
Abstrakt 

V prezentovaných pracích jsme se s využitím proteomiky zabývali molekulárními změnami 

v buňkách lymfomu z buněk plášťové zóny (mantle cell lymphoma, MCL), souvisejícími s vznikem 

lékové rezistence. Identifikovali jsme tak kauzální a/nebo sekundární změny v proteinové expresi, 

spojené s rozvojem rezistence vůči experimentální molekule TRAIL a klinicky používaným 

antimetabolitům cytarabinu a fludarabinu. Odvozené buňky MCL rezistentní vůči 

proapoptotickému cytokinu TRAIL se vyznačovaly sníženou expresí klíčových enzymů 

metabolismu purinů. Tuto metabolickou dráhu tak lze považovat za „slabinu“, kterou by bylo možné 

využít coby terapeutický cíl k selektivní eliminaci takovýchto rezistentních buněk. 

Rezistence vůči pyrimidinovému analogu cytarabinu se projevila křížovou rezistencí k dalším 

antinukleosidům. Proteomická a transkriptomická analýza ukázaly výrazně sníženou expresi 

deoxycytidin kinázy (dCK), jež je nutná k aktivaci purinových i pyrimidinových antinukleosidů. 

Tato změna vysvětluje křížovou rezistenci a je kauzálním mechanizmem rezistence vůči cytarabinu. 

Naše výsledky naznačují, že pacienti s MCL, u nichž selhala léčba založená na cytarabinu, by 

neměli být léčeni antinukleosidovými léčivy. 

Buňky MCL rezistentní vůči purinovému antinukleosidu fludarabinu vykazovaly křížovou 

rezistenci vůči všem testovaným antinukleosidům a také ibrutinibu, inhibitoru Brutonovy 

tyrozinkinázy (BTK). Naše proteomická analýza provedená pomocí metabolického značení 

(SILAC) ukázala mimo jiné výrazně sníženou expresi dCK a BTK. Rovněž jsme detekovali 

zvýšenou expresi anti-apoptotického proteinu Bcl-2, a doložili zvýšenou citlivost těchto 

rezistentních buněk MCL k inhibitoru Bcl-2, ABT199. Tyto práce dokládají, že proteomika má 

potenciál pro určování vhodné terapie rezistentních nádorových onemocnění. 

Proteomika má však stale určitá omezení, z nichž zásadní je nekompatibilita s integrálními 

membránovými proteiny (IMP). Tomuto tématu se věnuji v druhé části dizertační práce. IMP jsou 

v běžných proteomických analýzách neúměrně málo zastoupeny, především vlivem jejich 

amfipatie, nízké štěpitelnosti trypsinem a nízkých hladin exprese. Kvůli těmto vlastnostem jsou 

k analýze IMP potřeba specifické postupy. V naší metodologické práci jsme představili vylepšenou 

a zjednodušenou metodu pro analýzu IMP, cílící na transmemránové úseky IMP. Touto metodou 

jsme charakterizovali membránový proteom buněčné linie MCL. Identifikovali jsme více než 800 

IMP včetně několika tzv. „missing proteins“, které dosud nebyly detekovány na proteinové úrovni. 
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