárců. Pacienti byli 

diagnostikováni na základě WHO 2008. Parametry oxidačního stresu byly porovnávány u 

MDS pacientů vůči zdravým dárcům. Data byla hodnocena na základě oboustranného t-testu. 

Koncentrace t-H (P<0,001), t-C (P<0,001) a t-CG (P<0,005) byla signifikantně zvýšená, 

zatímco hladina t-GSH (P<0,05) byla signifikantně nižší u MDS pacientů ve srovnání se 

zdravými dárci. V plazmě pacientů s MDS byla nalezena signifikantně snížená koncentrace 

dusitanů (P<0,001). Koncentrace GGT spadaly do referenčního intervalu. Ostatní parametry 

se mezi analyzovanými soubory signifikantně nelišily.  

 

4.1.2. Oxidační parametry u MDS v souvislosti s diagnózami a klinickými 

projevy 

Vzorky MDS pacientů byly rozděleny na základě diagnóz a společných klinických 

projevů do čtyř skupin (1-4). Pro hodnocení signifikantních rozdílů koncentrací 

analyzovaných sloučenin mezi skupinami byla využita ANOVA. Byly nalezeny signifikantně 

rozdílné hladiny t-CG (P=0,03) a hladiny dusitanů (P=0,02) mezi skupinami. Post hoc 

analýzou (Duncan test) jsme zjistili, že hladiny t-CG byly signifikantně zvýšené u MDS 

podskupiny 1 vzhledem ke skupině 4 a skupině zdravých dárců. Hladiny dusitanů byly 

signifikantně snížené u všech podskupin MDS vzhledem ke zdravým dárcům. Za použití 

Pearsonova korelačního testu jsme nalezli silnou pozitivní korelaci mezi hladinami t-CG a t-

GSH (r=0,65, P=0,001). Navíc jsme zjistili, že hladiny t-CG korelovaly středně silně 

s dusitany (r=-0,41, P=0,005). 
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4.1.3. Oxidační parametry v souvislostech s přetížením železem u MDS 

Průměrná hladina železa u pacientů s MDS 26,15 (6,60 – 48,30) µM spadala do 

referenční meze, která je 7,2 – 29 µM.  Zatímco průměrná hladina feritinu 557,18 (24,10 – 

8602,20) u MDS pacientů převyšovala referenční mez 22 – 322 µg/l. Hladiny železa 

(P=0,001) a feritinu (P=0,006), stejně jako hladiny MDA, byly signifikantně zvýšené ve 

skupině pacientů, kteří vyžadovali chelatační terapii (CH) (16), ve srovnání se skupinou 

pacientů, kteří chelatační léčbu nepotřebují (non-CH) (30). Také jsme nalezli signifikantně 

zvýšené hladiny železa (P=0,004) a MDA (P=0,013) u pacientů, kteří dostávali pravidelně 

krevní transfuze (T) (19) vzhledem ke skupině netransfundovaných pacientů (non-T) (30). 

Hladiny malondialdehydu silně korelovaly s hladinami feritinu (r=0,60; P=0,001) i železa 

(r=0,78; P=0,001). Ostatní parametry se mezi uvedenými skupinami signifikantně nelišily.  

 

4.1.4. Vliv asymetrického dimethylargininu na oxidační status MDS 

Do studie bylo zařazeno 20 pacientů s MDS s mírně zvýšenými hladinami feritinu a 16 

zdravých dárců ve středním věku (průměr 44 let). Hladiny sérového železa a feritinu byly 

mírně zvýšené u MDS pacientů v porovnání se zdravými dárci. Nalezli jsme signifikantně 

zvýšenou hladinu ADMA, MMA, SDMA a MDA v séru MDS pacientů, zatímco hladina 

dusitanů byla signifikantně snížená u MDS pacientů v porovnání se zdravými dárci. 

Koncentrace ADMA silně pozitivně korelovala s koncentrací MMA (r=0,87; P<0,001) a 

SDMA (r=0,7; P<0,001) a mírně pozitivně korelovala s hladinami MDA (r=0,50; P=0,006). 

 

4.2. OXIDAČNÍ MODIFIKACE PROTEINŮ 

4.2.1. Karbonylace 

Koncentrace karbonylovaných proteinů byla měřena v depletované plazmě šesti 

pacientů s MDS (1-6) a šesti zdravých dárců (7-12). V plazmě pacientů s MDS byla nalezena 

celková karbonylace proteinů o 20% vyšší než u zdravých dárců. Použitím oboustranného t-

testu byl nalezený rozdíl vyhodnocen jako signifikantní (P<0,01). Byly nalezeny zóny 

obsahující směs bílkovin, které byly potenciálně karbonylované. Identifikovali jsme 16 

proteinů, z nichž některé mohly být karbonylované. Jednalo se o apolipoproteiny, γ řetezce 
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fibrinogenu, složky komplementu a jeho inhibitory, gelsolin, ceruloplazmin, afamin, 

glykoprotein bohatý na histidin a α-2-makroglobulin. 

 

4.2.2. S-nitrosylace  

S-nitrosylace byla studována na krevních destičkách u pěti pacientů s MDS a pěti 

zdravých dárců. Bylo identifikováno 5 různých S-nitrosylovaných proteinů u MDS pacientů. 

Jednalo se o γ řetězec fibrinogenu, desmoglein-1, sérový albumin, cytoplazmatický aktin 1 a 

2. 

 

4.3. PROTEIN-PROTEIN INTERAKCE U MDS 

4.3.1. SPR biosenzor pro detekci VEGFR-1 

Nejprve byla vyvinuta metoda pro specifickou a citlivou detekci MDS markeru 

(VEGFR-1) pomocí jeho fyziologického interakčního partnera (VEGF-A) za použití SPR. 

VEGF-A byl imobilizován na povrch čipu kovalentně pomocí kovalentní amidové vazby s  

aktivovanými karboxylovými skupinami alkylthiolů. Minimální nespecifické adsorpce bylo 

dosaženo vysycením povrchu hovězím sérovým albuminem (BSA). Odpověď senzoru na 

imobilizovaný VEGF-A byla 7 nm, což odpovídá ~119 ng/cm
2
 proteinu na povrchu. Odezva 

senzoru na kovalentně navázaný BSA byla 3,5 nm, což odpovídá ~60 ng/cm
2
. Bylo ověřeno, 

že vazba VEGFR-1 na VEGF-A byla stabilní, specifická a koncentračně závislá. Experiment 

byl opakován pro každou koncentraci ve 3 kanálech, reprodukovatelnost na čipu byla 85 % - 

95 %. Reprodukovatelnost jednotlivých měření byla 88 % - 95 %. Byla sestavena kalibrační 

křivka pro detekci VEGFR-1 pomocí VEGF-A v pufru s limitem detekce 3 ng/ml. Dále byla 

ověřena specifičnost interakce v 50x ředěné (2% (v/v)) krevní plazmě. Z nejméně tří měření 

pro každou koncentraci jsme získali kalibrační křivku detekce VEGFR-1 v 2% plazmě s 

limitem detekce 25 ng/ml. Průměrná odezva v referenčním kanále (odezva 2% plazmy s 

BSA/PBS bez VEGFR-1  na povrch s imobilizovaným VEGF-A a BSA) byla 0,097 ± 0,008 

nm, což odpovídalo velmi nízké koncentraci (1,7 ng/cm
2
) nespecificky navázaných proteinů 

krevní plazmy na povrch. Dále jsme testovali opakovanou použitelnost čipu. Experimenty 

ukázaly, že po odmytí je vazebná kapacita VEGF-A zachována a reprodukovatelnost po pěti 

detekčních cyklech byla vyšší než 92 %. 
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4.3.2. Detekce VEGFR-1 v depletované plazmě 

Ze třech testovaných deplečních technik (albuminu rivanolem, deplece pomocí 

imunoafinitních kolon Hu6 a Hu14) deplece pomocí kolony Hu14 nejvíce snížila 

nespecifickou odezvu povrchu ke krevní plazmě. Snížení nespecifické odezvy umožnilo 

dosažení 1,6x nižšího limitu detekce VEGFR-1 na povrch s imobilizovaným VEGF-A v 10% 

depletované plazmě. 

 

4.3.3. MDS proteinový čip 

Pomocí literatury byly vytipovány proteiny, které charakterizují MDS, tj. nacházejí se 

v plazmě MDS v signifikantně vyšších koncentracích než u zdravých lidí (VEGFR-1, T-

lymfocytární aktivační antigen (CD86), vaskulární buněčný adhezní protein 1 (VCAM-1), 

intracelulární adhezní molekula 1 (ICAM-1) a zároveň jejich exprese podléhá redoxním 

vlivům, a proteiny, které s nimi za fyziologických podmínek interagují (VEGF-A, 

Cytotoxický T-lymfocytární protein 4 (CTLA-4), velmi pozdní antigen 4 (VLA-4), 

leukocytární adhezní glykoprotein (LFA-1). Odpovídající páry uvedených proteinů spolu 

vzájemně interagovaly, byly specifické a tvořily stabilní binární komplex, který jsme 

detegovali pomocí SPR Vybrané proteiny byly spotovány do 4 kanálů tak, že každý kanál 

čítal 10 spotů (8 různých proteinů a dva v roztoku připravené komplexy (VEGF-A/VEGFR-1 

a CD152/CD86)) a jeden referenční spot (blank). Takto připravený čip byl inkubován 

s ředěnou plazmou zdravých dárců a s plazmou MDS pacientů subtypem refrakterní anémie 

s multilineární dysplázií (RCMD) nebo refrakterní anémie s přebytkem blastů II (RAEB II). 

Pomocí SPR jsme detegovali rozdíly v odezvách na jednotlivých spotech i mezi pacienty a 

zdravými dárci. Největší rozdíly (vzorky: S1-S4) byly po odmytí identifikovány hmotnostní 

spektrometrií.  

 

4.3.4. Identifikace - pilotní výsledky 

Pro identifikaci byly použity dvě proteinové databáze: Swissprot a její doplňující 

databáze TrEMBL. Ve vzorku S1 227 proteinů, ve vzorku S2 1552 proteinů, ve vzorku 

S3 759 proteinů a ve vzorku S4 669 proteinů. Pomocí databáze String Networks obsahující 

známé ověřené interakce byla z námi identifikovaných proteinů vytvořena proteinová síť 
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znázorňující proteiny, které pravděpodobně interagovaly s vybranými proteiny na povrchu 

SPR čipu. Data jsou vyjádřena pomocí tzv. „powergraph“ grafů. Proteinová mapa byla 

rozdělena do 11 klastrů, v nichž proteiny sdíleli podobnou funkci nebo biologickou úlohu.  

Na základě „in silico“ analýzy byly vyhledány proteiny, které pravděpodobně přímo 

interagovaly s proteiny na povrchu. Předpokládáme, že ve vzorcích RCMD a RAEB II 

vytvořil VCAM-1 komplex s integrinem α L, integrinem β 1, intergrinem β 2 , integrinem β 3, 

a β řetězcem glykoproteinu na povrchu T-buněk CD8. Dále předpokládáme, že VCAM-1 

interagoval s komplexem proteinkinasou C typ alfa a protoonkogenní tyrosinproteinkinasou 

Src. Protein LFA-1 obsahuje dvě podjednotky (integrin α a β). Ve vzorku RAEB II podobně 

soudíme, že podjednotka integrin α L interagovala s  podjednotkou intergrinem β 2, 

nacházející se v komplexu s integrinem β 3,  integrinem β 1 a fibronektinem. Celý komplex 

interagoval s molekulou VCAM-1, vitronektinem, integriny alfa 2 a 6 a kinasami 

(tyrosinkinasa c-Src a proteinkinasa spojená s integriny). Podjednotka integrin β 2 pak dále 

interagovala s komplexem řetězců fibrinogenu α, β, γ. Předpokládáme, že protein CD152 

vytvářel ve vzorku RCMD komplex s tyrosinproteinkinasou Lck interagující s komplexem 

obsahujícím tyrosinproteinkinasu Fyn a tyrosinproteinfosfatasu nereceptorového typu 11.  

 

5. DISKUZE 

5.1. OXIDAČNÍ STATUS U MDS 

V naší práci jsme nalezli signifikantně zvýšené hladiny homocysteinu v plazmě MDS 

pacientů v porovnání se skupinou zdravých dárců. Tato data jsou v souladu s výsledky 

Cortelezzi et al., kteří popsali hyperhomocysteinémii u MDS pacientů (Cortelezzi A. et al., 

2001). Ovšem na rozdíl od Cortelezzi et al. podle našich dat homocystein nekoreloval s 

malondialdehydem. Naše studie byla provedena na větším souboru dat, což mohlo vést k 

odlišným výsledkům. Signifikantně zvýšené hladiny celkového cysteinu nebyly doposud v 

souvislosti s MDS popsány. Nalezená zvýšená koncentrace cysteinu u MDS pacientů 

vypovídala o oxidačním stresu u těchto pacientů, která by mohla souviset s poruchou 

metabolismu glutathionu (Dickinson D.A. and Forman H.J., 2002). Nicméně bylo popsáno, že 

koncentrace cysteinu podobně jako homocysteinu vzrůstají s věkem. Zjistili jsme, že hladiny 

cysteinylglycinu byly signifikantně zvýšené u MDS pacientů v porovnání se zdravými dárci. 

Cysteinylglycin se na rozdíl od cysteinu a homocysteinu s věkem signifikantně nemění (Bates 
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C.J. et al., 2002). Hladiny cysteinylglycinu se významně lišily i mezi jednotlivými 

podskupinami MDS, signifikantně nejvyšší hladiny byly v podskupině 1. Tento dipeptid v 

souvislosti s MDS doposud studován nebyl. Dále jsme nalezli signifikantně snížené hladiny 

glutathionu v plazmě MDS pacientů v porovnání se zdravými dárci podobně jako v práci 

Ghoti et al. (Ghoti H. and al. E., 2007; Ghoti H. et al., 2010). Ovšem na rozdíl od Ghoti et al. 

GSH nekoreloval se železem ani feritinem. Tento konflikt by bylo možno vysvětlit odlišnými 

experimentálními podmínkami. V naší práci jsme jednak analyzovali hladinu celkového 

glutathionu (redukovaného i oxidovaného), navíc jsme zjišťovali jeho hladinu v plazmě, na 

rozdíl od Ghoti et al., kteří stanovili GSH v buňkách (Ghoti H. and al. E., 2007). Významně 

snížené hladiny glutathionu spolu se signifikantně zvýšenými hladinami cysteinu a 

cysteinylglycinu vypovídaly o možných změnách v metabolizmu glutathionu u MDS 

pacientů. V naší práci jsme sledovali aktivitu gama-glutamyltransferasy (GGT), klíčového 

enzymu v metabolizmu GSH, a její korelaci s GSH. Průměrná aktivita GGT se blížila horní 

hranici referenčního intervalu pro GGT. Navíc hladiny GGT mírně negativně korelovaly 

s hladinami glutathionu u MDS pacientů. Zvýšená aktivita GGT by mohla být příčinou nízké 

hladiny GSH a vysoké hladiny CG a C (De Donatis G.M. et al., 2010). Enzym GGT byl 

popsán jako marker oxidačního stresu a předpokládá se, že zvýšená exprese GGT je 

důležitým faktorem ve vývoji agresivnějšího a rezistentnějšího fenotypu rakovinných buněk 

(Hanigan M.H. et al., 1999; Yin X. et al., 2013).  

Nalezené signifikantně snížené hladiny dusitanů u MDS pacientů v porovnání se 

zdravými dárci byly v nesouladu se skupinou Choi et al. Tato jediná práce, která se zabývala 

produkcí oxidu dusnatého v souvislosti s MDS ukázala významně zvýšené hladiny NOx 

(dusitanů i dusičnanů) v séru MDS pacientů (Choi J.W., 2003). Tento nesoulad s našimi 

výsledky v hladinách NOx může být vysvětlen tím, že Choi et al. měřili celkovou sumu NOx 

(hladinu dusitanů i dusičnanů), zatímco my jsme sledovali zvlášť hladiny dusitanů a zvlášť 

hladiny dusičnanů. Bylo popsáno, že aktivitu endoteliální NO synthasy (eNOS) v cévách 

mnohem lépe odráží hladina dusitanů (Lauer T. et al., 2001; Kleinbongard P. et al., 2003). 

Oxid dusnatý v plazmě je rychle vychytáván červenými krvinkami, v nichž reaguje s 

oxyhemoglobinem za vzniku met-hemoglobinu a dusičnanů, případně s Fe
2+

-Hb za vzniku 

NO-Fe
3+

-Hb (Lee J.M. et al., 2007). V naší práci jsme zjistili, že transfundovaní pacienti, 

kteří mají zvýšené riziko koncentrace volného hemoglobinu v krvi (Vermeulen Windsant I.C. 

et al., 2012), měli sníženou hladinu dusitanů vzhledem k netransfundovaným pacientům, ale 

tato data nebyla statisticky významná.  
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Bylo zjištěno, že oxidační stres vede k odpojení eNOS v důsledku oxidace kofaktoru 

NOS tetrahydrobiopterinu (Li H. and Forstermann U., 2013). Koncentrace dusitanů negativně 

mírně korelovaly s hladinami MDA (r=-0,339, P=0,006). K odpojení eNOS může docházet 

také v důsledku zvýšených hladin ADMA. V naší skupině jsme zjistili, že koncentrace 

ADMA byla signifikantně zvýšená v séru MDS pacientů ve středním věku v porovnání se 

zdravými dárci (Stikarova J. et al., 2013). U této skupiny jsme také nalezli signifikantně 

zvýšenou hladinu MDA a významně sníženou hladinu dusitanů v porovnání se zdravými 

dárci, zatímco hladina železa spadala do referenčních mezí a hladina feritinu byla zvýšená. Na 

základě těchto výsledků předpokládáme, že oxidační stres (MDA) spolu se zvýšenou hladinou 

ADMA u MDS pacientů vede k přepnutí eNOS a následné produkci superoxidového radikálu.  

V našich výsledcích měla skupina CH signifikantně zvýšené hladiny železa, feritinu a 

malondialdehydu ve srovnání s non-CH. Stejně tomu bylo u skupiny T MDS pacientů vs. 

non-T. Ale hladiny aminothiolů ani dusitanů se mezi uvedenými skupinami významně 

nelišily. Z uvedeného vyplývá, že oxidační stres u MDS prezentovaný zvýšenou koncentrací 

cysteinu, cysteinylglycinu a homocysteinu sníženou koncentrací glutathionu a dusitanů 

nemusí přímo souviset s přetížením železem. Předpokládáme tedy, že ke snížené hladině 

dusitanů u MDS pacientů v porovnání se zdravou skupinou docházelo jednak sníženou 

produkcí oxidu dusnatého eNOS odpojením eNOS v důsledku oxidačního stresu, zvýšené 

hladiny ADMA a také částečně reakcí dusitanů volným hemoglobinem.  

Jak bylo již zmíněno, stanovení cysteinu a homocysteinu může být ovlivněno věkem, 

zatímco pro stanovení koncentrace oxidu dusnatého a cysteinylglycin byl ukázán vliv věku 

jako nesignifikantní, jak je diskutováno u jednotlivých parametrů (Bates C.J. et al., 2002; 

Kawakatsu M. et al., 2002). Optimálně by měla kontrolní skupina věkově odpovídat skupině 

pacientů s MDS onemocněním, ale to se nachází převážně u starší populace. Nicméně sběr 

kontrolní skupiny u starších osob je problematický vzhledem k jiným onemocněním, které se 

u starší populace často vyskytuje (diabetes, hypertenze a jiné) a mohly by tudíž významně 

ovlivnit získané výsledky. Navíc MDS se nevyskytuje pouze u starších osob. Po zvážení 

těchto faktů jsme se rozhodli porovnat naši skupinu pacientů s mladší zdravou kontrolní 

skupinou, abychom mohli pozorovat všechny změny, které se mezi nimi vyskytovaly. 
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5.2. OXIDAČNÍ MODIFIKACE PROTEINŮ U MDS 

5.2.1. Karbonylace 

V plazmě pacientů s MDS byla celková karbonylace proteinů o 20% vyšší než u 

zdravých dárců. Použitím oboustranného t-testu byl nalezený rozdíl vyhodnocen jako 

signifikantní (P<0,01). Použitím metody jednorozměrné SDS PAGE s následnou 

imunodetekcí jsme vizualizovali zóny, které obsahovaly směs proteinů s podobnou migrací, z 

nichž některé byly karbonylované. Tyto experimenty vedly k získání souboru potenciálně 

karbonylovaných proteinů, které by mohly karbonylacím podléhat v souvislosti s MDS 

onemocněním a mohly by sloužit jako dobré východisko pro další experimenty. Karbonylace 

byla popsána v souvislosti s mnoha onemocněními včetně onkohematologických, ovšem u 

MDS studována nebyla (Chen X. et al., 2000; Kettle A.J. et al., 2004; Tanaka H. et al., 2006; 

Ahmad R. et al., 2008; Battisti V. et al., 2008; Musolino C. et al., 2011). V zónách 

obsahujících směs proteinů s podobnou migrací jsme identifikovali 16 proteinů, z nichž 

některé byly potenciálně karbonylované v souvislosti s MDS. Jedním z největších nalezených 

proteinů byl ceruloplazmin, jeho karbonylace by mohla vést ke ztrátě jeho antioxidačních 

schopností (Kang J.H. et al., 2001). Podobné důsledky by mohla mít i karbonylace afaminu, 

který zajišťuje transport a reguluje hladinu vitaminu E v krvi (Jackson D. et al., 2007; Tolek 

A. et al., 2012; Choi J.W. et al., 2013). Tento protein nebyl v souvislosti s MDS doposud 

popsán. Dalším z identifikovaných proteinů byl glykoprotein bohatý na histidin (HRG). 

Jednou z funkcí HRG je regulace VEGF signální dráhy a regulace nádorové angiogeneze. 

Karbonylace v HRG by mohla hrát roli v angiogenezi u MDS (Pruneri G. et al., 1999; 

Lundberg L.G. et al., 2006; Wimazal F. et al., 2006). Bylo zjištěno, že další z 

identifikovaných proteinů, gelsolin, má zvýšenou expresi v několika typech nádorových 

onemocnění včetně myelomocytární leukémie (Ullmannova V. et al., 2003; Tanaka H. et al., 

2006) a mohl by fungovat jako tumor supresor (Sagawa N. et al., 2003). Karbonylace 

gelsolinu může vést ke ztrátě funkce proteinu a tak podobně jako jeho snížená exprese by 

mohla hrát roli v defektním vývoji monocytární větve myeloidní linie a být tak součástí 

patogeneze chronické myelomonocytární leukémie (CMML). Některé z identifikovaných 

proteinů byly složkami komplementu (komplement faktor B, komponenta C2, komponenta 

komplementu C6) nebo jeho inhibitory (plazmatický inhibitor C1, vitronectin). Poruchy 

komplementu u MDS byly popsány a asociovány se špatnou prognózou (Villaescusa Blanco 

R. et al., 1998). V naší studii byli zahrnuti pacienti s příznivou prognózou (refrakterní anémie 
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s prstenčitými sideroblasty (RARS)) i s nepříznivými prognózami (RAEB-I, RAEB-II), 

nicméně výše zmíněné proteiny se našly především u pacientů s RARS. Karbonylace 

fibrinogenu vedla k pozměněné tvorbě fibrinové sítě a ovlivnila aktivaci krevních destiček. 

Malondialdehyd byl nejsilnějším karbonylačním činidlem (Steering Committee for Defining 

the Mandate of Proteomics in the Post-Genomics Era U.S.N.C.f.t.I.U.o.B.a.M.B., Policy and 

Global Affairs Division, National Research Council 2002). Tudíž potenciální karbonylace 

nalezených řetězců fibrinogenu u MDS pacientů by mohly hrát roli v poruchách hemostázy, 

která onemocnění MDS často provází (Stikarova J. et al., 2013). Apolipoproteiny, alfa-

makroglobuliny a hemopexin jsou proteiny, které často podléhající oxidaci a byly asociovány 

i s jinými onemocněními (nefrotický syndrom, diabetes, cévní onemocnění), proto jim 

v souvislosti s MDS nebyla věnována větší pozornost (Madian A.G. et al., 2011). Je důležité 

poznamenat, že karbonylace může být také součástí signalizačních procesů (Yan S.D. et al., 

1994; Akhand A.A. et al., 1999). Karbonylací by tak mohlo docházet tedy nejen ke ztrátě 

funkce proteinu oxidační modifikaci, ale i k pozměněné expresi jiných proteinů hrajících roli 

v patofyziologii MDS (např. VEGFR-1, ICAM-1, VCAM-1). 

 

5.2.2. S-nitrosylace 

Detekce a identifikace S-nitrosylovaných proteinů v organizmu je díky nestabilitě S-

NO vazby velmi náročná. V metodě BST bylo nejprve potřeba optimalizovat jednotlivé kroky 

(délka redukce a koncentrace askorbátu) tak, abychom spolehlivě a zároveň specificky 

redukovali -S-NO vazbu. U destiček zdravých dárců byla popsána S-nitrosylace N-

ethylmaleiimid senzitivního faktoru, proteindisulfidisomerasy, integrinu αIIbβ3 (Zai A. et al., 

1999; Yan B. and Smith J.W., 2000; Morrell C.N. et al., 2005), zatímco S-nitrosylace 

destičkových proteinů u MDS doposud studována nebyla. V naší práci byl nalezený S-

nitrosylovaný γ řetězec fibrinogenu. Fibrinogen je důležitým aktivátorem destiček 

prostřednictvím integrinového receptoru αIIbβ3 nezbytný pro tvorbu primární hemostatické 

zátky s vazebným místem na γ řetězci fibrinogenu. S-nitrosylace fibrinogenu mohla vést ke 

konformačním změnám (Akhter S. et al., 2002) a způsobovat omezenou aktivaci destiček přes 

integrinový receptor u MDS pacientů. Další nalezenou S-nitrosylovaným proteinem byl aktin. 

S-nitrosylace cysteinových zbytků aktinu byla nalezena v buňkách neutrofilů, kde 

způsobovala pozměněnou polymerizaci aktinu a tvorbu sítě s následnou inhibicí 

interginového receptoru (Schoenenberger C.A. et al., 1999). Předpokládáme, že S-nitrosylace 
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aktinu v destičkách by mohla mít podobné důsledky jako ve zmiňovaných neutrofilech. 

Zajímavou identifikovým S-nitrosylovaným proteinem byl desmoglein. Tento protein byl 

identifikován jako cytoplazmatický proteinový fragment v supernatantu aktivovaných 

destiček, předpokládá se, že nebyl součástí krevních destiček (Fong K.P. et al., 2011). Je tedy 

možné, že námi nalezená přítomnost desmogleinu v krevních destičkách souvisela s MDS 

onemocněním, ale je také možné, že byl pouhým kontaminantem. Tendence ke krvácení 

typická pro MDS je často přisuzována trombocytopenii, nicméně dle posledních studií 

docházelo k poškození destiček u MDS a jejich následné dysfunkci. Předpokládá se, že 

docházelo k poruše signální dráhy přes integrin αIIbβ3 vedoucí ke snížené aktivaci, sekreci a 

agregaci (Frobel J. et al., 2013). V práci Ghoti et al. bylo zjištěno, že v krevních destičkách u 

MDS pacientů byla zvýšená koncentrace reaktivních kyslíkatých látek a snížená koncentrace 

redukovaného GSH (Ghoti H. et al., 2007), což vypovídá a oxidačním stresu v krevních 

destičkách MDS pacientů. Domníváme se, že oxidační stres v plazmě MDS pacientů vedla 

k oxidačním modifikacím krevních destiček a tím poškozovala jejich funkci. Oxidační stres a 

S-nitrosylace jsou tak pravděpodobně jednou z příčin krvácivých stavů u MDS pacientů. 

 

5.3. VÝVOJ PROTEINOVÉHO ČIPU 

5.3.1. SPR biosenzor pro detekci VEGFR-1 

Při vývoji biosenzoru pro detekci VEGFR-1 bylo třeba nalézt vhodnou imobilizaci 

interakčního partnera (VEGF-A) detegovaného proteinu. Proteiny musely být imobilizovány 

na povrch tak, aby byla zachována jejich biologická aktivita a přístupnost cílového místa pro 

interakci s jejich protějšky. Zároveň bylo třeba dosáhnout dostatečného pokrytí povrchu čipu 

a předejít nespecifické interakci analytů a jiných molekul biologického materiálu na povrch 

čipu. Dle práce Keyt et al. jsou pro interakci VEGF-A s VEGFR-1 kritickými negativně 

nabité aminokyselinové zbytky (Asp
63

, Glu
64

, a Glu
67

) v aktivním místě VEGF-A (Keyt B.A. 

et al., 1996). Proto byl v naší práci VEGF-A imobilizován kovalentně vznikem amidové 

vazby mezi amino- skupinami na molekule VEGF-A a aktivovanými karboxylovými 

skupinami alkylthiolů. Negativně nabité skupiny VEGF-A tak zůstaly přístupné pro 

fyziologickou interakci s VEGFR-1. Pro ověření specifické interakce VEGFR-1 s VEGF-A 

v pufru jsme porovnávali odezvu senzoru na povrch pokrytý VEGF-A a BSA, povrch pouze 

s VEGF-A a povrch pouze s BSA. Na povrch pokrytý pouze s VEGF-A byla nespecifická 

adsorpce 1,8x vyšší a na povrch pokrytý pouze BSA byla odezva 50x nižší. Ve 2% plazmě 
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byla interakce VEGF-A/VEGFR-1 specifická, stabilní a dosáhli jsme limitu detekce 25 ng/ml. 

Ověřili jsme, že interakce VEGF-A s VEGFR-1 byla stabilní, specifická a koncentračně 

závislá. Jako první jsme vyvinuli metodu pro detekci VEGFR-1 pomocí SPR. SPR metoda 

vyžadovala pouze jeden rozpoznávací element a umožňuje na rozdíl imunologických metod 

detekci VEGFR-1 v komplexech s jinými proteiny (Belgore F.M. et al., 2001; Vaisocherova 

H. et al., 2009). Tato práce představuje model pro tvorbu proteinového čipu pro studium 

protein-protein interakcí v patofyziologii MDS. 

 

5.3.2. Proteinový čip 

Druhá část naší práce se zabývala přípravou SPR proteinového čipu, který využíval 

fyziologických interakcí ke studiu patofyziologických procesů u myelodysplastického 

syndromu. Podle literatury byly vybrány proteiny, které se nachází ve zvýšené koncentraci v 

plazmě MDS pacientů a zároveň regulace jejich exprese podléhá redoxním vlivům v 

organizmu (dále označované jako „markery“). Dále byl ke každému z vybraných markerů 

nalezen protein, o němž je známo, že s markerem MDS interaguje a tato protein-protein 

interakce je podstatou známých (pato)fyziologických procesů v organizmu. Předpokládali 

jsme, že nalezené rozdíly pomocí SPR čipu a jejich následná identifikace povede k odhalení 

oblasti subproteomu u MDS pacientů, jejíž následné studium přispěje k objasnění některých 

signálních procesů v patofyziologii MDS. Zachování struktury a aktivity studovaného 

proteinu během imobilizace na povrch čipu jsme ověřili sledováním interakce se známým 

proteinem (Pimkova K. et al., 2012). Zároveň bylo ověřeno, že vybrané proteiny měly 

vysokou afinitu ke svým partnerům, nízkou disociační konstantu a tvořily stabilní komplexy 

vyvolávající odezvu, kterou jsme detekovali pomocí SPR. Pro zvýšení specifičnosti metody 

jsme použily kontrolní spot (BSA), negativní kontrolu a identifikovány byly pouze stabilní 

komplexy. Tato práce navrhuje nový model proteinového čipu pro studium MDS a 

představuje pilotní data identifikovaných proteinů.  

 

5.3.3. MDS signalizace – pilotní výsledky 

Myelodysplastický syndrom byl intenzivně studován pomocí DNA mikročipů, čipů 

pro karyotypizaci jednonukleotidového polymorfizmu a proteinových čipů reverzní fáze 
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(Vasikova A. et al., 2009; Peng H. et al., 2012; Shaffer L.G. et al., 2013). Dle našeho 

nejlepšího vědomí dosud nevyšla studie zabývající se protein-protein interakcemi u 

myelodysplastického syndromu. V naší práci jsme navrhli SPR proteinový čip, na jehož 

povrchu se nacházely proteiny, které hrají roli v MDS onemocnění. Pomocí čipu jsme pak 

vybraly 4 spoty, které se nejvíce lišily od kontrolních pacientů a zároveň se jednalo o různé 

proteiny, případně různé podskupiny MDS pacientů a pomocí MS jsme identifikovali 

proteiny, které rozdíly tvořily.  

Na základě identifikovaných souborů jsme vytvořili proteinovou mapu ze všech 

identifikovaných proteinů, které interagovaly s vybranými proteiny na povrchu. Ke 

znázornění byly použity tzv. „powergraph“ grafy, které umožňují přehledné znázornění 

známých binárních interakcí a zároveň komplexů včetně zachování informace o jejich vnitřní 

organizaci (Royer L. et al., 2008). Mapa vypovídala o proteinech, které sdílí interakci a 

zároveň mají podobnou funkci nebo biologickou úlohou. Jednalo se o soubory proteinů 

zapojených v hemostáze, v aktivaci T-lymfocytů a imunitní odpovědi organizmu, o skupinu 

proteinů zajišťujících přenos signálu do buňky, proteinů zahrnutých v buněčném transportu a 

metabolizmu železa a souboru sdružujícím proteiny účastnící se regulace růstu, metastázování 

tumorů a buněčné adheze. Na základě této sítě jsme navrhli uvedené oblasti proteomu 

k dalšímu studiu v souvislosti s MDS onemocněním.  

Dále jsme se zabývali proteiny z identifikovaného souboru proteinů, které mohly dle 

databáze String Networks přímo interagovat s jednotlivými proteiny na povrchu. Výsledky 

ukazují, že u pacientů s RAEB II a RCMD byla identifikována Src tyrosinkinasa. Src 

tyrosinkinasa hraje důležitou roli v regulaci buněčné adheze, migrace a v morfologických 

změnách včetně neoplastické transformace (Thomas S.M. and Brugge J.S., 1997; Goldberg 

G.S. et al., 2003). Tyrosinproteinfosfatasy a tyrosinkinasy identifikované v plazmě RCMD 

pacientů s proteinem CD152 na povrchu jsou regulátory CD152 zprostředkované inhibice T-

lymfocytů, nicméně jejich přesný mechanizmus a role CD152 v imunitních odpovědích 

organizmu nebyla ještě zcela objasněna (Walker L.S. and Sansom D.M., 2011). 

Src tyrosinkinasy jsou klíčovými regulátory signálních drah zapojených v buněčné 

migraci a invazi spojené s nádorovou progresí a metastázováním (Aleshin A. and Finn R.S., 

2010; Sen B. and Johnson F.M., 2011). Bylo popsáno, že některé ze Src tyrosinkinas byly 

zvýšeně exprimované u AML (Boehrer S. et al., 2011), chronické myeloidní leukémie (Doki 

N. et al., 2012) a B buněčné chronické lymfocytární leukémie (Hussein K. et al., 2009). 
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Pozměněná exprese Src tyrosinkinas byla popsána i u MDS (Hussein K. et al., 2009). Src 

tyrosinkinasy byly také nedávno popsány jako nové cíle terapie MDS (Gore S.D., 2004). Je 

zřejmé, že Src tyrosinkinasy a proteinkinasy C hrají důležitou roli ve vývoji myeloidních 

malignit včetně MDS, ovšem jejich funkce v patologii MDS nebyla ještě objasněna.  

Proteinový čip umožnil získání velkého množství cenných dat, která nám pomohla 

vytipovat oblasti proteomiky zajímavé pro další studium MDS. Prezentovaná interakční síť je 

užitečným nástrojem, který přehledně ukazuje část lidského proteomu, experimentálně 

získaného ve studovaném systému, v souvislosti s již známými interakcemi proteinů a 

pomáhá tak najít cíle pro analýzu nových sdružení a signalizačních drah. 

 

6. ZÁVĚR 

Stanovili jsme parametry oxidačního stresu u MDS pacientů a zdravých dárců a zjistili 

jsme, že u MDS pacientů dochází k oxidačnímu stresu. Jako první jsme popsali zvýšenou 

koncentraci celkového cysteinu a cysteinylglycinu a sníženou koncentraci celkového 

glutathionu a oxidu dusnatého v plazmě MDS pacientů v porovnání se zdravými dárci. 

Uvedené parametry nekorelovaly s hladinami volného železa nebo feritinu v plazmě MDS 

pacientů. Zjistili jsme, že pacienti přetížení železem měly signifikantně zvýšené hladiny 

malondialdehydu, ale ostatní parametry se mezi nimi významně nelišily. Poprvé jsme nalezli 

signifikantně zvýšené hladiny derivátů argininu a MDA u MDS pacientů s normální hladinou 

železa (Stikarova J. et al., 2013). Tyto výsledky podporují hypotézu, že oxidační stres 

nesouvisí pouze se zvýšenými hladinami železa u MDS pacientů.  

Získali jsme soubor proteinů, který by mohl obsahovat karbonylované proteiny a 

charakterizovali jsme S-nitrosylace proteinů u MDS pacientů, které nebyly v souvislosti s 

MDS doposud studovány. Stanovili jsme rozkladné produkty methylovaných proteinů 

(ADMA, MMA, SDMA) a zjistili jsme, že jejich koncentrace byla signifikantně zvýšená u 

MDS pacientů, což vypovídalo o zvýšené methylaci proteinů u MDS pacientů (Stikarova J. et 

al., 2013). V plazmě MDS pacientů jsme nalezli signifikantně zvýšenou koncentraci 

karbonylovaných proteinů ve srovnání se zdravými dárci a identifikovali jsme 16 různých 

proteinů, z nichž některé by mohly být karbonylované v souvislosti s MDS onemocněním. V 

krevních destičkách MDS pacientů jsme nalezli 5 proteinů, které podléhají S-nitrosylaci u 

MDS pacientů. Předpokládáme, že možná karbonylace, u některých z nalezených proteinů, by 
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mohla být nejen důsledkem, ale i jednou z příčin oxidačního stresu u MDS pacientů. Dále pak 

by mohla souviset s angiogenezí, defektním vývojem monocytární větve myeloidní linie u 

CMML, poruchami hemostázy a poruchami komplementu popsaných u MDS (Stikarova J. et 

al., 2013). Vzhledem k tomu, že karbonylace je také součástí signalizačních procesů, mohlo 

docházet tedy nejen ke ztrátě funkce proteinu oxidační modifikací, ale také k pozměněné 

expresi jiných proteinů hrajících roli v patofyziologii MDS (VEFGR-1, ICAM-1, VCAM-1). 

Předpokládáme, že S-nitrosylace destičkových proteinů vede k omezené aktivaci destiček a 

poškození jejich funkce. Domníváme se, že oxidační stres v plazmě MDS pacientů je tak 

pravděpodobně jednou z příčin krvácivých stavů u MDS pacientů. 

Popsali jsme plazmatické proteiny účastnící se patofyziologických procesů u MDS 

pomocí metody SPR a hmotnostní spektrometrie. Byl vyvinut SPR biosenzor pro detekci 

markeru MDS VEGFR-1 pomocí jeho fyziologického protějšku VEGF-A (Pimkova K. et al., 

2012). Optimalizovali jsme podmínky imobilizace a interakce s VEGFR-1 v 2% plazmě na 

SPR na čipu. VEGF-A na povrchu tvořil stabilní vrstvu s dostatečným počtem vazebných 

míst pro VEGFR-1 a zachováním jeho biologické aktivity. Byl navrhnut SPR proteinový čip, 

pomocí nějž jsme nalezli rozdíly mezi zdravými dárci a pacienty s MDS. Identifikovali jsme 

soubor proteinů, z nějž některé tvořily komplex s klíčovými molekulami MDS onemocnění a 

vytipovali jsme tak oblasti subproteomu, které by mohli hrát roli v patofyziologii MDS. 

Navrhujeme možnou roli Src tyrosinkinas v patogenezi MDS. 

Naše výsledky byly v souladu s hypotézou č. 1, která tvrdila, že oxidační stres, ke 

kterému dochází v plazmě MDS pacientů, nevzniká pouze v důsledku přetížení železem, ale i 

z jiných příčin. Předpokládáme, že k uvedené zvýšené koncentraci cysteinu a cysteinylglycinu 

a snížené koncentraci glutathionu by mohlo docházet v důsledku zvýšené aktivity GGT u 

MDS pacientů. Zatímco snížená koncentrace oxidu dusnatého byla pravděpodobně způsobena 

sníženou produkcí oxidu dusnatého endoteliální NO synthasou odpojením eNOS v důsledku 

oxidačního stresu a případně vazby dusitanů na volný hemoglobin. Na základě uvedených dat 

předpokládáme, že oxidační stres u MDS pacientů by mohl vznikat poškozením eNOS s 

následnou produkcí superoxidového radikálu v důsledku zvýšené koncentrace methylovaných 

argininů.  

Naše data byla v souladu s hypotézou č. 2, jejímž tvrzením bylo, že oxidační stres u 

MDS je důležitou příčinou změn proteomu u MDS. Práce navrhuje možnou roli Src 

tyrosinkinas v patofyziologii MDS a jeho progresi do AML. Naše výsledky ukázaly, že 
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proteinový čip umožnil získání velkého množství cenných dat, která poskytují náhled do 

patologických procesů MDS a nabízí formulace nových hypotéz. Prezentovaná interakční síť 

je užitečným nástrojem, který přehledně ukazuje část lidského proteomu, experimentálně 

získaného ve studovaném systému, v souvislosti s již známými interakcemi proteinů. Takto 

nalezené předpokládané interakce lze testovat nezávislými metodami a tak nacházet nová 

sdružení a signalizační dráhy proteinů. Verifikované výsledky pak poslouží jako výchozí 

odrazový můstek pro další experimenty a terapeutické cíle. 
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