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Abstrakt: 

 

Seskviterpenové laktony, mezi něž patří látka cnicin obsažená v rostlině Cnicus benedictus, jsou 

látky s protinádorovými účinky, které vyvolávají v buňkách oxidativní stres a aktivují signalizační 

dráhy způsobující v konečném důsledku apoptosu rakovinných buněk. Několik těchto látek je ve fázi 

klinického testování a jeví se jako slibná protinádorová léčiva. V této práci je zkoumán vliv cnicinu 

na onkoprotein C-MYC, který je nadměrně exprimován u většiny lidských nádorových tkání, na 

helikasu z rodiny DEAD-box proteinů DDX3 podezřelou z reakce na cnicin a na vybrané 

metabolické geny a proteiny. Tato práce pomocí imunodetekce a kvantitativního PCR popisuje 

regulaci C-MYC onkoproteinu cnicinem, která probíhá jak na úrovni transkripce aktivací Hippo 

signalizační dráhy, tak na úrovni stability hotového proteinu vlivem cnicinu na PIM-2 kinasu. Dále 

je popsán vliv cnicinu na expresi a stabilitu DDX3 proteinu, jehož absolutní množství však cnicin 

významně neovlivňuje. Vliv cnicinu na expresi proteinu DDX3 na úrovni transkripce zůstává 

nejasný. Pomocí LC-MS kvantitativní analýzy a kvantitativní PCR bylo také zjištěno, že cnicin 

neovlivňuje metabolismus sacharidů, avšak zasahuje do metabolismu proteinů a nukleotidů regulací 

množství glutaminového transportéru SLC1A5. 

 

Abstract: 

Sesqiterpene lactones, a group of plant secondary metabolites which include Cnicin from Cnicus 

benedictus plant, have an anti-proliferative and anti-tumor effect on mammalian cells by activating 

specific signaling pathways while also generating oxidative stress. These factors combined drive 

tumor cell apoptosis. A few of these compounds have reached clinical trials and seem to be a 

promising chemotherapeutics. The focus of this work is to elucidate the effect of cnicin on C-MYC 

transcription factor and oncoprotein which is overexpressed in majority of tumor tissues, the effect 

of cnicin on DEAD-box RNA helicase DDX3 and on the expression levels of several metabolic genes 

is also studied. Through the use of western blotting, immunodetection and qPCR it was found out, 

that cnicin is regulating the expression of C-MYC oncoprotein on both transcriptional and 

translational levels, while also lowering C-MYC protein stability probably through the effect on  

PIM-2 kinase. Cnicin is not affecting the total amount of DDX3 protein in cells, but it seems it is 

lowering its degradation rate. The possible transcriptional regulation of DDX3 by cnicin is still not 

clear and requires further research. With the use of LC-MS quantitative analysis and qPCR, it was 

found out that cnicin does not affect the metabolism of saccharides, but does affect the protein and 

nucleotide synthesis by affecting SLC1A5 glutamine transporter. 

 

(Work is in Czech) 
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Seznam zkratek: 

SL – Seskviterpenické laktony 

MurA - UDP-N-acetylglucosaminenolpyruvyltransferasa – enzym biosyntézy peptidoglykanu 

C-src – tyrosinová proteinkinasa, protoonkogen hrající roli v buněčné signalizaci 

PI3K – Fosfatidylinositol-3-kinasa, kinasa účastnící se buněčné signalizace 

STAT – z ang. "Signal Transducer and Activator of Transcription", transkripční faktor a signalizační protein 

EGFR – z ang. „Epidermal Growth Factor Receptor“, receptor účastnící se buněčné signalizace 

Bcl-xL – z ang. „B-cell lymphoma-extra large“, transmembránové mitochondriální protein regulující 

apoptosu blokací uvolnění cytochromu-c z mitochondrií 

ABC (transportéry) – z ang. „ATP Binding Cassette“, skupina ATP dependentních membránových transpor-

térů 

MDR – z ang. „Multi Drug Resistance“, nádorové buňky resistentní proti kombinované chemoterapii 

EC50 – efektivní koncentrace, která má 50% vliv na buněčnou kulturu (v případě Cnicinu snižuje proliferaci 

buněk kultury o 50%)  

C-MYC – transkripční faktor, onkoprotein 

L-MYC – homolog proteinu C-MYC nacházející se u rakovinných buněk pocházejících z plicních buněk 

N-MYC – homolog proteinu C-MYC nacházející se u rakovinných buněk pocházejících z nervových buněk 

MCI – MC IV – „MYC box“ konzervované motivy ve struktuře proteinu C-MYC 

MAX – heterodimer proteinu C-MYC, interaguje se C-MYC při spouštění transkripce cílových genů 

MAD – transkripční represor, kompetitivně se váže na protein MAX a inhibuje tak funkci C-MYC 

PIM-2 – z ang. „Proviral Integrations of Moloney virus 2“, serin/threoninová kinasa, signalizační protein re-

gulující buněčný cyklus a proliferaci 

DNA – Deoxyribonukleová kyselina, molekula obsahující genetickou informaci buňky 

RNA – Ribonukleová kyselina, molekula obsahující transkript DNA 

miRNA – mikroRNA, regulační molekula selektivně blokující syntézu proteinů vazbou a podporou degra-

dace specifických mRNA molekul 

ATP – Adenosyntrifosfát, molekula umožňující skladování a využívání energie ve formě makroergických 

vazeb, účastní se většiny enzymatických reakcí v buňce 

ADP – Adenosindifosfát, molekula ATP s rozštěpenou makroergickou vazbou 

NTP – Nukleotidtrifosfát, obecné označení pro molekuly obsahující dusíkatou bázi, ribosu a tři zbytky kyse-

liny fosforečné 

RecA – z ang. „Recombinase A“, DNA helikasa, protein účastnící se rekombinantní opravy poškozené DNA 

RecG – z ang. „Recombinase G“, DNA helikasa, protein účastnící se remodelace molekul DNA 

RecQ – z ang. „Recombinase Q“, DNA helikasa, protein účastnící se remodelace DNA a regulace transkripce 

Snf2 – ATP dependentní helikasa, protein regulující transkripci změnou struktury chromatinu a vazby DNA 

na histony, součást SWI/SNF komplexu 

SecA – proteinová translokasa, umožňuje ATP dependentní transport polypeptidů přes buněčnou membránu 

TrwB – ATP dependentní DNA translokasa, umožňuje transport nukleové kyseliny při konjugaci bakterií 

SF (helikasy) – nadčeleď (z anglického „superfamily“), kategorie helikas 

DEAD-box – rodina helikas ze skupiny SF2 

RIG-I-like – rodina helikas ze skupiny SF2 

Swi-Snf – rodina helikas ze skupiny SF2 

T1R – rodina helikas ze skupiny SF2 

RecQ-like – rodina helikas ze skupiny SF2 

Red3/XPD – rodina helikas ze skupiny SF2 

RecG-like – rodina helikas ze skupiny SF2 

Ski2-like – rodina helikas ze skupiny SF2 

DEAH/RHA – rodina helikas ze skupiny SF2 

NS3/NPH-II – rodina helikas ze skupiny SF2 

Upf1-like – rodina helikas ze skupiny SF2 

PIf1-like – rodina helikas ze skupiny SF2 

UvrD/Rep – rodina helikas ze skupiny SF2 

FRET – Försterův rezonanční přenos energi, (z ang. „Förster Rezonance Energy Transfer“), analytická me-

toda využívající nezářivý přenos energie při přiblížení molekul pro určení míry interakce dvou makromolekul 
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eIF4AIII – eukaryotický iniciační faktor 4A III, DEAD-box helikasa 

EJC – z ang. „Exon Junction Complex“, komplex enzymů lokalizovaný na rozhraní exonu a intronu vznika-

jící mRNA, zprostředkovávající sestřih mRNA 

DDX1 – helikasa z rodiny DEAD-box proteinů 

DDX2A – helikasa z rodiny DEAD-box proteinů 

DDX3 – helikasa z rodiny DEAD-box proteinů 

DDX5 – helikasa z rodiny DEAD-box proteinů 

DDX24 – helikasa z rodiny DEAD-box proteinů 

DDX39B – helikasa z rodiny DEAD-box proteinů 

Wnt – signalizační dráha, využívající G-proteinový receptor, ovlivňující proliferaci a embryogenezi 

CK1 – Kasein kinasa 1, serin/threoninová kinasa účastnící se buněčné signalizace 

KRAS – GTPasa, účastnící se buněčné signalizace 

ERK – z ang. „extracellular-signal-regulated kinases“, skupina proteinů, účastnící se buněčné signalizace 

regulující buněčný cyklus a proliferaci buněk 

PTEN – z ang. „Phosphatase and tensin homolog“, tumor supresorový protein 

AKT – signalizační protein účastnící se PI3K signalizace 

PDGF – z ang. „Platelet-derived growth factor“, růstový faktor regulující buněčný růst a buněčný cyklus 

PDCD4 – z ang. „Programmed cell death protein 4“, zatím nepříliš popsaný protein nacházející se v jádře 

proliferujících buněk 

MST1/2 – centrální kinasa Hippo signalizační dráhy 

LATS1/2 – efektorová kinasa Hippo signalizační dráhy 

SAV1 – z ang. „Protein salvador homolog 1“, protein účastnící se regulace transkripce a sestřihu mRNA 

MOB1A – regulační prostein Hippo signalizace 

MOB1B – regulační prostein Hippo signalizace 

YAP – z ang. „YES-associated protein“, transkripční koaktivátor, efektor Hippo signalizace 

TAZ – z ang. „transcriptional aktivátor with PDZ motif“, transkripčí koaktivátor, homolog proteinu YAP 

TEAD – z ang. „transcriptional enhancer activativator domain“, cílový efektorový protein Hippo signalizace 

SCRIB – protein účastnící se migrace buněk a jejich proliferace 

PATJ – protein účastnící se vývoje epiteliálních vrstev při embryogenezi 

PALS1 – z ang. „protein associated with Lin-7“ 

TAD – transciptional activation domain 

E-box – z ang. „enhancer box“, specifická sekvence na DNA umožňující nasedání transkripčních faktorů 

NLS – nuclear localisation signal 

NELF – z ang. „negative elongation factor“, protein brzdící transkripci interakcí s RNA polymerasou II 

P-TEFb – z ang. „positive transcription elongation factor“, protein podporující progresi trankripce 

TRRAP – z ang. „Transformation/transcription domain-associated protein“, adapterový protein komplexů, 

které ovlivňují strukturu chromatinu 

HAT komplex – z ang. „Histone Acetyltransferase“, protein měnící strukturu chromatinu acetylací histonů 

GCN5 – acetylstransferasa modifikující strukturu chromatinu 

P300 – protein účastnící se změn struktury chromatinu, transkripční koaktivátor 

CBP – z ang. „CREB-binding protein“, transkripční koaktivátor 

HDAC3 – z ang. „Histone deacetylase 3“, protein měnící strukturu chromatinu deacetylací histonů 

NADPH – nikotinamidadenindinukleotidfosfát 

GLUT1 – glukosový transportér 

LDH A – laktátdehydrogenasa isoforma A 

LDH B – laktátdehydrogenasa isoforma B 

SLC1A5 – glutaminový transportér 

PKM2 – pyruvat kinasa isoforma M2 

LC-MS – Hmotnostní spektrometrie spojená s kapalinovou chromatografií 
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1. Teoretický úvod 

1.1.  Seskviterpenicke  laktony  

1.1.1. Vlastnosti seskviterpenicky ch laktonů  

Vzhledem k tomu, že více než 67% protinádorových léčiv jsou látky přírodního původu, 

nebo jejich deriváty, je hledání nových léčiv mezi látkami rostlinného původu jedna 

z možností, jak rozšířit jejich existující repertoár. Seskviterpenické laktony (dále jen SL) 

jsou terpenoidní sekundární metabolity některých rostlin, převážně zástupců čeledi 

Hvězdnicovitých (Asteraceae), nicméně byly nalezeny i u některých jiných rostlin, hub nebo 

mechorostů. Jsou to bioaktivní látky, nacházející se v esenciálních olejích rostlin, převážně 

pak v listech a květech, kde mohou tvořit až 5% suché hmotnosti. Až na výjimky se 

nevyskytují v kůře nebo kořenech rostlin [1]. 

SL vykazují antimikrobiální, cytotoxické, protizánětlivé, mykotoxické, fytotoxické a 

protinádorové účinky a předpokládá se, že jsou evoluční ochranou rostlin proti patogenním 

organismům, škůdcům, býložravcům i jiným rostlinám. Rostliny obsahující SL jsou 

využívány v tradiční medicíně, například v Indii pro podporu funkce trávicího traktu a pro 

své antibiotické účinky [2], nebo v Africe jako součást dřevěných žvýkacích tyčinek pro 

dentální hygienu [3]. Různorodost jejich funkce je dána rozmanitostí struktur, které mohou 

SL nabývat. Základní spojovací prvek těchto molekul je α-methylen-γ-lakton struktura 

(obrázek 1), na kterou pak navazují více či méně derivované isoprenové jednotky [1]. 

 

 

Obrázek 1: Základní struktura vyskytující se v naprosté většině seskviterpenických laktonů, α-

methylen-γ-lakton. Upraveno podle [1]. 
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Přesné mechanismy účinků SL nejsou zatím jasné, nicméně existuje několik prací, 

popisujících možná místa působení. Antibakteriální účinky několika SL včetně cnicinu byly 

například připsány jejich inhibici bakteriálního enzymu MurA, který je zodpovědný za 

výstavbu peptidoglykanových prekurzor [4]. Protirakovinné účinky byly popsány například 

u SL Neoambrosinu, Damsinu a Cnicinu. Neoambrosin a Damsin inhibují fosforylaci 

proteinu C-src (obrázek 2), který je součástí signalizačních drah PI3K a STAT, které aktivují 

pro-proliferační geny. Protein C-src je velmi často nadměrně exprimován u nádorových 

buněk a deregulovaná signalizace poté vede k podpoře proliferace nádoru.  

 

 

Obrázek 2: In-silico simulace vazby seskviterpenických laktonů Neoambrosinu a Damsinu do 

tyrosin kinasové domény proteinu C-src. Vazba způsobí inhibici tyrosin kinasové aktivity zamezením 

vstupu ATP do aktivního místa enzymu. Upraveno podle [5]. 

 

Nádorové buňky s mutací v proteinu EGFR, která vede k jeho konstitutivní aktivaci 

nezávislé na signálu růstového faktoru a zvýšené expresi cílového anti-apoptotického  

Bcl-xL a ABC transportérů, vykazují citlivost k Neoambrosinu a Damsinu, přestože jde o 

buňky, které se popisují jako MDR buňky (z anglického „Multi-Drug Resistance“ – 

mnohačetná resistence k léčivům). Tato resistence je způsobena především vylučováním 

chemoterapeutik neselektivními transportéry ven z buňky, což snižuje jejich koncentraci v 

buňce pod terapeutickou hodnotu.  

Buňky, které nemají mutovaný EGFR jsou k těmto SL méně citlivé, což znamená, že jde 

o takzvanou „Collateral Resistance“, kdy adaptace nádorové buňky a vytvoření resistence 

proti jednomu typu chemoterapie způsobí citlivost vůči jiným vlivům [5]. Antivirové účinky 
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SL byly pozorovány například u 13-acetyl solstitialinu z rostliny Centaruea solstitialis který 

vykazuje zhruba stejnou EC50, jako používané antivirotikum acyclovir [6]. Fungicidní 

účinky vykazují například SL Costunolid, nebo Carthenolid, podobně jako methanolové 

extrakty některých rostlin obsahujících tyto SL, například Magnolia grandiflora [7]. 

1.1.2. Cnicin a jeho vlastnosti 

Cnicin je seskviterpenický lakton se substituovanou kyselinou akrylovou napojenou 

esterovou vazbou na základní cyklickou strukturu (obrázek 3). Obsahuje typickou  

α-methylen-γ-lakton strukturu a vykazuje antibakteriální, mykotoxické, fytotoxické, 

protizánětlivé a protinádorové účinky [1]. Má hořkou chuť [8] a nachází se převážně 

v listech a květech rostlin Cnicus benedictus a Cnicus wallichii a také v trichomech rostliny 

Centaurea maculosa. Všechny tyto rostliny patří do čeledi Asteraceae. V listech Cnicus 

benedictus dosahuje jeho množství až 5% sušiny [2]. 

 

Obrázek 3: Struktura cnicinu. Upraveno podle [9]. 

 

Jeho antibakteriální účinky spočívají v inhibici enzymu MurA, přičemž jde o alkylační 

reakci, kdy esterový zbytek cnicinu napodobuje běžný substrát enzymu, fosfoenolpyruvát, 

avšak ireversibilně alkyluje reaktivní cystein enzymu (obrázek 2, strana 6) [4].  

Protinádorové účinky byly popsány na buňkách hematologických nádorů, například na 

buňkách mnohačetného myelomu, které vznikají z B-lymfocytů, nebo na nádorových 

buněčných liniích odvozených od T-lymfocytů, na které má silný anti-proliferativní efekt a 

indukuje jejich apoptosu i v přítomnosti cytokinů podporujících přežívání těchto buněk [10]. 

Tento efekt částečně způsobuje schopnost cnicinu inhibovat anti-apopototickou PIM-2 

kinasu, která fosforylací stabilizuje transkripční faktor C-MYC [11]. Tento onkoprotein 

podporuje proliferaci buněk, a u řady nádorů, například právě u hematologických 

malignancí, je nadměrně exprimován. Inhibice PIM-2 kinasy cnicinem vede k urychlené 

degradaci C-MYC proteinu a snížení proliferace nádorových buněk [10]. 
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1.2.  RNA a DNA helikasy 

1.2.1. Fůnkce helikas obecne  

RNA a DNA helikasy jsoů vysoce konzervovane  enzymy, jejichz  hlavní  fůnkce je 

remodelace, nebo dehybridizace DNA nebo RNA molekůl za soůc asne  spotr eby ATP. 

Z toho dů vodů tyto enzymy hrají  roli v te me r  vs ech aspektech RNA metabolismů, 

zahrnůjí cí ch transkripci, sestr ih, transport, translaci, degradaci a tvorbů ribozomů , a 

nacha zejí  se ve vs ech z ivoc is ny ch r í s í ch [12]. Standardní  definice helikas je zaloz ena  na 

specificky ch sekvenc ní ch motivech, jako jsoů motivy ůmoz n ůjí cí  pra ve  DNA- nebo RNA-

dependentní  hydroly zů ATP a rozple ta ní  dvoůs roůbovice DNA nebo RNA [13]. Ne vz dy 

vs ak mají  helikasy poůze fůnkci dehybridizac ní  a remodelac ní . Ne ktere  helikasy mohoů 

krome  zme ny strůktůry a tvarů RNA molekůl take  pr í moů interakcí  rozrůs ovat, c i 

naopak ůmoz n ovat interakce RNA nebo DNA molekůl s jiny mi proteiny [14]. Ne ktere  

tyto helikasy pak vů bec DNA nebo RNA dvoůs roůbovice nerozple tají , pr estoz e obsahůjí  

vs echny potr ebne  helikasove  motivy a hydrolyzůjí  ATP [15]. Pr i obecne m posoůzení  

zda je helikasa aktivní  in-vitro se tak za ste z ejní  povaz ůje pra ve  hydroly za molekůl ATP. 

Pr i zkoůma ní  nejasností  ve fůnkcí ch helikas bylo postůpem c asů zjis te no, z e 

konzervovane  motivy, podle ktery ch byly helikasy charakterizova ny, jsoů ve 

skůtec nosti motivy na lez í cí  obecne  translokasa m, enzymů m schopny m pohybovat se 

ůrc ity m sme rem po vla kne  nůkleove  kyseliny. Helikasy jsoů pak jen podskůpinoů 

te chto enzymů  [16]. Velka  c a st helikas je nezbytna  pro z ivot, nebo vy voj organismů coz  

bylo doka za no experimenty, pr i ktery ch byly geny pro jednotlive  helikasy pos kozova ny 

a byly sledova ny fyziologicke  projevy te chto zme n. U velke ho mnoz ství  helikas byla take  

nalezena regůlac ní  fůnkce ve vztahů k bůne c ne mů cyklů, nebo proliferaci obecne  [17]. 

Pr estoz e strůktůry ne ktery ch helikas jsoů pome rne  dobr e popsa ny a existůjí  napr í klad 

krystalograficke  stůdie, jejich pr esne  fůnkce a principy interakcí  se sůbstra ty zatí m 

zů sta vají  z velke  c a sti nezna me . Obtí z ne  charakterizaci pr ispí va  fakt, z e ne ktere  

helikasy za rů zny ch podmí nek vykazůjí  rů zne  fůnkce a je tak velmi obtí z ne  je 

klasifikovat a pr esne  charakterizovat.  

1.2.2. Strůktůra helikas a vztah strůktůry a jejich fůnkce 

Strůktůrne  jsoů RNA i DNA helikasy charakteristicke  tí m, z e obsahůjí  helikasove  ja dro, 

zahrnůjí cí  dve  az  tr i helikasove  dome ny (podle typů enzymů), ktere  se skla dají  

z ne kolika charakteristicky ch, rů zne  konzervovany ch motivů  [18]. Tyto motivy se 
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v rů zny ch podoba ch vyskytůjí  napr í c  vs emi skůpinami helikas a rozdí ly v sekvencí ch a 

vy sledny ch fůnkcí ch te chto dome n a jejich okolí  jsoů za kladem pro de lení  te chto 

proteinů  do rodin.  

Dome ny helikasove ho ja dra tvor í  charakteristickoů tercia lní  strůktůrů, zna moů jako 

„RecA-like fold“, coz  je na zev odvozeny  od proteinů RecA, ktery  se ů c astní  rekombinace 

c a stí  DNA ů E.coli [19]. RecA me ní  svoů konformaci na za klade  vazby a hydroly zy ATP 

a fůngůje podobne  jako G proteiny [20]. Obecna  fůnkce proteinů , obsahůjí cí ch RecA-

like strůktůrů, je transport a translokace makromolekůl. Krome  jiz  zmin ovane  

rekombinace a pr esoůva ní  oligonůkleotidů  ů samotne ho proteinů RecA, je RecA-like 

strůktůra zodpove dna  napr í klad za posoůva ní  sůbstra tů do aktivní ho centra ne kolika 

bakteria lní ch protea z, nebo se ů c astní , jako soůc a st transporte rů SecA, transportů 

polypeptidů  pr es bakteria lní  membra nů. Je take  soůc a stí  proteinů TrwB, ktery  pr es 

bakteria lní  membra nů transportůje DNA be hem konjůgace. Vs echny tyto fůnkce jsoů 

spojene  s ATPasovoů aktivitoů [21], vazboů a translokací  sůbstra tů, ať ůz  jde o 

molekůlů nůkleove  kyseliny, nebo o polypeptid. Posůnovat a pr esoůvat jine  molekůly 

ůmoz n ůje helikasam schopnost RecA-like strůktůry pr eme nit chemickoů energii na 

energii kinetickoů zme noů sve  konformace v prů be hů vazby a hydroly zy ATP. Zme na 

konformace RecA-like strůktůry po vazbe , nebo naopak hydroly za a ůvolne ní  ATP 

be hem soůc asne  vazby na nůkleovoů kyselinů, způ sobí  napr í klad posůnůtí  enzymů po 

vla kne , ohnůtí  nůkleove  kyseliny, nebo posůnůtí  sůbstra tů do poz adovane ho mí sta. 

Stejna  fůnkce pak ůmoz n ůje pr i cyklicke m opakova ní  vazby a hydroly zy ATP pr esůn po 

vla kne  nůkleove  kyseliny ů translokas. 

Translokace mů z e teoreticky probí hat v oboů sme rech vla kna DNA nebo RNA, ale 

jednotlive  helikasy se lis í  jejich standardní m sme rem translokace. Translokace ve 

sme rů 3‘-5‘ se oznac ůje jako typ A, zatí mco translokace ve sme rů 5‘-3‘ se oznac ůje jako 

typ B. Krome  sme rů se helikasy dají  rozlis it i podle toho, jestli se jejich motorova  c a st 

pohybůje po dvoůvla kne  nůkleove  kysleiny – oznac ova no jako typ α, nebo po 

jednovla kenne  forme  – oznac ova no jako typ β [16]. Definova no je nyní  s est velky ch 

skůpin helikas/translokas nazvany ch „nadc eledi“ (z anglicke ho „sůperfamilies“, da le 

jen „SF“). Helikasy se take  mohoů de lit na dva typy podle toho, jestli pro svoů spra vnoů 

fůnkci tvor í  oligomerní  krůhove  strůktůry okolo sůbstra tove  nůkleove  kyseliny [16], 

nebo zda fůngůjí  samostatne  jako monomery. Ta c a st helikas, ktera  tvor í  krůhove  

strůktůry, patr í  klasifikací  do skůpin SF 3 az  SF 6 a jde pr eva z ne  o prokaryoticke  

helikasy nacha zejí cí  se v bakterií ch a virech [22] (obrázek 4, strana 12). Eůkaryoticke  
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helikasy se nacha zejí  pr eva z ne  jako monomery, pr í padne  jako dimery a spadají  do 

skůpin SF1 a SF2 ktery mi se bůdů da le pr eva z ne  zaby vat. 

 

Obrázek 4: Ukázka struktury několika charakterizovaných helikas. V modelech jsou 

vyznačeny molekuly substrátové nukleové kyseliny. a) Struktura monomerní helikasy 

PcrA ze skupiny SF1. b) Namodelované struktury několika hexamerických helikas ze sku-

pin SF3 – SF6. Upraveno podle [16]. 

1.2.3. Obecne  vlastnosti eůkaryoticky ch helikas skůpin SF1 a SF2 

Helikasy skůpin SF1 a SF2 jsoů ze vs ech skůpin nejví ce prozkoůmane . Tyto skůpiny jsoů 

charakteristicke  tí m, z e obsahůjí  obe  dome ny helikasove ho ja dra v jednom 

polypeptidove m r ete zci a nemůsí  tak pro svoů fůnkci tvor it oligomerní  strůktůry. Obe  

skůpiny obsahůjí  charakteristickoů fůnkci hydroly zy ATP za soůc asne  zme ny sve  

konformace. Helikasy skůpiny SF1 a SF2 byly da le rozde leny do mens í ch rodin 

porovna ní m strůktůry charakteristicky ch konzervovany ch motivů  jejich helikasove ho 

ja dra. Charakterizace konzervovany ch motivů  byla stejny m způ sobem poůz ita i 

k rozde lení  helikas do ve ts í ch skůpin SF1 – SF6 (obrázek 5, strana 13).  
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Obrázek 5: A) Charakteristicke  motivy v helikasovy ch dome na ch, podle jejichz  podobnosti 

byly helikasy skůpin SF1 a SF2 rozde leny do rodin. Motivy jsoů vyznac eny barevne  podle jejich 

biochemicke  fůnkce. C ervene  oznac ene  motivy se ů c astní  vazby a hydroly zy ATP, z lůte  

oznac ene  motivy koordinůjí  interakci nava zany ch NTP a nůkleove  kyseliny, modr e oznac ene  

motivy zajis ťůjí  vazbů nůkleove  kyseliny na helikasů. Zelene  hve zdic ky znac í  mí sta insertů  

rů zny ch dals í ch dome n v jednotlivy ch rodina ch helika z. Velikosti jednotlivy ch bloků  a jejich 

vzda lenosti nejsoů ve skůtec ne m me r í tků. B) Sekvenc ní  konzervovanost jednotlivy ch 

helikasovy ch motivů . Vy s ka pí smene znac í cí ho aminokyselinů odpoví da  mí r e konzervovanosti 

dane  aminokyseliny na dane  pozici. C í m vys s í  je pí smeno, tí m vys s í  je mí ra konzervovanosti 

dane  aminokyseliny na dane  pozici. Barvy odpoví dají  chemicky m vlastnostem dane  

aminokyseliny.: zelena  – pola rní , modra  – bazicka , c ervena  – kysela , c erna  – hydrofobní . 

Sekvenc ní  loga, stejne  jako charakteristicke  motivy byly zí ska ny srovna ní m helikas skůpiny SF1 

a SF2 patr í cí ch c love ků, S.cerevisiae, E.coli a ne kolika drůhů m virů . Upraveno podle [23].  
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Rozde lení  helikas skůpiny SF2 na jednotlive  rodiny bylo provedeno fylogenetickoů 

analy zoů helikasove ho ja dra helikas ne kolika organismů , jmenovite  Saccharomyces 

cerevisiae, E. coli, c love ka a vybrany ch drůhů  virů . Za stůpci ne ktery ch te chto skůpin jiz  

byli popsa ni jako fůnkc ne  podobne  proteiny a fylogeneticka  stůdie tak potvrdila jejich 

jiz  existůjí cí  seskůpení  [23] (obrázek 6). 

 

  

 

Obrázek 6: Kladogram helikas skůpin SF1 a SF2 zí skany  porovna ní m strůktůr helikasove ho 

ja dra helikas ne kolika modelovy ch organismů . Ova l pr edstavůje neůrc itost. Fylogeneticky  

strom je prů me rem z ne kolika kladogramů , ktere  byly zí ska ny jiny m hodnocení m podobnosti 

[23]. 

 

Zar azení  helikas do rodin je ovlivne no take  tí m, jake  dals í  sekvence a dome ny jsoů 

vloz eny mezi nebo do samotny ch helikasovy ch dome n a tí m co dome na m v sekvenci 

pr edcha zí , c i co je na sledůje. Rů zne  helikasy mají  za kladní  helikasove  ja dro doplne ne  o 

fůnkc ní  prvky, modůlůjí cí  vy slednoů fůnkci enzymů. C asto jde o prvky, jako napr í klad 

zinkove  prsty, Fe-S klastry, nebo endonůklea zove  dome ny (obrázek 7, strana 15), 

ktere  ůmoz n ůjí  helikasa m prova de t rů znorode  biochemicke  fůnkce, pojí cí  se s vazboů 

na molekůlů RNA nebo DNA [23]. 

 

 



15 

 

 

 
Obrázek 7: Porovna ní  sloz ení  helikasove ho ja dra rů zny ch rodin helikas patr í cí ch do skůpin 

SF1 a SF2. Dome ny nejsoů zobrazeny v rea lny ch velikostech. S ede  jsoů vyznac ene  inserty 

v sekvencí ch dome n, ktere  jsoů typicke  pro danoů rodinů. RIG-I-like proteiny jsoů variabilní  

svoů N-termina lní  c a stí . Napravo jsoů pak vyznac eni za stůpci te to skůpiny helikas. RecQ-like 

proteiny mají  ne kolik pr í padů  C- a N-termina lní ch dome n ktere  obsahůjí  exonůklea zovoů 

dome nů. (zkratky: CARD – caspasů rekrůtůjí cí  dome na, RD (Zn) – regůlac ní  dome na spojena  

s dome noů va zají cí  zinek, NTD – N-koncova  dome na, CTD – C-termina lní  dome na, Zn – zinkovy  

prst, WH – „winged helix“ dome na, HRDC – „Helicase and RNAseD-like“ C-termina lní  dome na, 

FeS – Fe-S klastr, Arch – „Arch“ strůktůrní  dome na, TRG – ů sek translokovany  enzymem RecG, 

H1/2 – helika lní  strůktůra 1/2, FN3 – fibronektin). Upraveno podle [23]. 
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1.2.4. Skůpina helikas SF2  

Proteiny skupiny SF2 mohou remodelovat nebo dehybridizovat jak molekuly DNA, tak 

RNA. Hlavní skupina SF2 helikas, která se remodelace a dehybridizace molekul nukleových 

kyselin účastní, jsou helikasy rodiny DExH/D. Tyto helikasy jsou pojmenované podle 

sekvence konzervovaného motivu II v jejich helikasové doméně [24]. DExH/D proteiny se 

účastní iniciace translace, biogeneze ribosomů, RNA sestřihu, RNA transportu, replikace 

některých RNA virů a dalších funkcí [25]. Mechanismus jejich funkce byl studován na 

proteinu NPH-II. Nejlépe charakterizované DNA remodelující proteiny ze skupiny SF2 jsou 

proteiny rodin RecQ a Snf2. RecQ proteiny jsou nezbytné pro udržování integrity DNA a 

mutantní formy těchto proteinů jsou spojené s predispozicí k některým typům rakoviny nebo 

se stárnutím [26]. Snf2 je poté chromatin remodelující protein, který zajišťuje změny 

struktury chromatinu potřebné pro transkripci a mitosu [27]. 

Hlavní funkční prvky SF2 proteinů jsou již zmiňované charakteristické konzervované 

motivy, které jsou součástí helikasového jádra proteinu. Obsahují funkční skupiny důležité 

pro jednotlivé aspekty funkce proteinu. Motivy I, II, VI a Q jsou zodpovědné za vazbu a 

hydrolýzu ATP, motivy Ia, Ib, IV a V jsou zodpovědné za vazbu substrátové nukleové 

kyseliny a translokaci po vlákně a motiv III je zodpovědný za koordinaci ATP hydrolýzy s 

aktivním rozplétáním (tzv. „coupling“). Trojrozměrná struktura helikasového jádra je u 

všech SF2 proteinů podobná. Jde o RecA-like fold dvou helikasových domén postavených 

antiparalelně, s další třetí doménou, stabilizující celou strukturu v případě DExH helikas. 

V případě DEAD-box helikas pak jde jen o dvě domény helikasového jádra, které jsou 

vzdálené a netvoří volně v roztoku standardní antiparalelní strukturu. RecA-like strukturu 

vytvoří až při vazbě na nukleovou kyselinu. Další funkční prvky, které se nacházejí na 

dodatečných doménách nebo jsou tvořeny kofaktory, dodávají helikasam skupiny SF2 další 

možné funkce. Název helikasy není zcela přesný, neboť zatímco proteiny z rodiny DExH 

vykazují procesivní translokaci po jednovlákenné nukleové kyselině a charakteristickou 

helikasovou aktivitu, proteiny z rodiny DEAD-box jsou striktně ATP dependentní RNA 

vazebné proteiny, které netranslokují po vlákně, ale katalyzují změny struktury nukleové 

kyseliny jen v místě, kam nasedají [28]. 

1.2.4.1. Mechanismůs dehybridizace nůkleove  kyseliny 

 

Dehybridizace DNA může probíhat jako pasivní nebo aktivní mechanismus. Při pasivním 

mechanismu helikasa s nukleovou kyselinou nijak neinteraguje, ale váže se na 

jednovlákenné úseky nukleové kyseliny a poté se translokuje po vlákně a jednovlákennou 
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strukturu stabilizuje. Tam, kde přechází jednovláknová forma na dvouvláknovou, je 

struktura nukleové kyseliny transientní, fluktuuje a poslední báze spojené vodíkovými 

můstky se vlivem termálního pohybu střídavě hybridizují a dehybridizují. Přítomnost 

helikasy, která do tohoto místa nasedá pak stericky brání zpětné hybridizaci. Ve chvíli, kdy 

dehybridizují vedlejší báze, se do vzniklé mezery helikasa za spotřeby ATP translokuje a 

znovu zabrání zpětnému spojení nukleotidů. Protože rychlost, s jakou se poslední propojené 

nukleotidy v dehybridizující nukleové kyselině spojují a znovu rozpojují, je poměrně 

vysoká, tento mechanismus je poměrně efektivní [29].  

Při aktivním mechanismu naopak helikasa přímo interaguje s dvouvláknovou DNA, 

nejčastěji za využití energie makroergické vazby v ATP, a způsobuje destabilizaci 

dvojvlákna. Pro efektivní nasednutí vyžadují jak DExH, tak DEAD-box helikasy 

jednovlákenný přesah nukleové kyseliny na 3‘ konci, přičemž DEAD-box proteiny mají 

vyšší toleranci k nespecifické struktuře nukleové kyseliny, na kterou nasedají [30]. 

 

Vlastní helikasové aktivitě se dají přisoudit některé obecné atributy: 

 

 Rychlost dehybridizace 

 

Je definova na jako rychlost, s jakoů helikasy translokůjí  po vla kne  nůkleove  kyseliny a 

dvoůs roůbovici DNA nebo RNA rozple tají . Rychlost se pohybůje od ne kolika jednotek 

do ne kolika tisí c pa rů  ba zí  za sekůndů a je striktne  kontrolova na zejme na interakcemi 

helikas s jiny mi proteiny. Regůlace rychlosti helikasy spoc í va  v regůlaci ATPasove  

aktivity helikasy. Regůlace rychlosti translokace enzymů mů z e pr ispe t k cí lene mů 

vytvor ení  komplexů s jiny mi proteiny, nebo k pr esůnů helikasy na specificke  mí sto na 

nůkleove  kyseline  [14].  

 

 Rozpozna ní  sme rů pohybů 

 

Kaz de  z vla ken molekůly DNA sme růje opac ny m sme rem a symetricka  fosfodiesterova  

pa ter  ůmoz nůje teoreticky pohyb helikasy obe ma sme ry. Helikasy se vs ak pohybůjí  po 

vla kne  nůkleove  kyseliny zpravidla jen jední m sme rem. Rozpozna ní  sme rů 

pravde podobne  nasta va  ve chví li naseda ní  proteinů na dvojvla kno za asistence jedno-

vla knove ho pr esahů na 3‘ konci DNA nebo RNA, kdy podle sme rů nasednůtí  probí ha  

dehybridizace, nebo translokace jední m, c i drůhy m sme rem [31].  Bylo potvrzeno, z e 

v pr í pade  SF2 helikas probí ha  naseda ní  konsistentne  a je da no strůktůroů helikasovy ch 
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dome n. Dome na 1 vz dy interagůje s 3‘ koncem nůkleove  kyseliny a Dome na 2 

s její m 5‘ koncem, pr ic emz  ne ktere  dals í  motivy mohoů strůktůrů stabilizovat [24]. 

 
 

 Procesivita 

 

Procesivita je parametr enzymove  aktivity, kdy enzym po nava za ní  na sůbstra t 

katalyzůje svoů charakteristickoů reakci ne kolikra t v r ade  na stejne m sůbstra tů, nez  

sůbstra t ůvolní . V pr í pade  helikas a transloka z je sůbstra tem cela  molekůla nůkleove  

kyseliny. Vs echny dosůd prozkoůmane  helikasy, ktere  vykazůjí  skůtec noů helikasovoů 

aktivitů, jsoů vysoce procesivní  enzymy, z nichz  ne ktere  provedoů i ne kolik tisí c 

separací  ba zí  be hem jednoho nasednůtí  na vla kno nůkleove  kyseliny. Procesivita 

mnoha helikas mů z e by t regůlova na interakcí  s jiny mi proteiny. 

 
 Efektivita 

 

Efektivitoů v pr í pade  helikas c i transloka z mů z eme rozůme t poc et pa rů  ba zí , ktere  jsoů 

rozvinůty v pr í pade  helikas, nebo pr ekroc eny v pr í pade  transloka z, na jednů 

hydrolyzovanoů molekůlů ATP. Pr estoz e Gibbsova volna  energie hydroly zy jedne  

molekůly ATP za fyziologicky ch podmí nek je pome rne  dobr e zna ma , Gibbsova energie 

separace ne kolika pa rů  ba zí  nůkleove  kyseliny v r ade  za visí  na mnoha faktorech jako je 

kompozice ba zí  (C-G pa ry vyz adůjí  ve ts í  energii k separaci kvů li tr em vodí kovy m 

mů stků m, na rozdí l od dvoů vodí kovy ch mů stků  v A-T pa rů), nads roůbovicove  vinůtí , 

nebo na existenci ne ktery ch neobvykly ch strůktůr. Vedle za kladní ho pojetí  kroků, jako 

poc tů rozvinůty ch ba zí  na jednotků ATP existůje jes te  pojem „kineticky  krok“, ktery  

popisůje me ne  c aste  vedlejs í  rozví jení , ktere  probí ha  vedle rozví jení  hnane ho pomocí  

ATP. Kineticky  krok spoc í ta  ve vytvor ení  ůrc ite ho pnůtí  v molekůle, kdy se jedna c a st 

helikasy pohybůje po vla kne  a drůha  je na ne j pevne ji nava za na v mí ste  propojení  bazí . 

Po vytvor ení  dostatec ne ho pnůtí  se nava zana  dome na ůvolní  a za vyůz ití  kineticke  

energie se pr esůne k pohybůjí cí  se dome ne , za soůc asne  dehybridizace vla kna [32]. 
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1.2.4.1.1. Mechanismůs fůnkce DExH (DHX) proteinů  

 

DExH helikasy jsou procesivní helikasy, které rozplétají nebo remodelují převážně molekuly 

RNA. Rozvíjení probíhá vždy od koncových míst helixu. Některé DExH proteiny mohou 

rozplétat helix od tupého konce, jiné jen od již existujícího místa, kde se dvouvláknová 

struktura RNA již rozvijí („vidlice“), nebo na dvouvláknovou strukturu navazuje 

jednovláknový přesah. Pro lepší rozpoznání substrátu a usnadněné nasednutí na molekulu 

DExH helikasy vždy využívají přesah na 3‘ vlákně, které je nazýváno „spodní vlákno“, nebo 

také „loading strand“ či „tracking strand“. Translokace a rozvíjení RNA poté probíhá ve 

směru 3‘ – 5‘. Pro vazbu a translokaci po nukleové kyselině je pro helikasu důležitá hlavně 

struktura páteře nukleové kyseliny a místa, kde se nukleová kyselina rozvíjí. Struktura 

horního odvíjeného vlákna, které neobsahuje přesah, nemá vliv na helikasovou aktivitu [33]. 

Důkazem pro striktní pohyb jen po jednom z vláken je i fakt, že DExH helikasy jsou schopné 

translokovat i po jednovlákenné molekule nukleové kyseliny a jejich funkce by se tak dala 

jednoduše popsat jako odvinutí horního vlákna duplexu od vlákna po kterém se helikasa 

pohybuje bez ohledu na jeho strukturu [34]. Během translokace jsou tyto helikasy také 

schopné z jednovláknové molekuly nukleové kyseliny odpojit jiné navázané proteiny [35]. 

Důvodem pro jasně definovanou 3‘- 5‘ orientaci translokace je způsob vazby helikasy 

k nukleové kyselině, kdy doména I interaguje vždy s 3‘ koncem a doména II s 5‘ koncem 

navázané jednovlákenné struktury. Tato vazba je dále stabilizována některými dalšími 

motivy na doméně III, které interagují s navázanou nukleovou kyselinou [34]. Vazba a 

hydrolýza ATP probíhá na rozhraní dvou RecA domén a tyto domény jsou drženy pohromadě 

pomocí dalších domén. Procesivní SF2 enzymy obecně vykazují ATPasovou aktivitu i bez 

navázání RNA.  

Pro samotný fyzický proces translokace byly zatím u procesivních helikas navrženy dva 

modely, které se navzájem doplňují. Jedním modelem je „brownian motor“ pracující 

s prvkem volného pohybu domén při jednom z kroků, zatímco druhý model, nazvaný 

„backbone stepping motor“, uvažuje střídání několika jasně definovaných navázaných stavů, 

kdy je při každém z nich afinita proteinu k nukleové kyselině vysoká. Model „brownian 

motor“ odpovídá pasivnímu mechanismu rozplétání, který byl popsaný výše, zatímco 

„backbone stepping motor“ odpovídá aktivnímu rozplétání. Většina studií se však shoduje v 

tom, že přesný mechanismus bude s největší pravděpodobností kombinace obou modelů. 
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 „Brownian motor“ model 

 

Podle tohoto modelu probíhá pohyb helikasy kupředu jako střídání pevné a slabé vazby na 

substrátovou nukleovou kyselinu. Vazba DExH helikas na nukleovou kyselinu je silná při 

absenci ATP, zatímco v přítomnosti ATP je vazba slabší [36]. Protože má helikasa nejsilnější 

afinitu pro místo kde přechází  dvouvláknová RNA na jednovláknovou formu, při absenci 

ATP se helikasa do tohoto místa pevně naváže a stabilizuje rozevřenou konformaci RNA a 

místo přechodu dvouvlákna na jednovlákno se posune. Následné navázání ATP částečně 

uvolní vazbu helikasy a ta se díky vysoké afinitě Brownovým pohybem přesune dál k místu 

rozvinutí RNA. Po uvolnění ATP dojde znovu k pevné vazbě a odvinutí částí RNA. Tento 

model uvažuje helikasu jako rigidní těleso, které se pohybuji částečně náhodně jen na 

základě termodynamických procesů. 

 

 „Backbone stepping motor“ model 

 

Tento model uvažuje helikasu jako elastické těleso a je založen na krystalografických 

studiích a analýzách metodou FRET [37]. Dvě domény helikasového jádra RecA-like 

struktury, doména 1 a doména 2, obsahují v jednom z konzervovaných motivů threonin, 

jehož funkční skupina se přímo účastní vazby na kyslík fosfátové skupiny kostry nukleové 

kyseliny „tracking“ vlákna. Domény tak vytvoří pomyslné kleště, ve kterých nukleovou 

kyselinu drží (obrázek 8, strana 21). Při absenci ATP je vzdálenost mezi místy, kde jsou 

domény navázány, tři nukleotidy. Při navázání ATP se jejich vzdálenost snižuje na dva 

nukleotidy [38]. Střídáním vazby a hydrolýzy spojené s uvolněním ADP se helikasa 

pohybuje po vlákně nukleové kyseliny kroky o velikosti jednoho nukleotidu. Vazba helikasy 

s navázaným ATP je asi 10x slabší než vazba helikasy v nepřítomnosti ATP, což částečně 

odpovídá „Brownian motor“ modelu. Zatímco však domény 1 a 2 postupují po vlákně, 

doména 3 je nepohyblivá a stojí v místě rozpletení RNA. Když se domény 1 a 2 posunou o 

tři nukleotidy, v molekule vznikne dostatečné pnutí mezi těmito doménami a doménou 3 na 

to, aby doména 3 „zapružila“, posunula se po vlákně o tři nukleotidy a přitom rozvinula 

odpovídající část RNA. Následuje další pohyb domén 1 a 2 vlivem vazby a hydrolýzy ATP 

a cyklus se opakuje [39]. SF2 helikasy také brání opětovnému nasednutí a spojení již 

rozpletených vláken a odvinuté vlákno není uvolňováno kontinuálně, ale v pulzech které 

nastávají poté, co odvinutá RNA dosáhla určité délky [40]. 
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Obrázek 8: Mechanismus rozplétání RNA pomocí SF2 helikas. Znázorněn je jeden cyklus tří 

kroků za pomoci hydrolýzy tří molekul ATP a následné rozvinutí RNA pohybem domény 3. 

Mechanismus byl zkoumán na modelovém enzymu NS3. Označení „p1“ až „p7“ značí pořadí fosfátů 

na vlákně RNA. Označení „b1“ až „b4“ značí pořadí bazí v molekule RNA. Upraveno podle [24]. 

 

Vazba helikasy s navázaným ATP je asi 10x slabší než vazba helikasy v nepřítomnosti 

ATP, což částečně odpovídá „Brownian motor“ modelu. Zatímco však domény 1 a 2 

postupují po vlákně, doména 3 je nepohyblivá a stojí v místě rozpletení RNA. Když se 

domény 1 a 2 posunou o tři nukleotidy, v molekule vznikne dostatečné pnutí mezi těmito 

doménami a doménou 3 na to, aby doména 3 „zapružila“, posunula se po vlákně o tři 

nukleotidy a přitom rozvinula odpovídající část RNA. Následuje další pohyb domén 1 a 2 

vlivem vazby a hydrolýzy ATP a cyklus se opakuje [39]. SF2 helikasy také brání opětovnému 

nasednutí a spojení již rozpletených vláken a odvinuté vlákno není uvolňováno kontinuálně, 

ale v pulzech které nastávají poté, co odvinutá RNA dosáhla určité délky [40]. 
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1.2.4.1.2. Mechanismůs fůnkce DEAD-box (DDX) proteinů  

DEAD-box helikasy jsou pojmenovány podle konzervované sekvence (Asp-Glu-Ala-Asp) 

v jejich helikasové doméně. Stejně jako procesivní DExH helikasy mají DEAD-box proteiny 

dvě RecA domény helikasového jádra, ale na rozdíl od procesivních helikas nemají třetí 

doménu držící RecA domény u sebe a fyzicky oddělující vlákna nukleové kyseliny při 

odvíjení. Namísto této domény mají DEAD-box proteiny flexibilní smyčku, která RecA 

domény spojuje. ATP hydrolýza neprobíhá, dokud není vytvořeno rozhraní mezi dvěmi 

RecA doménami, přičemž k vytvoření tohoto rozhraní dojde až při navázání RNA, nebo 

jiných proteinů, což umožňuje komplexní regulaci funkce DEAD-box proteinů a přesnou 

synchronizaci vazby RNA a hydrolýzy ATP různými buněčnými faktory [41] (obrázek 9).  

 

Obrázek 9: Struktura modelového DEAD-box proteinu Vasa, modře je vyznačena doména 1 

zodpovědná za vazbu ATP, fialově doména 2 zodpovědná za vazbu nukleové kyseliny. 

V nepřítomnosti ATP a substrátu jsou dvě RecA domény helikasového jádra DEAD-box proteinů 

v neaktivní konformaci a jsou oddělené flexibilní smyčkou. Při vazbě na nukleovou kyselinu a 

navázání ATP se domény přiblíží a vytvoří charakteristickou RecA-like strukturu, které vykazuje 

helikasovou aktivitu a v případě DEAD-box proteinu pak lokální rozevření dvojvlákna. Upraveno 

podle [24]. 
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Mechanismus funkce DEAD-box proteinů je tak díky strukturním odlišnostem jiný než u 

ostatních SF1 a SF2 helikas. Protože nemají třetí doménu, neodvíjí nukleovou kyselinu 

procesivně jako DExH proteiny, ale mění strukturu RNA jen v místě, kam nasednou. To 

omezuje jejich funkci na úseky RNA do velikosti dvou otoček [42]. DEAD-box proteiny 

nemají žádnou preferenci k polaritě vlákna a mohou nasedat jak ve směru 3‘ - 5‘, tak ve 

směru opačném. Úseky RNA, které obsahují regiony nespárovaných nukleotidů, stimulují 

jejich nasedání a aktivitu. Samotné odvíjení probíhá tak, že DEAD-box protein může 

nasednout na libovolné místo nukleové kyseliny a za utilizace ATP lokálně rozevře helix, 

což způsobí destabilizace duplexu a urychlí separaci vláken [43] (obrázek 10). Tomuto 

způsobu rozvíjení nukleové kyseliny odpovídá jejich funkce, kterou je převážně remodelace 

složitějších RNA molekul s určitou sekundární strukturou, kterou nelze upravit procesivními 

helikasami [44].  

 

 
Obrázek 10: Tříkrokový mechanismus rozvíjení RNA DEAD-box proteiny. V prvním kroku se 

DEAD-box proteiny naváží na terminální, nebo interní region RNA. V druhém kroku se v místě 

vazby na nukleovou kyselinu ATP dependentní reakcí rozevře dvojvlákno. Ve třetím kroku disociují 

okolní páry bází. Rychlost rozplétání je pak závislá na efektivitě vazby proteinu na RNA, rychlosti 

s jakou je RNA rozevírána a na stabilitě okolních párů bází. Upraveno podle [43]. 
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Bylo zjištěno, že jednotlivé RecA domény mají modulární funkce. Doména 1 je 

zodpovědná za vazbu ATP a doména 2 zajišťuje rozpoznání vazného místa za pomoci 

konzervovaného sekvenčního motivu, charakteristického pro DEAD-box proteiny. Tato 

sekvence vykazuje afinitu pro A formu DNA, ale ne pro B formu, což umožňuje jistou 

substrátovou specifitu. Substrát navázaný na doménu 2 je po zaujetí aktivní konformace 

obou RecA domén rozpleten doménou 1 tak, že jedno vlákno jen ponecháno ve vazbě na 

doménu 2 a druhé je ohnuto směrem pryč od duplexu [45]. 

 

1.2.5. Dals í  zna me  fůnkce helikas 

 

Přestože všechny helikasy obsahují charakteristické motivy, které jsou typické pro 

helikasovou aktivitu, ne všechny DEAD-box a DExH proteiny helikasovou aktivitu skutečně 

vykazují. Absence helikasové aktivity u in-vitro připravené a izolované helikasy může být 

způsobena nepřítomností zatím neidentifikovaného buněčného faktoru, který se za 

fyziologických podmínek v buňce nachází a funkci helikasy moduluje, nebo umožňuje. U 

DEAD-box proteinů, které často nevykazují klasickou helikasovou aktivitu byly zatím 

popsány funkce, zahrnující stabilizaci RNA a ribonukleoproteinových (RNP) molekul [46], 

nebo naopak dislokaci proteinů z molekul RNA [47]. Příkladem může být DEAD-box 

protein Dbp5, který je ukotven na pórech jaderné membrány. Jeho funkcí je sejmutí proteinu 

Mex67 z molekuly RNA, která je z jádra transportována do cytoplasmy [15]. DExH protein, 

který vykazuje funkci nejvíce vzdálenou standardnímu rozplétání RNA je protein eIF4AIII. 

Tento protein slouží jako kotva, stabilizující velký proteinový komplex na rozhraní 

sestřihovaných exonů, pojmenovaný EJC (z anglického „exon junction complex“ – komplex 

na rozhraní exonů). Tím umožňuje správný export a úpravu molekul mRNA [14]. 

Krystalografické studie ukázaly, že vazbou eIFAIII se RNA dostane do orientace, která 

umožňuje snadnou vazbu proteinů a snadné rozpoznání vazebného místa. Vazba eIFAIII je 

ve výsledku podobná tomu, jak RNA váže protein Vasa (obrázek 9, strana 21) [48]. 

1.2.6. Vztah helikas a na dorovy ch onemocne ní  

 

Vzhledem k tomu, že se RNA a DNA helikasy účastní všech kroků exprese genetické 

informace, je zde potenciál pro možný vliv případných deregulací, nebo chyb v těchto 

proteinech, na rozvoj nádorového bujení. Skutečně bylo nalezeno několik příkladů helikas, 

jejichž deregulace byla spojena s nádorovým onemocněním, nebo u nichž byla zjištěna 

interakce s proteiny spojenými s nádorovým bujením [17]. 
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Exprese helikas z rodiny RECQ je například deregulována u některých hematologických 

malignancí, specificky akutní myeloidní leukemie, chronické lymfocytické leukemie, 

lymfomy a mnohačetného myelomu [49].  

Další RNA helikasa se známými vlivy na nádorové bujení je helikasa DDX3 z rodiny 

DEAD-box proteinů. Bylo zjištěno, že tento protein moduluje Wnt/β-Catenin signalizaci 

tím, že funguje jako regulační podjednotka kinasy CK1 [50]. Deregulace množství DDX3 

pak vede ke snížené expresi cílových proteinů této signalizační dráhy. Funkčními důsledky 

jsou zvýšená adheze a snížená pohyblivost a migrace buněk [51]. U rakoviny prsu bylo při 

snížení aktivity DDX3 zjištěno menší množství metastazí v plicích [52]. Obecně se zdá, že 

nadměrná exprese DDX3 podporuje tvorbu metastazí [53]. Nedávno byla také popsána role 

DDX3 proteinu u rakoviny tlustého střeva. Bylo zjištěno, že DDX3 zvyšuje transkripci 

onkogenu KRAS, který podporuje progresi a invazivnost nádoru tlustého střeva přes 

ERK/PTEN/AKT/β-Catenin signalizaci. U myší s xenotransplantovanými nádory plic vedla 

inhibice funkce signalizačních proteinů Akt, i β-catenin k potlačení nádorů. Pacienti, jejichž 

nádory vykazují vysokou expresi DDX3 i KRAS proteinu a aktivní β-Catenin v jádře buněk, 

mají obecně horší prognózu [54]. 

U proteinu DDX5 byl poté nalezen podobný mechanismus působení, kdy jeho exprese 

koreluje s rozvojem nádorů. Po signalizaci PDGF růstovým faktorem je DDX5 fosforylován 

a způsobuje přesun β-catenin proteinu do jádra, podobně jako to činí protein DDX3 přes 

ERK/PTEN/AKT/β-catenin signalizaci. Bylo také zjištěno, že při porušení genu pro DDX5 

se snižuje exprese cílových genů transkripčního faktoru C-MYC. Při imunoprecipitačních 

experimentech byla potom zjištěna přítomnost komplexu DDX5/C-MYC, což značí, že 

protein DDX5 interaguje s proteinem C-MYC a umožňuje jeho transkripční aktivitu. 

Zároveň bylo zjištěno, že nadměrná exprese C-MYC proteinu vedla ke zvýšené expresi 

proteinu DDX5. Může tedy jít o pozitivní zpětnovazebnou smyčku podporující proliferaci 

nádorů nejen samotnou vyšší aktivitou C-MYC v důsledku nadměrné exprese, ale také jeho 

zvyšující se aktivitou modulovanou proteinem DDX5 [55].  

Deregulace exprese helikasy DDX2A (eIF4A) byla popsána u buněk melanomu [56], 

nebo u hepatocelulárního karcinomu [57]. Kromě deregulace byla u proteinu DDX2A 

zjištěna interakce s jinými proteiny, které regulují růst a maligní transformaci. DDX2A se 

například váže na protein PDCD4, který vykazuje supresivní efekt na transformaci buněk a 

jehož nadměrná exprese inhibuje u buněk nádorový fenotyp. Vazba PDCD4 s DDX2A, která 

způsobí inhibici translace modulované proteinem DDX2A, je nutná pro tumorsupresivní 

funkci proteinu PDCD4 [58].  
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1.3. Hippo signalizace 

Hippo kinasová kaskáda je konzervovaná signalizační dráha, objevená jako první u 

Drosophila melanogaster, ovlivňující velikost orgánů jak u Drosophily, tak u savců [59]. 

Hippo signalizace reguluje průběh buněčného cyklu, apoptosu a proliferaci buněk. 

Deregulace této dráhy byla pozorována u mnoha typů nádorů a tak se tato signalizační dráha 

jeví jako slibný cíl protinádorové léčby.  

Centrální kinasa této dráhy nese u Drosophily název Hippo, u člověka pak nese označení 

MTS1/2. Jde o dva homologní proteiny, jejichž funkce se prolíná. Kinasa MST1/2 při své 

aktivaci fosforyluje efektorovou kinasu LATS1/2, která za pomoci adaptorových proteinů 

jako jsou například SAV1, MOB1A nebo MOB1B fosforyluje transkripční koaktivátory YAP 

a TAZ. Tyto proteiny jsou onkoproteiny, jejichž funkcí je spouštět v jádře, spolu 

s transkripčním faktorem TEAD, expresi některých pro-proliferačních proteinů. Po své 

fosforylaci jsou YAP/TAZ akumulovány v cytoplasmě, vázány na protein 14-3-3, 

ubiqitinovány a degradovány (obrázek 11). Jejich funkce je tak inhibována a exprese 

cílových genů neprobíhá [60].  

 

Obrázek 11: Přehled proteinů účastnících se Hippo signalizace. Modře jsou označené tumor-

supresorové proteiny, zatímco červeně jsou označené onkoproteiny (upraveno podle [60]). 
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Inhibice funkce YAP a TAZ může být také docíleno bez aktivace kinas MST1 a MST2, 

a to například aktivací přímo LATS1 a LATS2 proteiny reagujícími na adhezi a mezibuněčný 

kontakt (SCRIB, E-cadherin), nebo tvorbou fyzických komplexů s jinými proteiny (PATJ, 

PALS1, α-catenin), které jim neumožní proniknout do jádra. Hippo signalizační dráha se 

vzájemně ovlivňuje s Wnt/β-catenin signalizací, jejíž deregulace byla pozorována u stejných 

typů nádorů, u kterých byla pozorována deregulace Hippo signalizace. Protein YAP 

podporuje transkripci β-cateninu a taktéž podporuje jeho stabilizaci a translokaci do jádra 

[61]. Cíle Hippo signalizační dráhy jsou převážně pro-proliferační geny, jako například 

transkripční faktor C-MYC, který je nadměrně exprimován u řady nádorových tkání. 

1.4. C-MYC transkripční faktor 

1.4.1. Obecné vlastnosti C-MYC proteinu 

 

Protein C-MYC je transkripční faktor z rodiny proteinů MYC, nezbytný pro buněčnou 

proliferaci a embryogenezi a podporující proliferaci a růst buněk. Další dva proteiny z rodiny 

MYC, které byly zatím charakterizovány, jsou proteiny L-MYC a N-MYC. Jejich funkce je 

podobná proteinu C-MYC ale liší se tkáňovou specifitou a potencí aktivace transkripce. N-

MYC se nachází převážně v nervových tkáních, zatímco u L-MYC byla pozorována 

nadměrná exprese v buňkách plicního karcinomu [62] [63]. C-MYC je exprimován ve všech 

proliferujících buňkách. Míra exprese proteinu C-MYC je ovlivňována hned několika 

signalizačními dráhami a je to efektorový gen mnoha membránových receptorů vázajících 

růstové faktory, nebo pro proliferační signály. Interaguje s velkým množstvím proteinů, 

které modulují jeho funkci v reakci na nejrůznější buněčné podněty [64] (obrázek 12). 

Cílové geny transkripčního faktoru C-MYC zahrnují velkou škálu genů buněčného cyklu, 

apoptotické geny, metabolické geny a geny biosyntézy ribosomů [65]. Protein C-MYC 

ovlivňuje expresi zhruba 10% genomu a jeho funkce je jak aktivace, tak represe exprese 

cílových genů [66]. Konstitutivní exprese proteinu C-MYC napomáhá rozvoji nádorového 

bujení a vysoká míra exprese tohoto transkripčního faktoru byla zjištěna u většiny 

nádorových tkání. C-MYC se tak jeví jako potenciální cíl protinádorové léčby.  

Pro svou správnou funkci protein C-MYC dimerizuje s jeho heterodimerem, proteinem 

MAX a v této formě se váže v blízkosti promotoru cílových genů a spouští transkripci. 

Zajímavé je, že při vyšším množství proteinu MAX v jádře dochází naopak k represi funkce 

C-MYC proteinu a to z toho důvodu, že místo nasednutí heterodimeru MYC/MAX na DNA 

dojde k nasednutí homodimeru MAX/MAX, který ale transkripci cílových genů nespouští a 

tvoří se kompetitivně k heterodimeru MYC/MAX při vysoké koncentraci proteinu MAX 
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[67]. Samotné spuštění transkripce spočívá ve vytvoření podmínek pro vazbu kofaktorů, 

které zahrnují například histon-acetyltransferasy, nebo kinasy RNA polymerasy II. Tyto 

enzymy poté umožňují nasednutí RNA polymerasy a expresi cílových genů. Bylo také 

zjištěno, že C-MYC napomáhá tvorbě  čepičky na 5‘ konci nově vznikající mRNA [68].   

Protože je vliv C-MYC proteinu tak rozsáhlý a jeho deregulace vede často k nádorovému 

onemocnění, jeho syntéza je  přísně regulovaný mechanismus. Regulace probíhá na všech 

úrovních jeho syntézy, počínaje transkripcí a urychlenou degradací či již zmiňovanou 

kompeticí o dimerizačního partnera konče (obrázek 12).  

 

Obrázek 12: Schéma regulace aktivity C-MYC proteinu.  

 

První a hlavní regulace C-MYC proteinu nastává v bodě jeho transkripce. Regulována je 

jak iniciace transkripce, tak zastavení začátku elongace, kdy může být RNA polymerasa II 

v rámci regulace zastavena. Na regulaci transkripce se podílejí jak pozitivní, tak negativní 

buněčné signály aby docházelo k transkripci jen ve chvíli, kdy do jádra dorazí odpovídající 

pro-proliferační signály. Regulace na úrovni mRNA vlivem mikroRNA, která se tvoří spolu 

se C-MYC mRNA a mohou regulovat míru translace C-MYC proteinu [69]. V cytoplasmě 

je regulačním mechanismem jak krátký poločas rozpadu C-MYC mRNA [70], tak 

kontrolovaná tvorba komplexu mRNA s ribozomem [71]. Hotový protein je poté vystaven 

mnoha post translačním modifikacím, které zahrnují glykosylaci, fosforylaci, acetylaci a 

ubiqitinaci, které navzájem interagují a určují rychlost degradace proteinu C-MYC. 

Ubiqitinace a deubiqitinace také mění transkripční aktivitu proteinu C-MYC. Ubiqitinace na 

doméně spouštějící transkripci je dokonce nezbytná pro aktivaci transkripce cílových genů, 

zatímco inhibice ubiqitinace vede ke spuštění apoptotické aktivity proteinu C-MYC [72]. 
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1.4.2. Struktura C-MYC proteinu a jeho interakce s jinými proteiny 

 

Hlavní strukturní prvky transkripčního faktoru C-MYC jsou dvě domény na koncových 

částech proteinu a konzervované motivy, které se nacházejí podél celé sekvence proteinu 

(obrázek 13). Doména, zodpovědná za vazbu na specifickou sekvenci DNA se nachází na 

C-konci proteinu a má „helix-loop-helix-leucin zipper“ strukturu. Na N-konci proteinu je 

pak trans-aktivační doména interagující s i proteiny účastnícími se iniciace transkripce (TAD 

– z anglického „transcriptional activation domain“). Mezi těmito doménami je převážně 

nekonzervovaná méně strukturovaná část, která obsahuje několik konzervovaných motivů, 

pojmenovaných  „MYC Box I – IV“ (dále jen MC), které mají v proteinu různé funkce, 

pojící se převážně se stabilitou proteinu, jeho aktivitou a vazebnou afinitou. 

 

Obrázek 13: Schéma sekvence a konzervovaných motivů „MYC box“ proteinů z rodiny MYC. Na 

N-konci proteinu je doména interagující s proteiny, které modulují funkci RNA polymerasy II a 

podílí se na iniciaci transkripci. Dále jsou znázorněny motivy MC I – MC IV nacházející se ve střední 

méně konzervované části proteinu. Na C-konci proteinu je pak DNA vázající doména obsahující 

helix-loop-helix-leucin zipper strukturu. Upraveno podle [73]. 

 

TAD doména proteinu C-MYC je bez interakce s vazebnými partnery nestrukturovaná a je 

to hlavní interakční partner proteinů asociovaných s RNA polymerasou II, které následně 

stimulují spuštění transkripce cílových genů [74]. Je to také region, který je v přirozených 

podmínkách rychle ubiqitinován a protein tak degradován [75]. Přestože celý protein C-

MYC je poměrně slabý aktivátor transkripce, fúzní protein složený z izolované TAD domény 

a heterologní domény vázající DNA, vykazuje mnohem vyšší aktivitu. Zdá se tedy, že 

potenciál TAD domény pro aktivaci transkripce je vyšší, ale zbytek molekuly proteinu C-

MYC tuto aktivitu reguluje tak, aby byla spuštěna jen nárazově po zaznamenání specifického 

buněčného signálu a neprobíhala konstitutivně [73]. 
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DNA vazebná doména proteinu C-MYC se nachází na C-konci proteinu a obsahuje 

„helix-loop-helix-leucin zipper“ strukturu. Ta se váže na specifickou sekvenci „CACGTG“ 

na DNA, která se obecně nazývá „Enhancer box“ zkráceně „E-Box“. Pro funkční vazbu se 

musí nejprve vytvořit dimer „helix-loop-helix-leucin zipper“ struktury, který se pak jako 

nůžky váže do velkého žlábku na DNA (obrázek 14). Za fyziologické koncentrace proteinu 

C-MYC  se netvoří dimer MYC/MYC, ale protein dimerizuje s heterodimerním proteinem 

MAX a tato dimerizace je nutnou podmínkou pro vazbu na všechny cílové geny proteinu C-

MYC [76]. Protein MAX však dimerizuje také s jinými proteiny obsahujícími „helix-loop-

helix-leucin zipper“ strukturu. Může tak být těmito proteiny vyvázán a dojde k inhibici 

vzniku komplexu MYC/MAX. Jeho dostupnost je tedy regulačním mechanismem proteinu 

C-MYC. Byly připraveny syntetické inhibitory, které funkci C-MYC regulují právě 

zamezením tvorby dimeru MYC/MAX [77]. 

 

Obrázek 14: Struktura dimerizované „helix-loop-helix-leucin zipper“ struktury DNA vazebné 

domény na C-konci proteinu C-MYC spolu se stejnou funkční doménou proteinu MAX. Upraveno 

podle [73]. 
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Přestože protein MAX je nejvíce prozkoumaný interakční partner proteinu C-MYC, 

mnoho dalších proteinů se přímou interakcí podílí na regulaci, nebo modulaci jeho funkce 

(obrázek 16, strana 32). Tyto proteiny interagují s proteinem C-MYC na různých místech 

jeho sekvence, často na konzervovaných motivech nazvaných „MYC box“. Na rozdíl od 

TAD domény a DNA vazebné domény, střední část proteinu je mnohem méně prozkoumaná 

a funkce jednotlivých motivů není zcela jasná. Střední část proteinu obsahuje jadernou 

směrovací sekvenci (NLS – z anglického „nuclear localization signal“), přestože bylo 

zjištěno, že jeho absence nijak neovlivní jeho jadernou lokalizaci [78].  

Konzervovaný motiv MB I leží uvnitř TED sekvence a ovlivňuje interakci s elongačním 

faktorem P-TEFb. Tento proteinový komplex fosforyluje RNA polymerasu II, která je sice 

za běžných podmínek navázána na zhruba 70% promotorů genů kódujících proteiny, ale po 

iniciaci a začátku elongace je cca po 50 párech bází na DNA zastavena. Proteiny, které 

způsobují zastavení transkripce, jsou negativní elongační faktory globálně regulující 

transkripci v buňce, jako je například protein NELF. Transkripce cílových genů tak přes 

přítomnost RNA polymerasy II reálně neprobíhá. Fosforylace RNA polymerasy II 

proteinovým komplexem P-TEFb uvolní negativní elongační faktory a umožní dokončení 

transkripce [79]. Motiv MB I proteinu C-MYC zároveň obsahuje několik fosforylačních 

míst, která po fosforylaci umožňují vazbu SCFFbw7 Ub-ligasy, urychlující degradaci proteinu. 

Mutace v motivu MB I byly nalezeny například u Burkittova lymfomu, a způsobovaly 

stabilizaci proteinu C-MYC a jeho ochranu před degradací.  

Konzervovaný motiv MB II leží taktéž v TED sekvenci a je stěžejní pro aktivaci 

transkripce. Tento motiv interaguje s proteinem TRRAP, který váže histon-

acetyltransferasový komplex (HAT – z anglického „histone acetyltransferase“) jehož 

klíčovou komponentou je acetyltransferasa GCN5 [80]. HAT komplex acetyluje histon H4, 

čímž rozevře strukturu chromatinu a umožní transkripci cílových genů, nacházejících se na 

histonu. Protein MAD, který obsahuje taktéž „helix-loop-helix-leucin zipper“ strukturu a 

dimerizuje s proteinem MAX může nasedat na stejné sekvence v DNA jako C-MYC, ale 

naopak váže histon deacetylasu a strukturu chromatinu deacetylací histonu H4 uzavírá. 

Funguje tak jako antagonista proteinu C-MYC (obrázek 15, strana 32).   

Kromě TRRAP/HAT komplexu interaguje C-MYC s několika dalšími komplexy, které 

acetylují histony, například p300/CBP komplex. Předpokládá se, že různé skupiny cílových 

genů vyžadují pro spuštění transkripce jiný histon-acetyltransferasový komplex v různých 

tkáních, nebo za různých podmínek v buňce [64]. Stejně jako MB I, i MB II obsahuje 

vazebné prvky, umožňující ubiqitinaci a následnou degradaci proteinu C-MYC a podílí se 

tak na regulaci jeho poločasu života v buňce, i na modulaci jeho funkce ubiqitinací [72].  
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Obrázek 15: Vazba TRRAP/HAT komplexu na motiv MB II proteinu C-MYC v komplexu 

MYC/MAX, nebo histon deacetylasy v případě nasednutí proteinu MAD. Upraveno podle [81]. 

 

 

Obrázek 16: Interakce proteinu C-MYC s jinými proteiny a znázornění jejich místa interakce na 

sekvenční mapě proteinu C-MYC. Upraveno podle [64]. 
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Funkce další dvou konzervovaných motivů nebyla zatím systematicky zkoumána a 

existuje jenom několik studií, které zjistily vliv těchto motivů na funkci proteinu C-MYC. 

Motiv MB III je zodpovědný za tlumení transkripční aktivity, kterou C-MYC vykazuje vůči 

tumor supresorové mikroRNA miR-29. Represe exprese probíhá přes vazbu histon-

deacetylasy HDAC3, která uzavírá strukturu chromatinu v oblasti cílového genu [82]. 

Delece motivu MB IV způsobuje nižší afinitu C-MYC proteinu k cílovým sekvencím na 

DNA a snižuje aktivaci transkripce C-MYC proteinem. Předpokládá se tedy, že se zatím 

neznámým způsobem podílí na rozpoznávání cílové sekvence na DNA [83].  

1.4.3. C-MYC jako onkoprotein 

 

Deregulace exprese C-MYC proteinu je jedním z nejčastějších faktorů podporujících růst, 

proliferaci a progresi buněčného cyklu, který se nachází u většiny druhů nádorů. Protože je 

C-MYC považován za transkripční faktor, který zvyšuje expresi v podstatě všech pro-

proliferačních a metabolických genů plošně, je jeho nadměrná exprese hnacím 

mechanismem který buď nastartuje, nebo podporuje růst nádoru. Onkogenní aktivace C-

MYC proteinu může být zapříčiněna zvýšením jeho exprese, k čemuž může dojít několika 

mechanismy. Tyto mechanismy zahrnují translokaci jeho kódujícího genu MYC do často 

exprimovaného úseku chromosomu, amplifikaci genu či inserce genu do sekvence jiného 

konstitutivně exprimovaného genu (obrázek 17). Příkladem translokace způsobující 

nádorové onemocnění u člověka je Burkittův lymfom, kdy v B-lymfocytech dochází k 

translokaci genu MYC z 8. chromosomu na 2., 14. nebo 22. chromosom do genu pro syntézu 

imunoglobulinů, který je vysoce transkripčně aktivní.  

 

Obrázek 17: Schéma možností onkogenní aktivace genu MYC. U proteinu C-MYC není onkogenní  

aktivace způsobena mutací ve struktuře proteinu a abnormální funkcí jako u velké části jiných 

onkoproteinů, ale zvýšenou expresí genu MYC. Upraveno podle [66]. 
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Další možností zvýšení transkripce proteinu C-MYC je pak deregulace Hippo signalizační 

dráhy a zvýšená aktivita transkripčního faktoru TEAD a jeho kaoaktivátoru YAP. Jedním 

z cílových genů této signalizační dráhy je právě gen MYC [84]. V neposlední řadě pak může 

dojít k ovlivnění stability mRNA pro C-MYC například alternativním chybným sestřihem 

[85], nebo k ovlivnění již hotového C-MYC proteinu vlivem post-translačních modifikací, 

nebo jejich absence. 
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2. Materiál a metody 

2.1.  Seznam přístrojů a chemikálií 

2.1.1. Chemikálie 

 PBS pufr 10x  (phosphate buffered saline)         Sigma-Aldrich,, USA 

 Tris pufr        Roth, Německo 

 TWEEN® 20                       Sigma-Aldrich, USA 

 Odtučněné sušené mléko (Blotting grade Blocker)    Bio-Rad, USA 

 DMSO (dimethylsulfoxid)      Roth, Německo  

 SDS (dodecylsulfát sodný)                Serva, Německo 

 TEMED (tetramethylethylendiamin)        Sigma-Aldrich, USA 

 Akrylamid 30% - Acrylamide/Bis solution 29:1                Bio-Rad, USA 

 Pierce ™ Fosfatasové inhibitory              Thermo Scientific, USA 

 Proteasové inhibitory EDTA-free            Santa Cruz Biotechnology, USA 

 2-merkaptoethanol         Sigma-Aldrich, USA 

 Peroxodisíran amonný                     Sigma-Aldrich, USA 

 Cnicin           PhytoLab, Německo 

 Peroxid vodíku 30%         Sigma-Aldrich, USA 

 Glycerol         Sigma-Aldrich, USA 

 Glycin                  Roth, Německo 

 Kyselina kumarová        Sigma-Aldrich, USA 

 Luminol         Sigma-Aldrich, USA 

 MMTS (methyl methanethiosulfonate)     ThermoFisher Scientific, USA 

 TCEP (tris(2-carboxyethyl)fosfan)                                                 Sigma-Aldrich, USA 

 Ethylacetát                                                                                                   Merck, USA 

 Acetonitril 

 Kyselina trifluoroctová 

2.1.2. Materiál 

 Nitrocelulosová membrána NT                       Maine Manufacturing, USA 

 Primery: P0, CMYC, DDX3, GLUT1, SLC1A5, LDH A, PKM2        Metabion, Německo 
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 Primární protilátky:      C-MYC Rabbit IgG        Cell Signaling, USA 

MST1 Rabbit IgG        Cell Signaling, USA 

DDX3 Rabbit IgG        Cell Signaling, USA 

Aktin Goat IgG              Santa Cruz Biotechnology, USA 

 Sekundární protilátka: Goat anti-Rabbit IgG HRP         Santa Cruz Biotechnology, USA 

 

 Komerční kit na izolaci RNA:  

AurumTM Total RNA Mini Kit                    Bio-Rad, USA 

 Komerční kit na reverzní transkripci a qPCR:  

ProtoScript® Taq              New England Laboratories, USA  

 Reakční směs pro qPCR: 

SsoFast EvaGreen® Supermix                    Bio-Rad, USA 

 Komerční kit na stanovení proteinů: 

Pierce® BCA Protein Assay Kit                ThermoFisher Scientific, USA 

 Kultivační médium:  

Bio WhittakerTM RPMI 1640 with L-Glutamine           Lonza, Švýcarsko 

Gibco™ Fetal Bovine Serum                                            ThermoFisher Scientific, USA 

 Standard pro elektroforézu: Precision Plus Protein Standards              Bio-Rad, USA 

2.1.3. Přístroje 

 PCR: MyCycler       Bio-Rad, USA 

 Kvantitativní-PCR: C1000 Touch Thermal Cycler   Bio-Rad, USA 

             CFX96™ Real-Time system   Bio-Rad, USA 

 Vortex V-1 plus               BioSan, Lotyšsko 

 Pipetovací nástavec Pippeting Aid            Gilson, USA 

 Centrifuga PK110 s výkyvným rotorem                       ALC, USA 

 Centrifuga 5424R        Eppendorf, Německo 

 Aparatura na SDS elektroforézu: Mini-Protean® Tetra System              Bio-Rad, USA 

 Aparatura na přenos proteinů: Trans-Blot, Semi-dry               Bio-Rad, USA 

 Kamera na chemiluminiscenční detekci ChemiDoc™ MP  Bio-Rad, USA 

 Spektrofotometr Synergy HT        BioTek, USA 

 Laminární box MSC 12                Jouan, Francie 

 Tkáňový inkubátor IGO 150 Cell Life              Jouan, Francie 

 Hmotnostní spektrometr Synapt G2Si                                                        Waters, USA 
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2.2.  Kultivace buněk a ošetření buněk 

Práce byla prováděna s buňkami Jurkat, což je linie akutní lymfoblastické leukemie lidských 

T lymfocytů, která se používá na výzkum akutní leukemie. Buňky byly kultivovány 

v inkubátoru při 37° C a atmosféře 5% oxidu uhličitého a procházely pasážováním vždy po 

dosažení koncentrace 1 000 000 buněk/ml. Veškerá práce s buňkami byla prováděna 

v laminárním boxu a s temperovaným RPMI médiem obsahujícím streptomycin o 

koncentraci 100 mg/l, penicilin v množství 100 000 U/l a 10% FBS séra. Příprava buněk pro 

experiment spočívala ve spočtení buněk ze zásobní lahve na Bürkerově komůrce, a v 

připravení roztoků buněk o koncentraci 200 000 – 250 000 buněk/ml (100 000 buněk/ml pro 

stanovení efektivní dávky léčiva), Tento roztok byl rozdělen do lahví a inkubován přes noc. 

Druhý den byl k buňkám přidáván roztok cnicinu požadované koncentrace rozpuštěný v 

DMSO a ke kontrole byl přidáván stejný objem čistého DMSO. Buňky byly ponechány 

inkubovat s cnicinem po požadovanou dobu a poté zpracovány. V případě experimentu, kdy 

byla sledována rychlost degradace proteinů, nebo rychlost kumulace mRNA, byl k buňkám 

přidáván v různých časech také cykloheximid do výsledné koncentrace 20 mg/ml. 

2.3. Izolace a kvantifikace proteinů 

Roztok buněk po inkubaci s cnicinem byl centrifugován (400 × g, 4 minuty). Peleta byla 

následně resuspendována v PBS pufru a znovu centrifugována (400 × g, 4 minuty), aby se 

odstranilo inkubační médium. Buňky byly následně lyzovány pomocí RIPA pufru 

(Radioimmunoprecipitation assay medium: 50mM Tris HCl (pH 8), 150mM NaCl, 1% NP-

40, 0,5% deoxycholát sodný, 0,1% SDS) s proteasovými a fosfatasovými inhibitory. Lyzáty 

byly ponechány 30 minut na ledu, průběžně promíchávány a poté centrifugovány (14000 × 

g, 10 minut). Supernatant byl odebrán do mikrozkumavek a zamražen na -70° C. 

Kvantifikace proteinů byla prováděna komerčním kitem Pierce® BCA Protein Assay 

Kit, obsahujícím jako základní složky CuSO4 a kyselinu bicinchoninovou (BCA). Principem 

této metody je redukce Cu2+ iontů peptidovými vazbami proteinů na Cu1+, které jsou 

v alkalickém prostředí chelatovány kyselinou bicinchoninovou za tvorby barevného 

komplexu. Absorbance tohoto komplexu při 562 nm je lineárně úměrná koncentraci 

peptidových vazeb v lyzátu [86]. Lyzát byl 10 × naředěn a po použití činidla byla měřena 

absorbance při 562 nm. Hodnoty absorbance byly porovnány s absorbancí standardních 

roztoků proteinů o různých koncentracích, ze kterých byla vytvořena kalibrační křivka. 
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2.4.  Elektroforéza, elektropřenos (Western Blot) a imunodetekce 

K separaci a kvantifikaci vybraných proteinů byla využívána gelová SDS elektroforéza 

s 10% dělícím a 5% zaostřovacím polyakrylamidovým gelem v provedení podle Leammliho 

[87] a následná imunodetekce. Podle množství proteinů v buněčných lyzátech bylo nanášeno 

30 - 40 µg proteinu na jamku, vždy stejně v rámci jednoho experimentu a gelu, aby byla 

možná relativní kvantifikace proteinů mezi jamkami. Ke vzorkům byl přidáván 4x 

koncentrovaný vzorkový pufr (1 M Tris pH 6,8, SDS, glycerol, bromfenolová modř, 

merkaptoethanol, voda). Před nanesením na gel proběhla inkubace vzorků se vzorkovým 

pufrem při 95° C po dobu 5 minut. Elektroforéza při napětí 90 V po dobu 10 minut na 

zaostření a následně 140 V po dobu 40 - 80 minut pro dělení. Po dokončení elektroforézy 

byl gel s proteiny vyříznut a použit pro elektropřenos. 

Proteiny byly přenášeny z gelu na nitrocelulózovou membránu metodou Western Blot, 

(dále jen „přenos“) v přenosovém pufru (25 mM Tris, 192mM glycin, 20% v/v methanol). 

Elektropřenos probíhal v chlazené místnosti po dobu jedné až dvou hodin při konstantním 

proudu 2 mA na cm2 membrány. Po dokončení elektropřenosu byly membrány blokovány 

v blokovacím roztoku (5% roztok sušeného odtučněného mléka v TTBS pufru: 50 mM Tris, 

150 mM NaCl, 0,05% v/v Tween 20, pH 7,6) po dobu 40 minut.  

Zablokované membrány byly inkubovány v roztoku primární protilátky (5% odtučněné 

mléko) vážící se na zkoumaný protein a inkubovány při 4° C přes noc. Druhý den byly 

membrány promyty 3 × 10 minut TTBS pufrem, a následně inkubovány v roztoku 

sekundární protilátky (1% odtučněné mléko) s navázanou křenovou peroxidasou (HRP) po 

dobu 45 minut. Membrány byly po této inkubaci promyty 3 × 5 minut TTBS pufrem. Dále 

byl připraven substrát pro chemiluminiscenční detekci a to roztok luminolu (0,1 M Tris pufr 

pH 8,8, 25 μM luminol a 4 μM  kyselina kumarová) a roztok peroxidu vodíku (0,1 M Tris 

pufr, 0,02% H2O2). Přítomnost zkoumaného proteinu byla na membráně detekována pomocí 

chemiluminiscenční kamery ChemiDoc (BioRad).   
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2.5.  Izolace a kvantifikace RNA 

Izolace RNA byla prováděna komerčním kitem AurumTM Total RNA Mini Kit, který 

obsahuje reagencie na lýzu buněk, inaktivaci RNas a izolaci RNA. Princip spočívá 

v zachycení RNA ze vzorku na mikrokolonách při centrifugaci lyzátu buněk. Po zachycení 

je RNA eluována elučním roztokem. Jde tedy o variantu afinitní chromatografie. Pro 

zamezení kontaminace vzorku RNasami byla práce prováděna s pipetovacími špičkami 

s dvojitým filtrem. Izolovaná RNA byla zamražena na -70 °C. RNA byla kvantifikována 

spektrofotometricky měřením absorbance při 260 nm, přičemž byl zjišťován také poměr 

absorbance při 260 a 280 nm a poměr absorbance při 260 a 230 nm. Poměr absorbance 

260/280 vyjadřuje míru kontaminace vzorku proteiny, zatímco poměr absorbance 260/230 

vyjadřuje kontaminaci vzorku nízkomolekulárními organickými látkami. RNA je 

považována za čistou, pokud jsou poměry větší než 1.8. 

2.6.  Reverzní transkripce 

Reverzní transkripce byla prováděna komerčním kitem ProtoScript® M-MuLV Reverse 

Transcriptase.  Ke vzorku RNA byl přidán roztok primeru oligo-dT a výsledná směs byla 

následně zahřáta na 70 °C po dobu 5 minut pro navázání oligo-dT primerů na RNA a obratem 

zchlazena na ledu. V druhém kroku byla ke směsi přidána reverzní transkriptasa spolu s 

reakčním pufrem obsahujícím směs NTP a inhibitory RNas a výsledná směs byla 

inkubována 1 hodinu při 42 °C. Po reversní transkripci byl enzym deaktivován inkubací 5 

minut při 80 °C a cDNA mohla být použita na kvantitativní PCR. Koncentrace výsledné 

cDNA pro použití na qPCR byla změřena spektrofotometricky měřením absorbance při 260 

nm. Výsledky qPCR byly korigovány za pomocí hodnot koncentrací matrice získaných 

v tomto kroku tak, aby se vyrovnaly rozdíly v koncentracích mezi vzorky. 

2.7.  Kvantitativní PCR 

Kvantitativní PCR je varianta PCR, při které se sleduje množství amplifikované DNA 

v reálném čase (z toho vychází druhý název metody: Real-Time PCR) tak, že je v reakční 

směsi přítomné fluorescenční barvivo vážící se na dvouvlákennou DNA za vyzařování 

fluorescence. Míra exprese genů v buňkách ošetřených cnicinem je vyjádřena relativně vůči 

expresi stejných genů u buněk neošetřených cnicinem (kontrola). Měření bylo prováděno 

pro každý gen i kontrolu v triplikátu a data byla zpracována v programu CFX Manager od 

firmy Bio-Rad Laboratories. Samotný výpočet je založen na metodě dvojitého rozdílu 

2−∆∆𝐶𝑇  [88]. Tato metoda je založena na porovnávání CT, což je počet cyklů, za které 
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fluorescence barviva dosáhne mezní hodnoty (threshold). Mezní hodnota byla programem 

vypočtena pro každý vzorek zvlášť. 

 

Reakční směs se skládala z komerční směsi SsoFast EvaGreen® Supermix (Bio-Rad), 

cDNA vytvořené reversní transkripcí a primerů pro sledované geny. Komerční směs 

obsahovala DNA polymerasu, dNTP, ionty Mg2+ a fluorescenční barvivo EvaGreen. Reakce 

probíhala na 96 jamkové mikrotitrační destičce překryté folií pro zamezení odpařování 

vzorku při vyšších teplotách PCR cyklu.  

 

Výpočet probíhá podle rovnice:  

  
∆∆CT (genu) = (CT, genu – CT,referenčního genu) - (CT,kontroly genu - CT, kontroly referenčního genu) 

 

Jako referenční gen byl použit gen P0. Tento gen kóduje ribosomální protein P0, jehož 

množství by v buňce nemělo být cnicinem ovlivněno. Procentuální míra exprese se spočte 

dosazením ∆∆CT genu do vzorce 2-∆∆C
T  ∙ 100%. 

 

Příklad výpočtu:  

 

Referenční gen P0 :  CT,K (kontrola) = 17,94 

     CT,C  (cnicin) = 18,06 

 

Gen cMYC:   CT,K (kontrola)  = 24,17 

     CT,C (cnicin)  = 26,84 

 

∆∆CT,C = (CT,C(cMYC)– CT,C(P0)) - (CT,K(cMYC) - CT,K(P0)) 

∆∆CT,C = (26,84 – 18,06) - (24,17 – 17,94) 

∆∆CT,C = 2,55 

 

2-2,55
  ∙ 100% = 17,08 % 

 

Exprese genu cMYC je vlivem cnicinu jen na úrovni 17% exprese v kontrolních buňkách. 

 

Cykly kvantitativní PCR: 

1) 1× 30 s, 95 °C  

2) 40× 5 s, 95 °C; 20 s, 60 °C  

3) zvyšování teploty z 65 °C na 95 °C po 0,5 °C za 10 s - měření křivky tání DNA 
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Použité primery: 

 

CMYC:    forward: TCGGATTCTCTGCTCTCCTC 

    reverse: TCGGTTGTTGCTGATCTGTC 

 

DDX3::    forward: CAGCCGTGGTGACAGAAGTG 

    reverse: AATCCCAGTGTTGCCTCCAG 

  

LDH A:    forward: CCCGACGTGCATTCCCGATT 

    reverse: TCTGGGGGGTCTGTTCTTCC 

 

PKM2:    forward: TTCAAGTGCTGCAGTGGGGC 

    reverse: TGTCTGGGGATTCCGGGTCA 

 

GLUT1:     forward: TCGTCGTCGGCATCCTCATC 

                   reverse: CGGTTGATGAGCAGGAAGCG 

 

SLC1A5:   forward: CTCGAAGCAGTCAACCTCCC 

                   reverse: GCTCTGTGCTTCTCGACTCC 

 

2.8.  Příprava vzorků na kvantitativní hmotnostní spektrometrii 

 

V roztocích buněk ošetřených cnicinem byly spočteny buňky na Bürkerově komůrce a ná-

sledně byly buňky centrifugovány (400g, 4 minuty) a dvakrát promyty PBS pufrem o labo-

ratorní teplotě. Buňky byly poté lyzovány v TEAB pufru s detergentem (2% SDC). Lyzáty 

byly sonikovány na sonikační lázni po dobu pěti minut. Následně byla k lyzátům přidána 

endonukleasa benzonasa (50 U/ml výsledná aktivita) pro naštěpení DNA a snížení viskozity 

lyzátů a lyzáty byly ponechány 15 minut inkubovat na ledu. Po inkubaci byly vzorky zahřáty 

na 90°C po dobu pěti minut, aby byly denaturovány proteasy a fosfatasy, a byly centrifugo-

vány (14 000g, 5 minut). Následně byla stanovena celková koncentrace proteinů pomocí 

komerčního kitu Pierce® BCA Protein Assay Kit a pro další zpracování bylo použito množ-

ství lyzátu obsahující 200 μg proteinů. K tomuto vzorku bylo přidáno redukční činidlo TCEP 

(finální koncentrace 5 mM) pro redukci disulfidových vazeb cysteinů v proteinech. Vzniklá 

sraženina byla rozpuštěna promícháním na vortexu a vzorek byl inkubován 30 minut při 

60°C. Volné -SH skupiny cysteinů byly alkylovány pomocí činidla MMTS (finální koncen-

trace 10 mM). Vzorky byly s činidlem inkubovány 10 minut při laboratorní teplotě. Následně 

byl ke vzorku přidán trypsin ve hmotnostním poměru 1 μg trypsinu na 100 μg proteinů a pH 

bylo zkontrolováno, aby bylo v rozmezí 7,5 – 9 pro ideální aktivitu trypsinu.  Štěpení probí-

halo při 37°C přes noc. Reakce byla zastavena okyselením TFA (do výsledného 0,5% roz-



42 

toku). Pro následnou MS analýzu metodou ESI bylo třeba odstranit ze vzorku lyzační deter-

gent SDC. To bylo provedeno extrakcí ethylacetátem. Nasycený roztok ethylacetátu byl vy-

tvořen smícháním ethylacetátu a vody v poměru 1:1. Po vytvoření oddělených fází byl ethy-

lacetát přidán ke vzorkům v poměru 1:1, vzorky byly minutu míchány na vortexu a následně 

centrifugován (3000 g, 30 sekund). Horní ethylacetátová fáze byla odebrána a byl přidán 

čistý ethylacetát znovu v poměru 1:1. Extrakce byla takto provedena pětkrát. Zbytek ethyla-

cetátu byl odpařen na vakuové odparce. Ke vzorkům byl přidán 0,2% TFA do finálního ob-

jemu 150 μl. Peptidy vzniklé po štěpení trypsinem byly odsoleny na mikrokolonce s C18 

reversní fází. Kolonka byla promyta 80% ACN, 0,1% TFA ve vodě a ekvilibrována 2% 

ACN, 0,1% TFA ve vodě. Následně byly naneseny vzorky a kolonka byla 2× promyta 0,1% 

TFA ve vodě. Odsolené peptidy byly eluovány  80% ACN, 0,1% TFA ve vodě a odsušeny 

do sucha na vakuové odparce. 

 

2.1. Analýza pomocí LC-MS 

Vzorky byly odsoleny na C18 koloně V/M Symmetry a separovány na kapalinovém chro-

matografu „Acquity M class“ za použití analytické kolony HSS T3. Peptidy byly eluovány 

gradientem acetonitrilu. Kolona byla vyhřívána na 40°C. Analýza na hmotnostním spektro-

metru Synapt G2Si probíhala formou neselektivní fragmentace. Vzniklá spektra byla porov-

návána oproti SwissProt proteinové databázi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨ 
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3. Cíl práce 

Cílem práce je objasnit mechanismus účinku seskviterpenového laktonu cnicinu na 

leukemické buňky z linie Jurkat, u nichž způsobuje snížení proliferace a to zejména 

s důrazem na sledování regulace C-MYC onkoproteinu. Cílem je také sledovat množství 

jiných vybraných proteinů a jejich mRNA po ošetření buněk cnicinem. Vybrané proteiny 

zahrnují centrální kinasu Hippo signalizační dráhy MST1, helikasu DDX3 z rodiny DEAD-

box proteinů a vybrané metabolické geny a proteiny. 
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4. Výsledky 

4.1. Vliv cnicinu na množství a stabilitu proteinu C-MYC a jeho mRNA 

 

Nejprve byl sledován vliv cnicinu na množství transkripčního faktoru C-MYC. Množství 

proteinu bylo porovnáváno u buněk ošetřených 5 μM cnicinem a 15 μM cnicinem po dobu 

0 – 8 hodin a u buněk kontroly, které nebyly ošetřeny cnicinem (obrázek 18). 

 

Obrázek 18: Vliv cnicinu na množství proteinu C-MYC. 

 

Množství proteinu C-MYC bylo u buněk ošetřených cnicinem výrazně sníženo jak po 4 

hodinách, tak po 8 hodinách inkubace a to jak u vzorků s 5 μM cnicinem, tak s 15 μM 

cnicinem oproti kontrole. Cnicin tedy snižuje množství proteinu C-MYC v buňkách. 

 

Dále byl sledován vliv cnicinu na stabilitu proteinu C-MYC (obrázek 19). K buňkám byl 

přidáván současně 15 μM cnicin a cykloheximid. Množství proteinu bylo sledováno ve 

dvacetiminutových intervalech. 

 

Obrázek 19: Vliv cnicinu na stabilitu proteinu C-MYC. 

 

U vzorků buněk, které byly ošetřeny cnicinem, je patrné nižší množství proteinu C-MYC 

oproti buňkám neošetřeným cnicinem. To značí že cnicin ovlivňuje množství proteinu C-

MYC snížením stability již hotového proteinu. 
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Pro zjištění dlouhodobějšího vlivu cnicinu na stabilitu C-MYC proteinu byl k buňkám 

přidán cykloheximid až po 24 hodinové inkubaci buněk s 5 μM cnicinem (obrázek 20). 

Množství proteinů bylo sledováno ve dvacetiminutových intervalech. 

 

Obrázek 20: Vliv cnicinu na stabilitu proteinu C-MYC po 24 hodinové inkubaci. 

 

Po 24 hodinové inkubaci s cnicinem a následném ošetření cykloheximidem je u buněk 

kontroly vidět rapidní degradace proteinu C-MYC, zatímco v buňkách ošetřených cnicinem 

je sice vidět celkově menší množství proteinu, ale degradace je pomalejší.  

 

Dlouhodobý efekt nižší koncentrace cnicinu na protein C-MYC byl zkoumán při 4, 8 a 

24 hodinové inkubaci buněk s cnicinem a následném sledování množství proteinu (obrázek 

21). 

 

Obrázek 21: Vliv 24 hodinové inkubace buněk s cnicinem na množství proteinu C-MYC. 

 

Z obrázku je patrné, že po 4 a 8 hodinách se snižuje množství proteinu C-MYC 

v buňkách, avšak po 24 hodinách  jeho množství znovu narůstá, téměř až na úroveň proteinu 

C-MYC v kontrolních buňkách. 
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Dále byl sledován vliv cnicinu na množství mRNA pro protein C-MYC. Buňky ošetřené 

15 μM cnicinem po dobu 24 hodin byly porovnávány s buňkami kontroly pomocí qPCR při 

použití primeru pro gen C-MYC (obrázek 22). Jako referenční gen byl použit gen P0 

(obrázek 23), považovaný za „housekeep“ gen nezbytný pro život buňky, jehož exprese by 

neměla kolísat. Na relativní expresi genu P0 byly přepočteny hodnoty exprese pro gen  

C-MYC. 

 

Obrázek 22: Vliv cnicinu na expresi genu MYC. 

 

Cnicin výrazně snižuje míru tvorby mRNA pro protein C-MYC a to až o 80%. Reguluje 

tedy množství C-MYC proteinu na úrovni transkripce. 

 

Obrázek 23: Vliv cnicinu na expresi genu P0. 
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Exprese genu P0 je při šestihodinové inkubaci s cnicinem mírně snížena. 

Pro zjištění vlivu cnicinu na rychlost transkripce byl využit efekt kumulace mRNA při 

zablokování translace cykloheximidem. Buňky byly inkubovány 4 hodiny s 5 μM cnicinem 

a následně k nim byl přidán cykloheximid pro zablokování proteosyntézy (obrázek 24). 

Vzorky byly sbírány ve třicetiminutových intervalech. Čas v grafu určuje čas od přídavku 

cykloheximidu. 

 

 

Obrázek 24: Vliv cnicinu na akumulaci mRNA pro protein C-MYC. 

 

Rychlost transkripce se po inkubaci buněk v cnicinu výrazně snižuje už po čtyřech hodinách 

inkubace. 
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4.2. Vliv cnicinu na množství a stabilitu proteinu DDX3 a jeho expresi 

 

Vliv cnicinu na množství proteinu DDX3 byl zkoumán porovnáním množství proteinu u 

buněk ošetřených 5 μM cnicinem a 15 μM cnicinem po dobu 0, 4 a 8 hodin a u buněk 

kontroly, které nebyly ošetřeny cnicinem (obrázek 25). 

 

 

Obrázek 25: Vliv cnicinu na množství proteinu DDX3. 

 

Rozdíly v intenzitě pruhů DDX3 zhruba odpovídají rozdílům intenzity kontrolního 

proteinu Aktinu. Cnicin neměl vliv na množství proteinu DDX3. 

 

Pro zjištění dlouhodobého vlivu cnicinu na množství proteinu DDX3 v buňkách byla 

provedena inkubace buněk s 5 μM cnicinem po dobu 4, 8 a 24 hodin (obrázek 26). 

 

 

Obrázek 26: Vliv 5 μM cnicinu na množství proteinu DDX3 při 4, 8 a 24 hodinové inkubaci. 

 

Cnicin neměl ani při dlouhodobější inkubaci vliv na množství proteinu DDX3. 
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Stabilita proteinu DDX3 byla zjišťována stejně jako v případě C-MYC za pomoci 

cykloheximidu. Buňky byly ošetřeny 5 μM cnicinem 24 hodin před přídavkem 

cykloheximidu. Po přidání cykloheximidu byly vzorky sbírány po 30 minutách (obrázek 27). 

 

 

Obrázek 27: Vliv cnicinu na stabilitu proteinu DDX3.  

 

Zatímco u buněk kontroly se množství proteinu DDX3 postupem času snižuje, u buněk 

ošetřených cnicinem je celková úroveň proteinu o něco nižší avšak jeho degradace je 

pomalejší. 

 

Pro zjištění jestli se mění množství mRNA pro DDX3 což by mohlo potvrzovat rychlejší 

obrat proteinu, byla provedena qPCR s primerem pro DDX3 a jako referenční gen byl zvolen 

gen P0 stejně jako v případě qPCR pro gen MYC. Buňky byly ošetřeny 10 μM cnicinem po 

dobu 24 hodin a porovnávány s buňkami bez cnicinu (obrázek 28). 

 

 

Obrázek 28: Vliv cnicinu na množství mRNA pro protein DDX3 a na expresi genu P0. 
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Bylo zjištěno, že při této kombinaci délky inkubace a koncentrace cnicinu byla výrazně 

snížena exprese genu P0. Aby byly nalezeny podmínky, za kterých bude referenční gen P0 

co možná nejméně ovlivněn, byla provedena optimalizace koncentrace cnicinu a délky 

inkubace buněk s cnicinem (obrázek 29).  

 

Obrázek 29: Optimalizace koncentrace cnicinu a délky inkubace buněk s cnicinem, pro nalezení 

bodů, kdy bude změna exprese genu P0 nejmenší. 

 

Z grafu je patrné, že při dvouhodinové inkubaci nedochází ke změně exprese genu P0 

ani při vysoké koncentraci cnicinu. Při čtyřhodinové inkubaci buněk s cnicinem už při 10 

μM koncentraci cnicinu dochází ke snížení exprese genu P0 a při osmihodinové inkubaci 

dochází ke snížení exprese P0 už při použití 5 μM cnicinu. 

 

Pro následující experiment popisující vliv cnicinu na expresi genu DDX3 byly využity 

podmínky, které se ukázaly být vhodné pro stabilní expresi genu P0. Buňky byly inkubovány 

bez cnicinu, s 2 μM cnicinem a 5 μM cnicinem po dobu 0, 2, 4, 6 a 8 hodin (obrázek 30, 

strana 51). 
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Obrázek 30: Relativní exprese genu DDX3 přepočtena podle exprese referenčního genu P0. 

 

Exprese genu DDX3 nejprve po dvou hodinách klesá jak pro 2 μM, tak 5 μM cnicin, po 

čtyřech hodinách se drží na zhruba stejné úrovni a pak po šesti a osmi hodinách zase stoupá 

až na původní hodnotu exprese pro buňky neošetřené cnicinem. 

 

Pro zjištění vlivu cnicinu na rychlost tvorby mRNA pro protein DDX3 byly buňky 

inkubovány s 5 μM cnicinem po dobu 4 hodin a následně byla zastavena proteosyntéza 

cykloheximidem, což by mělo způsobit hromadění mRNA v buňce (obrázek 31). Vzorky 

byly sbírány po třiceti minutách od přídavku cykloheximidu k buňkám. 

 

Obrázek 31: Vliv cnicinu na akumulaci mRNA pro DDX3 po zastavení proteosyntézy. 

 

V případě DDX3 nedošlo vůbec ke kumulaci mRNA, jejíž množství je vlivem cnicinu mírně sníženo. 
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4.3. Vliv cnicinu na expresi vybraných metabolických genů 

 

Pro otestování efektu cnicinu na expresi vybraných metabolických genů bylo provedeno 

několik qPCR experiment s primery pro vybrané geny. Všechny qPCR experimenty byly 

prováděny se stejnými vzorky, které byly získány z buněk ošetřených 5 μM cnicinem po 

dobu 0, 4 a 8 hodin. Vybrány byly metabolické geny GLUT1 (obrázek 32), LDH A (obrázek 

33), PKM2 (obrázek 34) a SLC1A5 (obrázek 35). 

 

Obrázek 32: Vliv cnicinu na expresi genu GLUT1. 

 

Cnicin způsobuje snížení exprese GLUT1 do desítek minut, což dokazuje první vzorek, 

který byl po přídavku cnicinu ihned přibližně 15 minut zpracováván a přesto je u něj zřetelný 

pokles exprese. Ta se u všech časů snížila na zhruba 80% exprese v kontrolních buňkách.  

 

 

Obrázek 33: Vliv cnicinu na expresi genu LDH A. 
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Exprese genu LDH A se vlivem cnicinu nemění.  

 

 

Obrázek 34: Vliv cnicinu na expresi genu PKM2. 

 

Ihned po inkubaci s cnicinem a po čtyřech hodinách inkubace se exprese nemění, a po 

osmi hodinách inkubace míra exprese genu PKM2 vlivem cnicinu roste oproti kontrole. 

 

 

Obrázek 35: Vliv cnicinu na expresi genu SLC1A5. 

 

Exprese genu SLC1A5 je vlivem cnicinu nejprve mírně snížena, později však zvýšena a to na zhruba 

170% exprese kontroly u vzorku inkubovaného s cnicinem 4 hodiny a až na 230% exprese kontroly 

u vzorku inkubovaného s cnicinem 8 hodin. 
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4.4. Vliv cnicinu na množství a aktivaci proteinu MST1 

Pro zjištění vlivu cnicinu na Hippo signalizační dráhu byl zkoumán vliv cnicinu na množství 

a aktivaci proteinu MST1, centrální kinasy Hippo signalizační dráhy (obrázek 36). Buňky 

byly inkubovány s 5 μM a 15 μM cnicinem po dobu 0, 4 a 8 hodin a následně bylo množství 

proteinu MST1 sledováno pomocí imunodetekce.  

 

Obrázek 36: Vliv cnicinu na množství proteinu MST1 a jeho aktivaci 

 

Množství proteinu MST1 bylo sníženo v případě inkubace buněk s 15 μM cnicinem po 

dobu osmi hodin a imunodetekce též zachycuje 36 kDa velký produkt, který vzniká při 

štěpení proteinu MST1 při jeho aktivaci. Je tak patrné, že cnicin aktivuje protein MST1 a to 

jak při 5 μM koncentraci, tak při 15 μM koncentraci. Při 15 μM koncentraci je aktivace 

patrná už po čtyřech hodinách inkubace buněk s cnicinem. 
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4.5. Vliv cnicinu na proteiny sledovaný pomocí Label Free LC-MS 

Lyzáty buněk po 4, 8 a 24 hodinové inkubaci v 5 μM cnicinu byly měřeny Label Free 

LC-MS kvantifikační analýzou a byly sledovány rozdíly v množství proteinů v buňkách 

ošetřených cnicinem oproti buňkám kontrolním. MS-MS data pro jednotlivé píky 

chromatogramu byla zpracovávána v programu „Progenesis QI for proteomics“. 

V následující tabulce (tabulka 1) jsou shrnuty proteiny, u nichž byla zaznamenána změna 

množství po ošetření cnicinem, nebo byly sledovány v předchozích experimentech. 

 

Zkratka názvu proteinu: Relativní množství v čase 

4 hodiny oproti kontrole: 

Relativní množství v čase 

8 hodin oproti kontrole: 

Relativní množství v čase 

24 hodin oproti kontrole: 

LDH A 1,01 0,95 0,90 

LDH B 0,89 0,88 0,87 

DDX1 1,37 - - 

DDX3 0,86 0,92 0,92 

DDX5 - 0,92 1,04 

DDX24 0,89 1,23 0,73 

DDX39B 0,70 1,19 0,83 

SLC1A5 0,69 0,99 - 

SOD1 1,05 1,31 0,95 

PKM 0,99 1,06 1,0 

PRDX4 0,38 - - 

MIF - 0,56 0,69 

 

 

Tabulka 1: Vliv cnicinu na relativní množství vybraných proteinů v buňkách ošetřených cnicinem 

oproti buňkám neošetřeným. Zeleně je zvýrazněné zvýšení množství proteinu, žlutě až oranžově 

pak snížení množství proteinu, šedě je vyznačeno zhruba nezměněné množství proteinu. Prázdná 

místa s pomlčkou jsou body, kdy nebyl protein pomocí MS-MS identifikován. Proteiny: LDH A – 

Laktát Dehydrogenasa Isoforma A, LDH B – Laktát Dehydrogenasa Isoforma B, DDX1, DDX3, 

DDX5, DDX24, DDX39B – ATP dependentní RNA helikasy z rodiny DEAD-box proteinů, SLC1A5 

– Transportér neutrálních aminokyselin, SOD1 – Superoxid dismutasa 1, PKM – Pyruvát kinasa, 

PRDX4 – Peroxiredoxin-4, MIF – makrofágový migrační inhibiční faktor. 
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5. Diskuse 

Buňky ošetřené cnicinem vykazují snížení množství proteinu C-MYC, nejcitelněji po osmi 

hodinách působení 5 μM a 15 μM cnicinu (obrázek 18, strana 44). Toto snížení může být 

dáno  snížením transkripce genu C-MYC, nebo snížením stability již hotového proteinu. Při 

osmihodinové inkubaci buněk s cnicinem byla pozorována aktivace Hippo signalizační 

dráhy (obrázek 36, strana 54) odštěpením 36 kDa velké aktivační domény, přičemž cílovým 

genem Hippo signalizace je právě C-MYC [84]. Aktivace Hippo signalizace způsobuje 

zablokování transkripce cílových genů a dochází tedy k regulaci C-MYC onkoproteinu na 

úrovni transkripce. To je potvrzeno výsledky z qPCR genu MYC, kdy bylo pozorováno 

významné snížení tvorby mRNA pro C-MYC po 6 hodinách inkubace buněk s 15 μM 

cnicinem (obrázek 22, strana 46). Při experimentu, kdy byla zablokována translace 

cykloheximidem a byla sledována akumulace mRNA pro C-MYC, bylo taktéž potvrzeno, že 

rychlost transkripce je snížena už po 4 hodinách inkubace s 5 μM cnicinem (obrázek 24, 

strana 47). Regulace C-MYC onkoproteinu probíhá rovněž na úrovni stability již hotového 

proteinu. Při pokusu, kdy byla zablokována proteosyntéza cykloheximidem a byla sledována 

přirozená degradace proteinu v přítomnosti a nepřítomnosti cnicinu (obrázek 19, strana 44), 

je při inkubaci buněk s 15 μM cnicinem patrná rychlejší degradace proteinu C-MYC. Tento 

efekt by mohl být způsoben již popsaným vlivem cnicinu na Pim-2 kinasu [10], která za 

přirozených podmínek brání degradaci C-MYC onkoproteinu specifickou fosforylací [11] 

[72]. Inhibice této aktivity pak vede k urychlené degradaci C-MYC proteinu. 

Při 24 hodinovém působení 5 μM cnicinu však dojde k opětovnému nárůstu množství 

proteinu C-MYC v buňce (obrázek 21, strana 45). Toxicita seskviterpenových laktonů vůči 

rakovinným buňkám je aktuálně připisována převážně jejich schopnosti tvořit reaktivní 

formy kyslíku a způsobovat v buňkách oxidativní stres [89]. V případě podobného 

seskviterpenového laktonu, parthenolidu, který je aktuálně ve fázi klinického testování jako 

potencionální chemoterapeutikum, byla specificky popsána schopnost produkovat 

superoxidové ionty interakcí s NADPH reduktasou [90]. Výsledky Label Free MS analýzy 

buněk ošetřených cnicinem (tabulka 1), ukazují, že po osmi hodinách inkubace bylo 

v buňkách zvýšené množství enzymu superoxid dismutasy 1, která je zodpovědná za 

detoxikaci superoxidových iontů. Je tedy možné, že cnicin taktéž produkuje superoxidové 

ionty, podobně jako parthenolid. Superoxid dismutasa 1 by mohla být částečně zodpovědná 

za vymizení efektu cnicinu po delší inkubaci (obrázek 21, strana 45) redukcí oxidačního 

stresu. Oxidační stres také aktivuje NF-κB signalizaci [91], jejímž cílovým genem je právě 

C-MYC [92]. Pokud tedy buňka přežije oxidační stres indukovaný cnicinem, je možné že 
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aktivní NF-κB signalizace spustí novou produkci C-MYC onkoproteinu a způsobí 

pozorovaný opětovný nárůst množství proteinu po 24 hodinové inkubaci (obrázek 21, strana 

45). Další protein, který v buňce přirozeně reaguje na oxidační stres je Peroxiredoxin-4, 

jehož množství se naopak po cnicinu rapidně snižuje (tabulka 1). 

V předchozích  proteomických studiích, které byly v naší laboratoři provedeny s cílem 

studia protinádorového účinku cnicinu, byl jako jeden z proteinů, jehož obrat v buňkách je 

ovlivňován cnicinem, nalezen protein DDX3. Bylo zjištěno, že se obrat proteinu DDX3 

v buňkách vlivem cnicinu snižuje. Byl tedy zkoumán vliv cnicinu na absolutní množství 

proteinu DDX3, expresi na úrovni transkripce a translace a jeho stabilit. Při imunodetekci 

množství proteinu v buněčných lyzátech po inkubaci s cnicinem a bez cnicinu nebyly 

nalezeny žádné výrazné změny na množství proteinu DDX3 vlivem cnicinu (obrázek 25, 

strana 48). Ani dlouhodobější 24 hodinová inkubace buněk s cnicinem nevedla ke snížení 

absolutního množství proteinu DDX3 v buňkách (obrázek 26, strana 48). Při sledování 

rychlosti degradace proteinu DDX3 za pomoci cykloheximidu byla pozorována degradace 

v buňkách kontroly, zatímco v buňkách ošetřených cnicinem nebyla degradace patrná, avšak 

množství proteinu DDX3 bylo ve vzorcích ošetřených cnicinem plošně sníženo (obrázek 27, 

strana 49). To by napovídalo stabilizaci proteinu DDX3 vlivem cnicinu a mohlo by jít o 

potvrzení předchozích výsledků z proteomické studie, které poukazovaly na snížený obrat 

proteinu. Při prvních qPCR experimentech s DDX3 kdy byly voleny delší časy a vyšší 

koncentrace cnicinu bylo pozorováno výrazné snížení exprese DDX3, avšak zároveň bylo 

výrazné snížení pozorováno i u referenčního genu P0 (obrázek 28, strana 49). Byly proto 

hledány podmínky, při kterých by nebyly referenční geny ovlivněny (obrázek 29, strana 50). 

Dále byly qPCR experimenty prováděny s 2 μM a 5 μM cnicinem po dobu maximálně 8 

hodin. S těmito podmínkami pak byl proveden další qPCR experiment (obrázek 30, strana 

51), kdy bylo zjištěno nejprve snížení exprese genu DDX3 při dvou a čtyřhodinové inkubaci 

a následně postupné navrácení na exprese na úroveň kontrolních buněk. To naznačuje vliv 

kompenzačních mechanismů, které po čase expresi DDX3 navrací na původní úroveň. Při 

sledování jiných proteinů z rodiny DEAD-box proteinů byly vlivem cnicinu pozorovány 

různé efekty na jejich množství (tabulka 1). Vlivem cnicinu se například po 4 hodinách 

inkubace o třetinu zvyšovalo množství proteinu DDX1, avšak mírně snižovalo množství 

proteinů DDX3, DDX24 a DDX39B. Po 8 hodinách pak množství proteinů DDX24 a 

DDX39B rostlo, zatímco hladina DDX3 a DDX5 byla snížena. Po 24 hodinách pak množství 

DDX24 a DDX39B znovu kleslo, zatímco množství proteinu DDX3 se již drželo na 

konstantní úrovni. Zdá se tedy, že cnicin u některých DEAD-box proteinů způsobí mírné 

snížení jejich množství, u jiných rozkolísání jejich exprese v průběhu několika hodin. 
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Zajímavý výsledek přineslo sledování kumulace mRNA pro DDX3 při zablokování 

translace cykloheximidem (obrázek 31, strana 51). Na rozdíl od kumulace mRNA u C-MYC 

mRNA (obrázek 24, strana 47), v případě mRNA pro DDX3 nedošlo vůbec ke kumulaci. To 

by mohlo mít několik vysvětlení. Mohlo by to znamenat, že tvorba nové mRNA pro DDX3 

v momentě analýzy vůbec neprobíhala.  

 Dále byl sledován vliv cnicinu na expresi vybraných metabolických genů. Množství 

mRNA pro transportér GLUT1 (obrázek 32, strana 52) je vlivem cnicinu mírně sníženo, 

množství mRNA pro protein LDH A (obrázek 33, strana 52)  se významně neměnilo, stejně 

jako jeho absolutní množství (tabulka 1). Množství isoformy LDH B je podle LC-MS 

analýzy sníženo o zhruba 10% u všech časů inkubace. Množství mRNA pro Pyruvát kinasu 

M2 (obrázek 34, strana 53)  po osmi hodinách inkubace s cnicinem rostlo, avšak množství 

proteinu se podle LC-MS neměnilo (tabulka 1). Zdá se tedy, že cnicin nemá výrazný vliv na 

metabolismus sacharidů. Dále byl sledován protein SLC1A5 (obrázek 35, strana 53), který 

slouží u nádorových buněk hlavně jako transportér glutaminu. Protože jsou nádorové buňky 

často na glutaminu závislé a vyžadují ho pro syntézu proteinů i nukleotidů, je tento protein 

potenciální cíl protirakovinné léčby. Zdá se, že přestože zprvu cnicin snižuje jak množství 

SLC1A5 proteinu, tak jeho mRNA, exprese je následně zvýšena a množství proteinu 

vyrovnáno na úroveň kontrolních buněk. Je možné, že v buňce existují kontrolní 

mechanismy, které hladinu SLC1A5, který je pro nádorové buňky nezbytně důležitý, 

kontrolují a zvyšují jeho expresi při jejím narušení cnicinem.  
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6. Závěr 

Regulace C-MYC onkoproteinu cnicinem probíhá jak na úrovni stability hotového proteinu, 

tak na úrovni transkripce. Exprese proteinu C-MYC je snížena aktivací Hippo signalizační 

dráhy a stabilita hotového proteinu C-MYC je snížena vlivem cnicinu na Pim-2 kinasu, která 

stabilizuje protein C-MYC. Cnicin v buňkách s největší pravděpodobností způsobuje 

oxidativní stres, přičemž zvyšuje množství proteinu superoxid dismutasa, který detoxikuje 

superoxidové ionty. Cnicin nemá vliv na metabolismus sacharidů, avšak ovlivňuje expresi 

glutaminového transportéru SLC1A5, který je pro velkou část nádorových buněk nezbytný. 
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