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ÚVODNÍ SLOVO
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte, abych Vás jménem Hlavního výboru Československé biologické společnosti a současně
programového a organizačního výboru přivítal na XXI. Biologických dnech s podtitulem Pokroky
a výzvy současné nádorové biologie, které se konají v prostorách nového Univerzitního kampusu
Bohunice v Brně. Výzkum v oblasti nádorové biologie má v České republice i na Slovensku
bohatou historii, počínaje objasňováním základních patogenetických procesů v nádorové buňce
a vývojem nových diagnostických a léčebných postupů konče.
Když jsme hledali tematické vymezení XXI. Biologických dnů, které oscilovalo mezi úzkou
specializací a širokým záběrem všech biologických věd, nádorová biologie se přímo nabízela jako
most mezi těmito dvěma extrémy. O významném místě Brna na mapě teoretického i klinického
onkologického výzkumu snad nikdo nepochybuje. Pokud bychom chtěli zmínit byť jen dva
příklady, pak uveďme Masarykův onkologický ústav za instituce a profesora Jiřího Bártka, který
právě v tomto ústavu v osmdesátých letech pracoval, za významné vědecké osobnosti.
Prof. Bártek, který je nejcitovanějším vědcem českého původu, také přednese slavnostní
Babákovu přednášku pořádanou při výjimečných příležitostech Československou biologickou
společností a za svůj celoživotní přínos pro obor a reprezentaci České republiky v oblasti nádorové
biologie obdrží Babákovu medaili.
Velký dík patří všem, kteří si v období prázdnin udělali čas na přípravu vědeckých příspěvků,
především pak členům programového výboru a předsedajícím jednotlivých sekcí, kteří aktivně
spolupracovali na přípravě odborného programu. V rámci konference tak bude prezentováno
celkem 89 přijatých příspěvků, z toho 36 formou přednášek, přičemž jsme si dali za cíl tematicky
pokrýt nejzajímavější oblasti současného onkologického výzkumu a vytvořit přehlídku toho
nejlepšího, co může český a slovenský výzkum v této oblasti nabídnout.
Věříme, že konference bude zajímavá nejen svým odborným programem, ale pro své účastníky
i příjemnou společenskou událostí, místem, kde se rádi setkají se svými kolegy a přáteli.

Ondřej Slabý
za přípravný tým předseda organizačního a programového výboru konference
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ZÁKLADNÍ INFORMACE
Místo konání
Masarykova univerzita
Univerzitní kampus Brno Bohunice
Kamenice 5
Brno – Bohunice, 625 00

Výstava firem
Výstava firem je umístěna v prostorách Univerzitního kampusu

Stravování
Během přestávek se bude podávat káva, čaj a malé občerstvení.
Obědy se budou podávat v areálu Univerzitního kampusu.

Společenský program
Společenský večer se koná 4. 9. 2014 ve vinárně U Královny Elišky
Adresa:
Mendlovo náměstí 1b, Brno
Cena: 500,- Kč (není zahrnuto v konferenčním poplatku), pohoštění fomou bufetu

Registrační poplatky
Do 14.7.

Od 15.7.

Účastník člen ČSBS

1500,- Kč

2000,- Kč

Účastník

2000,- Kč

2500,- Kč

Student člen ČSBS *

1000,- Kč

1500,- Kč

Student *

1500,- Kč

2000,- Kč

Plný registrační poplatek zahrnuje:
• vstup na odborná jednání
• vstup na výstavu firem
• konferenční materiály (program a Sborník abstrakt)
• obědy a občerstvení během přestávek
• certifikát o účasti

7

CBT_XXI Biologicke dny_181x245_blok.indd 7

29.08.14 9:53

PROGRAM

PROGRAM KONFERENCE
Středa, 3. 9. 2014
13:00–19:00

Příprava výstavy

16:00–19:00

REGISTRACE

Čtvrtek, 4. 9. 2014
07:30–18:00

REGISTRACE

08:30–08:35

Zahájení konference Ondřej Slabý, Vojtěch Mornstein

Sekce: Biologie nádorů I
Předsedající: P. Müller, S. Uldrijan, O. Slabý
08:35–08:50	P. Müller: Aktivace stresové signalizace v nádorech
08:50–09:05	S. Uldrijan: Epigenetické reprogramování buněk vybraných
neuroektodermálních nádorů
09:05–09:20	I. Slaninová: Apoptóza, nekroptóza, autofagie – významní hráči
v odpovědi melanomových buněčných linií na benzo[c]fenantridinové
alkaloidy
09:20–09:35	P. Bouchal: Proteomické přístupy ve vyhledávání biomarkerů
a molekulární klasifikace nádorů prsu
09:35–09:50	O. Slabý: Nové trendy ve výzkumu mikroRNA u solidních nádorů
09:50–10:00 	Diskuze
10:00–10:30

Kávová přestávka

Sekce: Nádorové mikroprostředí a hypoxie
Předsedající: S. Pastoreková, K. Smetana, L. Kučerová
10:30–10:50	S. Pastoreková: Adaptive responses of cancer cells to hypoxia and
acidosis in tumor microenvironment
10:50–11:10	K. Smetana: Galektin-1 ve výměně informací mezi nádorovými buňkami
a nádorově asociovanými fibroblasty
11:10–11:30	L. Kučerová: Vplyv nádorového mikroprostredia na chemorezistenciu
nádorových buniek
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11:50–12:00	E. Švastová: Úloha hypoxiou regulovanej karbonickej anhydrázy IX
v bunkovej migrácii a adhézii
12:00–12:30	Diskuze
12:30–13:30

Oběd/Prohlížení posterů

Sekce: Moderní přístupy v protinádorové terapii
Předsedající: Č. Altaner, M. Šťastný
13:30–13:55	Č. Altaner: Existencia nádorových kmeňových buniek a génová terapia
nasmerovaná na nádor mezenchymálnymi kmeňovými bunkami
13:55–14:10	M. Šťastný: Aktivace „aktivátorů“ nebo inhibice „inhibitorů“: klinické
výzvy při vývoji imunomodulačních látek
14:10–14:20	D. Smrž: Vliv žírných buněk na účinnost adoptivní aktivní buněčné
imunoterapie v léčbě rakoviny
14:20–14:30	M. Matúšková: Synergický účinok kombinovanej génovej terapie
pomocou mezenchýmových stromálnych buniek
14:30–14:40	E. Kužmová: Stabilizace G-kvadruplexu v promotorové oblasti C-MYC
onkogenu pomocí helquatů
14:40–15:00	Diskuze
15:00–15:30

Kávová přestávka

Sekce: Molekulární diagnostika nádorových onemocnění I
Předsedající: E. Macháčková, M. V. Novotný
15:30–15:50	E. Macháčková: Molekulárně genetické metody používané v diagnostice
hereditárních nádorových syndromů v OEGN laboratoři v MOÚ
15:50–16:10	M. V. Novotný: Perspectives of qualitative glycan profiling in diagnostic
and prognostic evaluations in cancer
16:10–16:20	A. Šedivá: Sledování glykosylačních změn u kolorektálního karcinomu
s pomocí microarray
16:20–16:30	J. Hatok: Mikrofluidná analýza apoptoických génov a ich vzťah pri rozvoji
rezistencie endometriálnych nádorových buniek
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11:30–11:50	J. Dvořák: Primární řasinky stromálních buněk adenokarcinomu tenkého
střeva a kolorekta

16:30 – 16:40	I. Peták: Molecular profile based decision support in precision oncology

PROGRAM

16:40–17:00	Diskuze
17:00–17:30

Kávová přestávka

Sekce: Molekulární diagnostika nádorových onemocnění II
Předsedající: M. Pešta, P. Pitule
17:30–17:45	M. Pešta: Kdy bude detekce cirkulujících nádorových buněk pomáhat
onkologickým pacientům?
17:45–17:55	T. Hálková: Možnosti využití cirkulující nádorové DNA v klinické praxi
17:55–18:05	M. Pinkas: Molekulární charakterizace cirkulujících nádorových buněk
u pacientů s kolorektálním karcinomem
18:05–18:15	P. Pitule: Izolace a charakterizace cirkulujících nádorových buněk
kolorektálního karcinomu
18:15–18:30	Diskuze
19:30–23:00

Společenský večer

Pátek, 5. 9. 2014
07:30–16:00

REGISTRACE

Sekce: Biologie nádorů II
Předsedající: J. Šmardová, T. Eckschlager, J. Hatina
08:30–08:50	J. Šmardová: Nádorový supresor p53: klíč k pochopení kancerogeneze
08:50–09:05	M. Brázdová: Importance of mutant P53 interaction with G-quadruplexes
for P53 gain of function
09:05–09:15	B. Kubešová: Mutace genu TP53 u pacientů s myeloproliferativními
neoplasiemi
09:15–09:30	T. Eckschlager: Mozkové nádory u dětí - molekulární biologie
09:30–09:45	J. Hatina: Experimentální modely terapeutické rezistence urotheliálního
karcinomu
09:45–10:00	J. Bienertová-Vašků: Nové patofyziologické chápání působení stresu při
vzniku nádorových onemocnění
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10:10–10:30	Diskuze
10:30–11:00

Kávová přestávka

Sekce: Babákova přednáška
Předsedající: J. Bártek, O. Slabý
11:00–11:05	O. Slabý: Představení přednášejícího a slavnostní předání Babákovy
medaile
11:05–11:50	J. Bártek: Genome integrity maintenance: Molecular mechanisms and
relevance to cancer development and treatment
11:50–12:00	Diskuze
12:00–13:00

Oběd/Prohlížení posterů

Sekce: Molekulární epidemiologie a genetika nádorových
onemocnění
Předsedající: P. Vodička, L. Foretová
13:00–13:20 	H. Tlaskalová-Hogenová: GUT microbiome and colorectal cancer
13:20–13:35	P. Vodička: Molecular and functional characteristics of sporadic
colorectal cancer
13:35–13:50	P. Souček: Predictive and prognostic genetic factors of breast carcinoma
13:50–14:05	L. Foretová: Hereditární nádorová onemocnění a význam jejich
diagnostiky v onkologii
14:05–14:20	Diskuze
14:20–14:30

Ukončení odborného programu a předání ceny za nejlepší poster

Sympozium generálního sponzora, téma: NGS a digitální PCR
14:30–15:30

Satelitní sympozium

15:30–16:00

Kávová přestávka
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10:00–10:10	J. Kohoutek: Cyklin-dependentní kináza 12 (CDK12), nový nádorový
supresor?
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SBORNÍK PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ
Přednášky jsou seřazeny dle sekcí a programu
Postery jsou seřazeny dle prezentujícího autora abecedně

Texty abstrakt neprošly jazykovou ani redakční úpravou
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BABÁKOVA PŘEDNÁŠKA

BABÁKOVA PŘEDNÁŠKA

Československá biologická společnost pořádá od roku 1992
volnou sérii prestižních vědeckých přednášek nazvaných Babákovy přednášky.
Tyto přednášky jsou vědeckým odkazem jednoho ze zakladatelů Československé biologické
společnosti, profesora Edwarda Babáka (1873–1926), fyziologa světového jména.
Prof. Babák přešel v roce 1919 z Karlovy univerzity v Praze do Brna, kde patřil k zakládajícím
profesorům lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Působil zde jako přednosta fyziologického
ústavu a několik let i jako přednosta Ústavu všeobecné biologie. Zasloužil se rovněž o založení
Vysoké školy zvěrolékařské a Vysoké školy zemědělské a lesnické v Brně. Již v roce 1912 inicioval
vydávání teoretického časopisu Biologické listy, stál u kolébky Moravské přírodovědecké
společnosti a Spolku pro výzkum dítěte a péče o dítě. Jeho vědecká osobnost silně ovlivnila
organizaci vědeckého a kulturního života v Brně a na celé Moravě.
Československá biologická společnost pořádá Babákovy přednášky při slavnostních nebo
významných vědeckých příležitostech jako naplnění myšlenek tohoto vědce a k jejich autorství
zve významné vědce současné.

POZVÁNKA
XIV. Babákova přednáška

Prof. MUDr. Jiří Bártek, DrSc.

GENOME INTEGRITY MAINTENANCE: MOLECULAR
MECHANISMS AND RELEVANCE TO CANCER
DEVELOPMENT AND TREATMENT
Danish Cancer Society Research Center

Přednáška se koná v aule Masarykovy univerzity v Brně

v pátek 5. září 2014 v 11:00
14

prof. MUDr. Jiří BÁRTEK, DrSc.
Jiří Bártek vystudoval gymnázium v Přerově a Fakultu všeobecného lékařství na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde promoval v roce 1979.
Po tříleté vědecké aspirantuře na Ústavu molekulární genetiky ČSAV v Praze pak přešel v r. 1983
na Onkologický ústav v Brně na Žlutém kopci, kde se již plně věnoval výzkumu nádorové biologie. V 80-tých letech absolvoval stáže na Imperial Cancer Research Fund v Londýně a Deutsches
Krebsforschungszentrum v Heidelbergu, pak v letech 1990-91 působil jako vedoucí laboratoře
na Ústavu hematologie a krevní transfúze v Praze, a od roku 1992 působí v Dánském centru pro
výzkum rakoviny v Kodani, nyní jako vedoucí Genome Integrity Unit. Zároveň vede laboratoře
genomové integrity na Ústavu Molekulární a Translační Medicíny na LF UP v Olomouci, a na Ústavu molekulární genetiky AV ČR v Praze.
Jeho vědecká práce se v 90-tých letech soustředila na pochopení funkce nádorových supresorů
RB a p53, regulaci buněčného cyklu a aberace těchto mechanismů v nádorech. V posledních
10 letech se zabývá zejména výzkumem mechanismů reakce buněk na poškození DNA, včetně
centrálních signálních drah, jejich dopadu na regulaci buněčného cyklu, modulaci chromatinu,
opravy DNA lézí, defekty těchto mechanismů u lidských nádorových onemocnění, a také možnosti využít takových defektů pro nové strategie léčby v onkologii.
Za své kariéry vychoval Jiří Bártek celou řadu mladých vědeckých pracovníků, z nichž někteří
zastávají dnes již významná postavení v biomedicínském výzkumu jak v ČR, tak v zemích Evropy
a v USA. Jiří Bártek publikoval více než 350 vědeckých prací, které byly citovány více než 36.000x,
a jeho H index je 101. Podle oficiálních zdrojů je nejcitovanějším vědcem českého původu, a v několika oblastech biomedicíny také v Dánsku, případně v celé Skandinávii.
Pracuje v mnoha vědeckých komisích, edičních radách mezinárodních časopisů a za svou práci
obdržel řadu vědeckých ocenění v několika zemích. Jeho současné zájmy směřují také do oblasti
výzkumu stárnutí a koordinace mechanismů genomové integrity s energetickým metabolismem
a biologií kmenových buněk nádorů.
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ŽIVOTOPIS

BABÁKOVA PŘEDNÁŠKA

GENOME INTEGRITY MAINTENANCE: MOLECULAR MECHANISMS
AND RELEVANCE TO CANCER DEVELOPMENT AND TREATMENT
Jiří Bártek
Danish Cancer Society Research Center, Copenhagen, Denmark
Biological response to DNA damage is a fundamental biological mechanism ensured through a complex network of
DNA damage signaling and effector pathways, the latter including cell-cycle checkpoints, DNA repair and many other
aspects of cell physiology. Malfunction of this network predisposes, or contributes to development of life-threatening
pathologies including cancer, neurodegeneration, immunodefficiency and premature aging. The lecture will present
recent data from our laboratory on both the basic mechanisms of DNA damage response (DDR) and its involvement
in cancer pathogenesis and treatments. Highlights from our multiple high-throughput siRNA-based and SILACproteomic screens for novel DDR factors, and their functional role in genome maintenance, will also be presented.
Furthermore, our recent results on the role of the DDR machinery and its relationship with the ARF-p53 pathways
in protection against oncogenes and loss of tumor suppressors, as well as the key role of DNA replication stress in
oncogenesis and genetic instability, aneuploidy and hence tumor heterogeneity, will be discussed. In terms of the ARF
pathway, our data on a novel function of this important tumor suppressor in regulation of mitochondrial metabolism
and the significance of this function to human melanomagenesis, will be presented.
Last but not least, exploitation of the DDR defects in human tumors as targets for innovative treatments, and their
value as predictive markers to guide individualized cancer therapy, and potential vulnerabilities of cancer stem cells,
will be presented. The DDR-targeted therapy will be illustrated by responses of human glioblastoma stem cells, and
breast cancer models to PARP inhibitors. In the latter scenario, we have discovered several factors whose loss causes
‘synthetic viability’ (enhanced fitness of cancer cells) when occurring in BRCA1-defective tumors, thereby also resulting
in acquired resistance to PARP inhibitors.
Selected references:
Jackson SP, Bartek J. Nature, 461, 1071-8 (2009); Bartkova J, et al. Nature, 434: 864-70 (2005); Doil C et al. Cell, 136, 435446 (2009); Lukas C et al. Nature Cell Biol; 13, 243-253 (2011); Bartkova J, et al. Nature, 444: 633-7 (2006); Halazonetis,
T. D., Gorgoulis, V. G., and Bartek, J. Science, 319, 1352-1355 (2008); Bouwman P et al. Nature Struct Mol Biol.17, 688-95
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Petr Müller, Filip Trčka, Michal Ďurech, Eva Růčková,
Kateřina Křivánková a Bořivoj Vojtěšek
Masarykův onkologický ústav, RECAMO, Žlutý kopec 7, Brno 65653
e-mail: muller@mou.cz
Jedním z hlavních regulátorů stresové odpovědi je člen evolučně konzervované proteinové rodiny transkripčních
faktorů – Heat shock factor 1 (HSF1). Tento transkripční faktor je aktivován tím, že proteotoxický stres způsobuje
jeho konformační změny a disociaci z komplexu s proteiny HSP70 a HSP90, což následně vede k jeho oligomerizaci
a aktivaci jeho vazby na DNA. Přestože je aktivita HSF1 za fyziologických podmínek v normálních buňkách utlumena,
v nádorových buňkách dochází k jeho konstitutivní aktivaci. Nádorová buňka je charakterizována zvýšenou
proteosyntézou, produkcí řady mutovaných, nestabilních proteinů a přítomností metabolického stresu. Všechny tyto
faktory významně přispívají k aktivaci HSF1 v nádorové buňce a způsobují její závislost na indukovaných stresových
proteinech, zejména pak na HSP70 a HSP90 (Obr. 1). Naše práce ukazují, že právě přítomnost proteotoxického stresu
v nádorových buňkách je hlavním důvodem jejich vysoké senzitivity vůči inhibici HSP90. Přestože řada inhibitorů
HSP90 vykazuje významnou protinádorovou aktivitu v klinických testech, jejich aplikace je limitována neschopností
predikovat jejich účinek u jednotlivých nádorů. Naše práce ukazuje, že aktivita HSF1 odráží míru proteotoxického
stresu v nádorových buňkách a současně koreluje se senzitivitou nádorových buněk vůči inhibitorům HSP90. Detekce
aktivity HSF1 v nádorech tak představuje důležitý indikátor pro cílenou léčbu nádorů založenou na inhibici chaperonů.

Obrázek 1

Práce byla podpořena Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky (OP VaVpI - RECAMO,
CZ.1.05/2.1.00/03.0101) a grantem IGA NT/13794-4/2012.
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Maligní melanom a glioblastom patří mezi zhoubné nádory neuroektodermálního původu, které na standardní
chemoterapii, radioterapii a na současné možnosti cílené léčby odpovídají velice málo nebo jen přechodně.
V posledních letech bylo získáno značné množství poznatků v oblasti řízené diferenciace embryonálních
kmenových (ES) buněk a indukovaných pluripotentních kmenových (iPS) buněk do různých cílových buněčných typů.
Dali jsme si za cíl ověřit možnost cílené transdiferenciace buněk maligního melanomu a glioblastomu do nemaligních,
plně diferencovaných buněk neurální linie, jako doposud netestované alternativy k dosavadním více či méně
neúčinným terapeutickým strategiím využívajícím cytotoxického a cytostatického účinku protinádorových léčiv. Při
transdiferenciaci se předpokládá epigenetické reprogramování přímým přechodem z jednoho buněčného typu do
jiného, bez průchodu stadiem pluripotentní buňky. Buňky neurální linie byly zvoleny za cílový buněčný typ vzhledem
k neuroektodermálnímu původu melanocytů a glií a také proto, že u nichž lze průběh transdiferenciace sledovat nejen
na základě exprese diferenciačních markerů, ale často i pozorováním charakteristických změn morfologie.
V našich experimentech vycházíme z metod transdiferenciace normálních terminálně diferencovaných
nenádorových buněk jako jsou např. fibroblasty nebo hepatocyty do různých typů neuronů, a využíváme kombinací
neurálních transkripčních faktorů s nízkomolekulárními inhibitory vybraných buněčných signálních drah, jejichž
pozitivní účinek na neurodiferenciaci byl popsán v několika posledních letech. Našim konečným cílem je však
optimalizovat transdiferenciaci buněk melanomu a glioblastomu do terminálně diferencovaných buněk neurální
linie tak, aby ektopická exprese transkripčních faktorů nebyla nutná, a účinná transdiferenciace byla vyvolána pouze
působením vhodných kombinací nízkomolekulárních inhibitorů.
Podporováno grantem Interní grantové agentury LF MU (reg. č. InGA/2013/27).
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APOPTÓZA, NEKROPTÓZA, AUTOFAGIE – VÝZNAMNÍ HRÁČI V ODPOVĚDI
MELANOMOVÝCH BUNĚČNÝCH LINIÍ NA BENZO[C]FENANTRIDINOVÉ ALKALOIDY
Iva Slaninová1, Jindřiška Hammerová1, Lucie Válková1, Kristýna Šebrlová2, Eva Táborská2,
1
Biologický ústav Lékařské fakulty, Masarykovy Univerzity, Kamenice 5, Pavilon A6, 625 00 Brno,
2
Biochemický ústav Lékařské fakulty, Masarykovy Univerzity, Kamenice 5, Pavilon A16, 625 00 Brno
e-mail: ipokorna@med.muni.cz
Apoptóza je významným faktorem v protinádorové terapii. V současnosti se objevilo několik nových mechanizmů
programované buněčné smrti mezi něž patří i nekroptóza a autofagie, která však může působit i jako faktor zabraňující
smrti buňky. Studium mechanizmů buněčných smrtí a hledání látek schopných vyvolat neapoptotickou buněčnou
smrt má význam z hlediska terapie nádorů rezistentních k apoptóze. K takovým látkám patří i benzo[c]fenantridinové
alkaloidy (BA).
BA jsou přírodní látky ze skupiny isochinolinových alkaloidů vyskytující se v rostlinách čeledí Fumariaceae,
Papaveraceae, Ranunculaceae a Rutaceae.
Práce se zabývá studiem mechanizmu buněčné smrti indukované BA - sanguinarinem (SA), chelerythrinem
(CHE), sanguilutinem (SL), chelilutinem (CHL), sanguirubinem (SR), chelirubinem (CHR) a chelidoninem (CHLD). Jako
modelové objekty byly zvoleny buněčné linie maligního melanomu, včetně linií s nefunkčním proteinem p53.
Výsledky ukazují, že BA jsou látky zajímavé nejen díky své antiproliferační aktivitě jako látky s perspektivou využití
v protinádorové terapii, ale také z obecného hlediska studia mechanizmu buněčné smrti. Přes významnou podobnost
molekulární struktury jednotlivých alkaloidů je mechanismus indukce buněčné smrti různý1,2. Toxicita testovaných
alkaloidů byla snížena jak inhibitorem kaspáz z-VAD-fmk, tak Nekrostatinem 1, inhibitorem Rip1 kinázy, která je klíčovým hráčem nekroptózy. Vyjímkou byl SL, jehož účinek je na kaspázách nezávislý a byl ovlivněn pouze Nekrostatinem
1. Inhibitory autofagie (3-methyladenin, Bafilomycin-A1 a LY294002) naopak úmrtnost buněk zvyšovaly, což svědčí
pro protektivní efekt autofagie.
Práce byla podpořena projektem Ministerstva školství mládeže a tělovýchvy (KONTAKTII LH12176) a projekty Specifického
výzkumu MU (MUNI/A/0938/2013 a MUNI/A/0954/2013).
1. Hammerová J., Uldrijan S., Táborská E., Slaninová I. J. Dermatol. Sci. 62, 2011, 22.
2. Hammerová, J., Uldrijan, S., Táborská, E., Hyršlová Vaculová, A., Slaninová, I. Biol. Chem. 393, 2012, 647.
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1
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e-mail: bouchal@chemi.muni.cz
Nádory prsu jsou nejčastějším typem nádoru u žen. Současné diagnostické přístupy však stále vykazují nedokonalosti
při určení rizika metastazování u skupiny luminal A, kdy malá část pacientek vykazuje v rozporu s teoretickou prognózou
časné uzlinové metastáze. V našem projektu se snažíme identifikovat, validovat a charakterizovat specifické proteiny,
mechanismy a metastatické molekulární portréty, které by byly použitelné v identifikaci pacientek s vyšším rizikem
metastazování, a to na bázi proteomiky.
V první fázi projektu jsme se zaměřili na vyhledávání prometastatických cílů v souboru 96 charakterizovaných
nádorů prsu zahrnujícího stratifikaci vzorků podle grade, exprese hormonálních receptorů a stavu lymfatických uzlin.
Primární proteomická studie byla založena na metodice zahrnující štěpení komplexních lyzátů trypsinem, značení
peptidů isobarickými značkami (iTRAQ), separaci peptidů dvourozměrnou kapalinovou chromatografií a identifikaci
a kvantifikaci proteinů na bázi vysokorozlišovací hmotnostní spektrometrie (iTRAQ-2DLC-MS/MS). Soubor 95
vybraných genů pak byl profilován na transkriptové úrovni. Statistika zahrnující Spearmanovu korelaci odhalila dva
klastry související se stavem lymfatických uzlin u low grade karcinomů. Sada proteinů, změny jejichž exprese byly
potvrzeny na proteinové i transkriptové úrovni, byla dále validována pomocí imunohistochemie.
V další fázi výzkumného programu se zaměřujeme na klinickou validaci a funkční charakterizaci identifikovaných
proteinů zejména ve vztahu k buněčné migraci a invazivitě a studiem prometastatických mechanismů na molekulární
úrovni. V rámci přednášky bude rovněž poskytnut přehled o nejnovějších proteomických metodách využitelných
v dané oblasti výzkumu.
Naše výsledky potvrzují, že molekulární mechanismy metastazování u low-grade karcinomů prsu zahrnují aktivaci
proteolýzy, NF-κB dráhy, změny v cytoskeletálních a adhezních proteinech a liší se od mechanismů známých u highgrade karcinomů.
Práce je podporována projektem GAČR č. 14-19250S a Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem
České republiky (RECAMO, CZ.1.05/2.1.00/03.0101).
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PROTEOMICKÉ PŘÍSTUPY VE VYHLEDÁVÁNÍ BIOMARKERŮ A MOLEKULÁRNÍ
KLASIFIKACI NÁDORŮ PRSU

NOVÉ TRENDY VE VÝZKUMU mikroRNA U SOLIDNÍCH NÁDORŮ
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1

Východiska: MikroRNA (miRNA) jsou krátké nekódujcí RNA dlouhé 18-25 nukleotidů, které post-transkripčně
regulují genovou expresi v průběhu rozličných buněčných procesů jako jsou apoptóza nebo diferenciace, ale i maligní
transformace. Změny v expresních profilech miRNA již byly pozorovány u většiny solidních nádorů. Mechanistické
studie v nádorové buňce prokázaly schopnost jednotlivých miRNA vykazovat funkci nádorových supresorů
nebo onkogenů. Nejnovější pozorování navíc popisují potenciál jedné miRNA vykazovat v závislosti na kontextu
jak funkci nádorového supresoru tak onkogenu. Tato pozorování zásadním způsobem rozšířila koncept molekulární
patogeneze nádorových onemocnění a naznačila potenciál miRNA nejen jako diagnostických biomarkerů, ale také
jako potenciálních terapeutických cílů.
Cíle: Sdělení zahrnuje novinky z oblasti biogeneze a funkce miRNA, izomiRs, koncept kompetujících endogenních
RNA (ceRNAs), význam miRNA v nádorové biologii a jejich zapojení do hlavních znaků maligního nádoru, biologie
nádorové kmenové buňky či autofagie. V kontextu našich výsledků bude diskutována schopnost vybraných miRNA
sloužit jako tkáňové biomarkery (prognostické a prediktivní), sérové a močové biomarkery (diagnostické) a potenciální
terapeutické cíle u kolorektálního karcinomu, renálního karcinomu a glioblastomu.
Závěr: Specifické expresní profily miRNA byly u pacientů se solidními nádory úspěšně využity ke stanovení
prognózy, k predikci léčebné odpovědi na vybrané terapeutické režimy nebo upřesnění diagnostiky u metastáz
neznámého původu. Přítomnost miRNA byla prokázána v krevním séru a plazmě, ale také moči nebo mozkomíšním
moku, kde vykazovaly nejen vysokou míru stability, ale u vybraných solidních nádorů rovněž velice dobré analytické
vlastnosti. V současné době je kromě možného diagnostického využití cirkulujících miRNA intenzivně studován jejich
původ a příčiny jejich extrémně vysoké stability. MiRNA jsou také velice slibnými terapeutickými cíli, přičemž první
protinádorová terapie na bázi miRNA vstupuje do klinického hodnocení začátkem příštího roku.
Výzkum byl podpořen granty IGA MZ ČR NT13549-4/2012, NT138604/2012, NT-13547 -04/2012, NT13514-4/2012
a NT11214-4/2010.
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Growth of tumor tissue depends on sufficient delivery of oxygen and nutrients. Proliferating tumor cells quickly
reach distances beyond an oxygen diffusion capacity from the nearest blood vessel (100-150µm) and the aberrant
tumor vasculature makes the oxygen supply even more reduced. This results in the appearance of the hypoxic areas
with low extracellular pH (acidosis). Chronic exposure of tumor cells to severe hypoxia or anoxia often results in their
death and development of necrotic areas surrounded by the surviving adaptable cells. Adaptations to hypoxia have
dramatic consequences including acquisition of an oncogenic metabolism, an increased frequency of mutations,
a higher propensity to metastasize, and a resistance to radiotherapy and chemotherapy. Thereby, hypoxia creates the
selection pressure leading to the clonal expansion of the most aggressive tumor cells. Acidosis as an inherent sequel of
hypoxia further supports tumor growth and metastasis by reducing cell adhesion, increasing migration and invasion,
inducing neo-vascularization, and enhancing other hypoxia-induced processes. Thus, hypoxia and acidosis represent
clinically relevant phenomena contributing to cancer progression.
Reduced oxygen delivery can induce a range of molecular responses primarily governed by the oxygen-regulated
transcriptional complex called HIF (hypoxia-inducible factor), which induces a broad palette of genes with effector
functions in modulating tumor phenotype. Therefore, understanding the molecular machinery that regulates and
executes tumor cell adaptations to hypoxia and associated acidosis opens opportunities for development of new
diagnostic and therapeutic strategies against aggressive tumors resistant to conventional treatment approaches.
Several components of this molecular machinery have already entered the clinical practice, while the others are
undergoing clinical and/or preclinical development.
Grant support: APVV-0658-11, 7FP EU project ENGCABRA, CEMAN Centre of excellence, Slovak Academy of Sciences, ERDF
project ITMS 26240220071.
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ADAPTIVE RESPONSES OF CANCER CELLS TO HYPOXIA
AND ACIDOSIS IN TUMOR MICROENVIRONMENT
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GALEKTIN-1 VE VÝMĚNĚ INFORMACÍ MEZI NÁDOROVÝMI BUŇKAMI A NÁDOROVĚ
ASOCIOVANÝMI FIBROBLASTY
Karel Smetana, Jr.
Karlova univerzita, 1. Lékařská fakulta, Anatomický ústav. U nemocnice 3, 128 00 Praha 2
e-mail: karel.smetana@lf1.cuni.z
Nádorové stroma představuje mikroprostředí vytvářející niche pro nádorové kmenové buňky a má významný vliv na
růst a šíření nádoru. Přítomnost endogenního lektinu galektinu-1 (Gal-1) v nádorovém stromatu je spojena s vysokým
výskytem nádorově asociovaných fibroblastů (NAF) a expresí genů v nádorových buňkách spojených s růstem
a šířením nádoru. Gal-1 je schopen stimulovat konverzi fibroblastů na myofibroblasty (MFB) podobné NAF a pozitivní
pro hladký svalový aktin (HSV). Tento mechanismus je nezávislý na TGF-b1, s nímž má navíc synergistický účinek. Tyto
MFB produkují 3-D sítě extracelulární matrix bohaté na přítomnost fibronektinu a Gal-1. Za účelem blokády tvorby
MFB jsme testovali vliv polyaminu BPA-C8, který inhiboval vznik MFB. Myoblasty exprimující HSV nebyly k jeho účinku
citlivé. NAF a jejich výměna informací s nádorovými buňkami představují možný cíl pro protinádorovou terapii. Navíc
by jejich manipulace mohla přinést i užitek i při léčbě orgánových fibróz a keloidních jizev.
Podpořeno Karlovou univerzitou projekt PRVOUK-27-1, Evropským fondem regionálního rozvoje BIOCEV
(CZ.1.05/1.1.00/02.0109) a EC FP7 programem (smlouva č. 317297(GLYCOPHARM).
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Systémové podávanie genotoxických látok indukuje smrť nádorových buniek spustením apoptotickej signalizačnej
kaskády v dôsledku odpovede na poškodenie DNA. Chemoterapia však súčasne mení aj tkanivo, ktoré obklopuje
nádor a jeho orgánové prostredie. Genotoxický stres v bunkách nádorového mikroprostredia spúšťa parakrinný
sekrečný program, ktorý fyziologicky slúži na ochranu prekurzorových buniek a napomáha tkanivovej regenerácii
v podmienkach bunkového stresu. Tieto proliferačné signály však zneužívajú aj prežívajúce nádorové bunky, a tým
prispievajú k liekovej rezistencii a následne aj metastatickému rozsevu. Mezenchýmové stromálne bunky (MSB), ako
jeden z komponentov nádorovej strómy a prekurzor nádorovo-asociovaných fibroblastov, sú tiež schopné ovplyvniť
chemorezistenciu. Experimentálne dáta ukázali, že tento efekt je sprostredkovaný sekretovanými solubilnými
faktormi, a vedie až ku systémovej rezistencii na liečivo. MSB sú významnými regulátormi rastu nádorov, a preto ich
vplyv na liečbu nádorov študujeme s cieľom prispieť k objasneniu kľúčových signálnych dráh. Z týchto pozorovaní je
však už teraz zrejmé, že efektívna terapia potrebuje kombinovať látky, ktoré súčasne zasahujú nádorové bunky aj ich
mikroprostredie.
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PRIMÁRNÍ ŘASINKY STROMÁLNÍCH BUNĚK ADENOKARCINOMU TENKÉHO STŘEVA
A KOLOREKTA
Josef Dvořák1,2, Dimitar Hadži Nikolov3, Alžběta Filipová4, Aleš Ryška3, Igor Richter5, David Buka2,
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Východiska a cíl:
Primární řasinka je senzorická, solitární, nepohyblivá, mikrotubulární struktura, která se v klidové části buněčného
cyklu nachází na povrchu většiny lidských buněk, včetně buněk stromatu nádorů. Na povrchu buněk většiny typů
karcinomů se primární řasinky nevyskytují. Nádorová biologie adenokarcinomu tenkého střeva a kolorekta je
podrobně prostudována. Primární řasinky jejich stromálních buněk však zatím nebyly hodnoceny.
Cílem této pilotní studie bylo zjistit, zda se na povrchu stromálních buněk adenokarcinomu tenkého střeva
a kolorekta primární řasinky vyskytují, a pokud ano, tak zmapovat frekvenci jejich výskytu ve všech anatomických
oblastech tenkého, tlustého střeva a rekta.
Pacienti a metodika:
Přítomnost primárních řasinek byla retrospektivně hodnocena u 20 pacientů, z toho 8 pacientů s adenokarcinomem
tenkého střeva a 12 pacientů s adenokarcinomem kolorekta. Primární řasinky byly detekovány dvoustupňovou
imunofluorescencí pomocí specifické protilátky proti acetylovanému alfa tubulinu; jádra buněk byla dobarvena
pomocí DAPI. Frekvence výskytu primárních řasinek byla hodnocena jako poměr počtu primárních řasinek a jader
stromálních buněk.
Výsledky:
Primární řasinky byly prokázány ve všech vyšetřených adenokarcinomech. Byly přítomny interindividuální rozdíly
ve frekvenci jejich výskytu. Medián frekvence výskytu primárních řasinek stromálních buněk adenokarcinomu
tenkého střeva činil 0,49% (0,29-0,71%) v případě adenokarcinomu tenkého střeva, a 0,20% (0,06-0,45%) v případě
adenokarcinomu kolorekta. To znamená, že se primární řasinka vyskytuje přibližně na povrchu jedné z 204 buněk
adenokarcinomu tenkého střeva, a jedné z 500 buněk adenokarcinomu kolorekta.
Závěr:
Tato pilotní studie poprvé prokázala přítomnost primárních řasinek na povrchu stromálních buněk adenokarcinomu
tenkého střeva a kolorekta a zmapovala frekvenci jejich výskytu. V budoucnu plánujeme rozšířit pilotní soubor na větší
počet pacientů ke zhodnocení případného prognostického významu počtu primárních řasinek.
Poděkování: Práce byla podpořena MZ ČR – RVO (FNHK, 00179906) a projekty PRVOUK P37/01, PRVOUK P37/06 a PRVOUK
P37/11.
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Karbonická anhydráza IX patrí medzi proteíny, ktorých expresia je silne regulovaná hypoxiou a je spojená s nádormi
so zlou prognózou.1,2 Tento transmembránový proteín s extracelulárne exponovanou enzymatickou doménou
katalyzuje hydratáciu CO2 na H+ a HCO3ˉ . V nádorovom mikroprostredí, v ktorom v dôsledku aberantnej vaskulatúry
nedochádza k dostatočnému odvádzaniu metabolitov, tak prispieva k extracelulárnej acidifikácii a zároveň
k udržiavaniu intracelulárnej pH homeostázy. Okrem pH regulačnej funkcie zohráva CA IX úlohu aj v destabilizácii
medzibunkových kontaktov. V polarizovaných epitelových bunkách je CA IX lokalizovaná v bazolaterálnej membráne,
kde kolokalizuje s E-kadherínom, kľúčovým regulátorom medzibunkovej adhézie. Interakciou s β-katenínom
vypája E-kadherín z väzby na aktínový cytoskelet, čím redukuje medzibunkovú adhéziu.3 Kyslé extracelulárne pH
ako aj oslabenie intercelulárnych kontaktov zvyšujú migračné schopnosti buniek. Dokázali sme, že počas migrácie
dochádza k relokalizácii CA IX do lamelipódií, kde sa pri migrácii akumulujú pH regulačné proteíny ako NHE1, MCT4,
AE2.4 CA IX v lamelipódiu funkčne kooperuje s bikarbonátovými transportérmi NBCe1 a AE2 a napomáha tak tvorbe
periculárneho gradientu, čím zvyšuje rýchlosť bunkovej migrácie.4 CA IX, ako jediná karbonická anhydráza, obsahuje
vo svojej extracelulárnej oblasti aj proteoglykánovú doménu. Ukazuje sa, že práve PG-doména je dôležitá pri CA
IX-sprostredkovanej fokálnej adhézii.5 Hypoxická indukcia CA IX, jej pH regulačná funkcia ako aj úloha v bunkovej
adhézii-migrácii poukazujú na dôležitosť tohto proteínu v hypoxických nádoroch a na jej pro-metastatické vlastnosti.
Podporované grantom VEGA (2/0130/11), APVV-0658-11, projektu Kompetenčného centra č.26240220071.
1. Pastorekova S, Ratcliffe PJ, Pastorek J. BJU Int 2008.
2. Svastova E, Hulikova A, Rafajova M, Zat’ovicova M, Gibadulinova A, Casini A, Cecchi A, Scozzafava A, Supuran CT, Pastorek J, Pastorekova
S. FEBS Lett 2004; 577:439-45.
3. Svastova E, Zilka N, Zat’ovicova M, Gibadulinova A, Ciampor F, Pastorek J, Pastorekova S. Exp Cell Res 2003 (290): 332-345
4. Svastova E, Witarski W, Csaderova L, Kosik I, Skvarkova L, Hulikova A, Zatovicova M, Barathova M, Kopacek J, Pastorek J, Pastorekova S. J
Biol Chem 2012 (287):3392-402.
5. Csaderova L, Debreova M, Radvak P, Stano M, Vrestiakova M, Kopacek J, Pastorekova S and Svastova E. Frontiers in Physiology 2013.
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EXISTENCIA NÁDOROVÝCH KMEŇOVÝCH BUNIEK A GÉNOVÁ TERAPIA NASMEROVANÁ
NA NÁDOR MEZENCHYMÁLNYMI KMEŇOVÝMI BUNKAMI
TUMOR STEM CELLS AND MESENCHYMAL STEM CELL MEDIATED SUICIDE GENE
THERAPY FOR CANCERS
Čestmír Altaner
Cancer Research Institute of the Slovak Academy of Sciences and Centre of Cell Therapy and Regenerative
Medicine of the St. Elisabeth Cancer Institute
Bratislava, Slovakia
The tumor-tropic property of mesenchymal, stromal stem cells (MSCs) is the basis for therapies using MSCs as
a vehicle for delivery of the therapeutic agents to the site of neoplasm.
We have shown that human MSCs derived from adipose tissue, bone marrow and other tissues can be transduced
with suicide genes such as yeast fusion cytosine deaminase::uracil phosphoribosyltransferase (CDy::UPRT) and/
or Herpes simplex virus thymidine kinase (HSVtk). Both in vitro and in vivo experiments using xenografts of human
tumors on nude mice have shown that administration of CDy::UPRT transduced MSCs (therapeutic stem cells) caused
significant inhibition of tumor growth of human colorectal carcinoma, melanoma, breast, and bladder carcinoma. In
pilot preclinical studies we observed that the therapeutic stem cells were effective in inhibition of xenografts of the
human prostate metastatic tumor cells on nude mice, but also inhibited growth of autochthonous mouse prostate
carcinoma after intravenous administration.
Intracerebrally grown glioblastoma in rats was treated by resection and subsequently with therapeutic stem cells
followed by a continuous intracerebroventricular delivery of 5-fluorocytosine thus simulating clinical therapeutic
scenario. Kaplan–Meier survival curves revealed that this therapeutic arrangement is capable of inducing complete
permanent tumor regression in a significant number of animals. Contribution of CDy::UPRT vector and stem cells to
the high therapeutic efficacy will be discussed.
Results support the conclusion that the stem cell-mediated prodrug gene therapy is a promising therapy targeting
probably tumor initiating cells.
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Posledních několik let se v protinádorové terapii hovoří o „imunologické tsunami“. Objevují se desítky nových studií,
které testují molekuly čí přístupy využívající sílu imunitního systému. Zatímco dříve vyvinuté léky využívaly imunitní
systém spíše pasivně (anti-CD20, anti-HER2, anti-EGFR), nové přístupy staví spíše na aktivním využití imunitního
systému a jeho schopnosti dynamicky reagovat.
Na povrchu T-buněk existuje velké množství aktivačních a inhibičních molekul, které se podílí na optimálním
vyladění imunitní odpovědi proti cizorodým agens a zárověň udržují imunitní rovnováhu a zabraňují napadání
vlastních tkání lymfocyty. Mezi aktivační receptory patří např. receptor CD28, který po vazbě na molekuly CD80/
CD86 na povrchu antigen-prezentujících buněk poskytuje T-buňkám druhý, kostimulační signál, nezbytný pro jejich
optimální aktivaci a proliferaci. Na druhé straně stojí inhibiční receptory, kam patří např. CTLA-4 či PD-1 molekuly,
ale i další (LAG-3, TIM-3). Tyto tzv. „immune checkpoints“ blokují nadměrnou aktivaci T-buněk a omezují tak riziko
vzniku autoimunitních reakcí v místě zánětu. Aktivovat imunitní systém lze tedy v zásadě dvěma způsoby – použitím
antagonistických protilátek proti inhibičním receptorům (inhibice „inhibitorů“) nebo aktivací stimulačních receptorů
(aktivace „aktivátorů“). Ačkoliv by se mohlo zdát, že si jsou oba přístupy velmi podobné, ukazuje se, že mezi ně
rozhodně nelze dávat rovnítko.
V klinickém zkoušení se ukázal zcela rozdílný výsledek při vývoji protilátky aktivující „aktivační“ (kostimulační)
receptor CD28 a protilátky inhibující „inhibiční“ receptor CTLA-4. V případě protilátky proti CD28 nepředpovídaly
preklinické testy a pokusy na zvířecích modelech (včetně primátů) nebezpečí „cytokinová bouře“. První podání
této protilátky lidským dobrovolníkům však vyvolalo život ohrožující reakci u všech 6 dobrovolníků způsobenou
uvolněním pro-zánětlivých cytokinů. Ukázalo se také, že pravidla regulačních autorit pro vývoj těchto nových
biologických preparátů nebyla možná zcela dobře nastavena a neodpovídala bouřlivému vývoji v této oblasti. V rámci
přednášky budou diskutovány důvody, proč selhala predikční hodnota standardních preklinických testů, proč nebyly
vhodně zvoleny zvířecí modely a jak se změnila pravidla pro testování biologických molekul. V případě anti-CTLA-4
terapie bude diskutován pozitivní vývoj v léčbě pacientů s pokročilým melanomem, který odstartoval obrovský boom
v oblasti imunoterapeutických přístupů v léčbě nádorů (anti-PD1, anti-PD-L1, onkolytické viry, dendritické buňky,
TIL´s, CAR´s).
Reference:
1. Hodi, F. S. et al. N Engl J Med 2010; 363: 711–723.
2. Robert, C. et al. N Engl J Med 2011; 364: 2517–2526.
3. Brahmer, J.R. et al. N Engl J Med 2012; 366: 2455–2465.
4. Hamid, O. et al. N Engl J Med 2013; 369: 134-144.
5. Herbst, R.S. et al. J Clin Oncol 2013; 31 (suppl 15; abstr 3000).
6. Suntharalingam, G. et al. N Engl J Med 2006; 355: 1018-28.
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VLIV ŽÍRNÝCH BUNĚK NA ÚČINNOST ADOPTIVNÍ AKTIVNÍ BUNĚČNÉ IMUNOTERAPIE
V LÉČBĚ RAKOVINY
Daniel Smrž
Ústav imunologie 2. LF UK a FN v Motole, V Úvalu 84, 15006, Praha 5,
e-mail: daniel.smrz@lfmotol.cuni.cz
Aktivní buněčná imunoterapie založena na adoptivním buněčném transferu (ACT-ACI) je stále více se prosazující
léčebnou platformou užívanou při léčbě rakoviny. ACT-ACI již prokázala účinnost ex vivo. Její účinnost v klinické praxi
je však stále neuspokojivá. Užitím ex vivo buněčného modelu ACT-ACI na bázi dendritických buněk (DC) a T-buněk v
kombinaci s modelem žírných buněk jsme zjistili, že navození protinádorové imunity je jak pozitivně, tak i negativně
modulováno žírnými buňkami. Tato modulace je závislá na délce kokultivace žírných buněk s DC a T-buňkami a
charakteru stimulu, kterým jsou žírné buňky aktivovány. Pochopení mechanizmů zodpovědných za ambivalentním
příspěvkem žírných buněk k navození protinádorové imunity umožní využití imunomodulačního potenciálu žírných
buněk v kombinované protinádorové terapii a v designu nové generace ACT-ACI.
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Génová terapia prostredníctvom mezenchýmových stromálnych buniek (MSC) exprimujúcich terapeutické gény
dosahuje veľmi sľubné výsledky v experimentálnych podmienkach. Počas dlhodobého štúdia tohto prístupu na
rôznych modeloch sme zistili, že odpoveď nádorových buniek je heterogénna. Identifikovali sme faktory, ktoré
ovplyvňujú účinnosť génovej terapie prostredníctvom MSC.1 Na zvýšenie efektivity je možné použiť kombinácie
viacerých prístupov. Ich vzájomné pôsobenie môže mať synergický, aditívny alebo dokonca antagonistický efekt.2
Cieľom tejto štúdie bolo zistiť, či je možné kombináciou dvoch typov geneticky modifikovaných MSC exprimujúcich
enzýmy konvertujúce predliečivo (cytozíndeaminázu::fosforibozyltransferázu, CD::UPRT; alebo tymidínkinázu vírusu
Herpes simplex, HSVtk) a dvoch netoxických „predliečiv“ (5-fluorocytozínu, 5-FC a gancikloviru, GCV) zvýšiť cytotoxický
„bystander“ efekt na nádorové bunky.
Testovaním na bunkových líniách odvodených z rôznych typov nádorov sme zistili, že účinky oboch systémov sa
navzájom nevylučujú. Každý z použitých systémov zasahuje metabolizmus nukleotidov na inom mieste. Kombinácia
CD::UPRT-MSC/5-FC a HSVtk-MSC/GCV má na nádorové bunky synergický účinok. Najvýraznejšie sa tento efekt prejavil
na bunkovej línii MDA-MB-231, ktorá je nízko citlivá na CD::UPRT-MSC/5-FC, pričom systém HSVtk-MSC/GCV je účinný.
Významný synergický účinok sa prejavil iba vtedy, ak boli predliečivá podávané postupne. Prvý v poradí bol podaný
5-fluorocytozín a až o 24 hod neskôr bol nasledovaný ganciklovirom.
Tieto zistenia prispievajú k vysvetleniu veľkej variability výsledkov, ku ktorým prišli viaceré výskumné skupiny.
Vhodným spôsobom kombinovania sa dá dosiahnuť synergia dvoch systémov využívajúcich konverziu netoxického
„predliečiva“ pomocou aktivujúceho enzýmu.
Táto práca bola finančne podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja, granty APVV-0052-12 a APVV-0230-11;
agentúrou VEGA, granty 2/0171/13, 2/0088/11 a 2/0130/13 a nadáciou Výskum rakoviny.
1. Matuskova, L. Baranovicova, Z. Kozovska, E. Durinikova, A. Pastorakova, L. Hunakova, I. Waczulikova, R. Nencka, L. Kucerova. J. Gene Med
14 (2012) 776-787.
2. T.C. Chou. Pharmacol Rev 58 (2006) 621-681.
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STABILIZACE G-KVADRUPLEXU V PROMOTOROVÉ OBLASTI C‑MYC ONKOGENU
POMOCÍ HELQUATŮ
Erika Kužmová, Veronika Komárková, Jaroslav Kozák, Markéta Šmídková, Lenka Pohlová, Filip Teplý,
Miroslav Hájek
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Flemingovo nám. 2, Praha.
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Ovlivnění stability sekundárních struktur DNA, jako jsou například G‑kvadruplexy, je obecně považováno za slibný cíl
protinádorové terapie. G‑kvadruplexy byly původně objevené na koncích chromozomů v oblasti telomer. V poslední
době vzrůstá počet identifikovaných sekvencí bohatých na guanin tvořících G‑kvadruplexy v promotorových
oblastech mnohých onkogenů jako je c‑myc a c‑kit. Stabilizace promotorových G‑kvadruplexů malomolekulovými
ligandy vede ke snížení exprese odpovídajících onkogenů.
Naše nové G-kvadruplexové stabilizátory z rodiny helquatů vykazují vysokou selektivitu ve vazbě na G-kvadruplexy
ve srovnání s vazbou na DNA duplex. Stabilizace G-kvadruplexu v promotorové oblasti NHEIII1 c-myc genu pomocí
helquatů byla v této studii testována in vitro metodou FRET a metodou prodlužování primeru. Tento přístup nám
umožnil vybrat z knihovny zhruba 1500 látek vhodné kandidáty pro následné buněčné studie. Výsledky studia
biologické aktivity helquatů potvrdily jejich selektivní antiproliferativní účinek vůči nádorovým liniím. Inhibice exprese
c-myc genu těmito novými G-kvadruplexovými ligandy byla potvrzena na několika nádorových liniích na úrovni
mRNA i proteinu. Specificita jejich vazby na G‑kvadruplex c-myc genu byla následně ověřována duálním luciferázovým
reportérovým testem s použitím konstruktů nesoucích přirozenou (wt) nebo mutovanou formu regulační oblasti NHE
III1 genu c-myc.
Tato studie validuje novou třídu ligandů G-kvadruplexu s potenciálním terapeutickým využitím z hlediska jejich
schopnosti ovlivnit expresi klíčových genů deregulovaných v procesu karcinogeneze.
Podporováno ÚOCHB, v.v.i. a AV ČR (RVO: 61388963) a projektem InterBioMed
LO1302 od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
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Během posledních 20 let bylo dosaženo významných pokroků v oblasti odhalování genetické příčiny dědičné
predispozice ke vzniku nádorového onemocnění a bylo již popsáno více než 200 dědičných nádorových syndromů.
Molekulárně genetická diagnostika u jedinců s podezřením na hereditární nádorový syndrom je v MOÚ prováděna
v OEGN laboratoři od roku 1999. Původně byla diagnostika cílena především na frekvenčně nejčetnější dědičný
syndrom nádoru prsu a ovaria (geny BRCA1 a BRCA2) a postupně byla diagnostika rozšiřována na další nádorové
syndromy: Lynchův syndrom, Li-Fraumeni, familiární melanom, hereditární formu difúzního karcinomu žaludku.
Postupná analýza indikovaných genů „klasickými“ metodami molekulární genetiky, která postupuje cestou analýzy
krátkých fragmentů genu screeningovými metodami a následně identifikace mutace Sangerovým sekvenováním,
je velice přesná, ale časově náročná.
Od roku 2013 je v naší laboratoři testována v rámci výzkumných programů technologie Sekvenování nové generace
(NGS – Next-Generation Sequencing). V současné době jsou testovány 2 alternativní postupy na NGS platformě MiSeq
(Illumina). Analýza je prováděna u DNA pacientů s vysoce rizikovou osobní a rodinnou onkologickou anamnézou bez
detekované mutace v genech TP53, CDKN2A, BRCA nebo HNPCC genech.
1. Vyšetření pomocí komerčně dostupného TruSight Cancer Target Genes panelu (Illumina) - viz. Schema 1. Z hlediska
diagnostiky je nevýhodou TruSight Cancer Target Genes panelu nerovnoměrné pokrytí v rámci sekvenovaných
úseků, kde v rámci jednoho pacienta a jednoho genu mohou být sekvence některých oblastí genu zastoupeny více
než s 1000x pokrytí, zatímco v jiných se mohou vyskytnout až výpadky sekvenovaných úseků.
2. Dalším přístupem, který slibuje vyšší uniformitu pokrytí cílových sekvencí, je SeqCap EZ Choice (NimbleGen,
Roche), který umožňuje „zákaznický“ výběr z 578 navolených „nádorových“ genů, kde jsme zvolili panel 54 genů
významných pro klinicky podchytitelné nádorové syndromy.
NGS vyšetření odhalilo patogenní mutace v genech BAP1, ATM, ERCC2, PALB2, RAD51C. Detekované mutace
zachycené pomocí NGS jsou ověřovány Sangerovým sekvenováním. NGS umožňuje významné rozšíření spektra
analyzovaných genů, což představuje výzvu pro zajištění odpovídajícího preventivního sledování a léčebných postupů
u osob v riziku. Umožňuje identifikovat příčinné mutace nejen ve vysoce rizikových genech, ale také řadu dalších
- středně rizikových mutací, které mohou ve vzájemných kombinacích výrazně navyšovat relativní riziko nádorové
predispozice v postižených rodinách. Je zapotřebí úzká spolupráce onkologů, klinických genetiků, molekulárních
biologů a bioinformatiků, aby bylo možné plně využít potenciálu NGS technologií v běžné diagnostické praxi
a preventivní personalizované onkologii.
Podpořeno: MZ ČR - RVO (MOÚ, 00209805);
CEITEC - Central European Institute of Technology CZ.1.05/1.1.00/02.0068
Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky (OP VaVpI - RECAMO
CZ.1.05/2.1.00/03.0101).
Schéma 1: Seznam genů v komerčním panelu TruSight Cancer (Illumina). Zvýrazněny jsou geny u kterých je v současné
době prováděna rutinní molekulární diagnostika v OEGN laboratoři v MOÚ
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MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ METODY POUŽÍVANÉ V DIAGNOSTICE HEREDITÁRNÍCH
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PERSPECTIVES OF QUANTITATIVE GLYCAN PROFILING IN DIAGNOSIS
AND PROGNOSTIC EVALUATIONS IN CANCER
Miloš V. Novotný
Department of Chemistry, Indiana University, 800 E. Kirkwood Ave., Bloomington, IN 47405, USA
and RECAMO, Regional Center for Applied Molecular Oncology, Masaryk Memorial Cancer Institute,
Zluty kopec 7, 65653 Brno, Czech Republic
Tumor cells are known to feature altered biosynthesis of complex glycoconjugates such as glycoproteins,
glycolipids and proteoglycans. Different glycosyltransferases contribute to formation of glycosylated structures
on the cellular surfaces that determine cellular adhesity and metastasis. Numerous glycoproteins with aberrant
glycosylation and different expression can be measured in physiological fluids at high sensitivity through mass
spectrometry. Alternatively, glycans can be released through either enzymatic or chemical procedures and measured
in minute amounts of biological materials through MALDI-mass spectrometry or microchip capillary electrophoresis.
The released glycans can be chemically modified (derivatized) to yield quantitative profiles for statistical evaluation
of different patient cohorts. Structural or quantitative alterations due to different cancer conditions can thus be
observed, as will be demonstrated with the cancers of ovary, lung and pancreas.
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1
Slovenská akadémia vied, Chemický ústav, Oddelenie glykobiotechnológie, Dúbravská cesta 9, Bratislava,
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Změny v glykosylaci jsou spojeny se změnami fyziologického stavu, které jsou spojeny s různými nemocemi, jako
je rakovina, revmatoidní artritida, roztroušená skleróza, AIDS a mnoho dalších. Cílem této práce bylo studovat změny
v glykosylaci proteinů v souvislosti s kolorektálním karcinomem.
Pro studium změn glykosylace byla použita lektinová microarray, která umožňuje měření velkého množství vzorek
v relativně krátký čas (celý proces je v řádu několika hodin). Použité množství vzorek se pohybuje v řádech µl nebo
i méně. Sledované vzorky kolorektálního karcinomu byly inkubovány s biotinylovanými lektiny, které byly následně
označeny fluorescenční barvou spolu se streptavidinem a poté skenovány a vyhodnoceny.
Jako vzorky byly použity různé typy humánních vzorků: séra získaná od zdravých lidí a od pacientů, cytosol,
membránové frakce, vzorky ze zdravé části tlustého střeva pacienta, ale i z postižené tkáně, IGFBP-3 a α2makroglobulinu jako imunoprecipitáty získané ze sér, cytosolu a membránových frakcí. Vzorky sér byly třikrát změřeny
a ostatní vzorky byly změřeny až pětkrát. Celkově bylo změřeno 208 různých vzorků získaných od 20 zdravých lidí
a od 30 osob s diagnostikou kolorektálního karcinomu. U všech vzorků byly sledovány interakce s 16 různými lektiny
(s různými vazebnými specifikami, př. α-D-Sia-(2-3)-Gal, α-D-Sia-(2-6)-Gal, α-D-Man, α-L-Fuc-(1-6)-GlcNAc, GalNAc,
atd.). Po statistickém vyhodnocení vzorek byl pozorován určitý trend při změnách glykosylace spojený s kolorektálním
karcinomem.
Tato práce je podporována granty: VEGA 2/0162/14 a APVV SK-SRB-0041-11.
1. Bertók T., Kluková M., Šedivá A., Kasák P., et al., Anal. Chem., 2013, 85 (15), pp 7324–7332
2. Bertók T., Šedivá A., et. al., Talanta, volume 108, 15 April 2103, pages 11-18
3. Katrlík J., Švitel J., et al. Medical research reviews 2010, 30, 394
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MIKROFLUIDNÁ ANALÝZA APOPTOTICKÝCH GÉNOV A ICH VZŤAH PRI ROZVOJI
REZISTENCIE ENDOMETRIÁLNYCH NÁDOROVÝCH BUNIEK
Jozef Hatok,1Eva Blahovcová, 2Tomáš Balhárek, 1Veronika Čapláková,
Eva Babušíková, 1Peter Račay
1
Ústav lekárskej biochémie, JLF UK v Martine, Malá Hora 4, 03601 Martin
2
Ústav patologickej anatómie, JLF UK v Martine a UNM, Kollárová 2, 03659 Martin
e-mail: hatok@jfmed.uniba.sk
1
1

Incidencia endometriálneho karcinómu (CaEnd) má stúpajúcu tendenciu vo všetkých ekonomicky rozvinutých
štátoch. Presné príčiny vzniku CaEnd nie sú úplne známe, ale dôležitú úlohu môžeme prikladať zvýšeným hladinám
estrogénov v plazme. Dlhodobá elevácia týchto hormónov je považovaná za významný rizikový faktor. Avšak
nekontrolovateľný rast endometriálnych buniek môže byť indukovaný aj dereguláciou apoptotickej dráhy, čo má
vplyv na progres nádoru.
Hlavným cieľom tejto štúdie bola kvantifikácia panela apoptotických génov (n=92) pomocou ViiA7 na fluidných
kartách (Applied Biosystems®). Vyšetrovali sme skupinu kontrolných endometrií (hyperplastické a atypické End, n=30)
oproti vzorkám s CaEnd (n=30). V druhej časti sme sa zamerali na determináciu cytotoxického efektu apoptotických
inhibítorov (ABT-737, BH3I a MIM-1) na endometriálnych bunkových líniach (MFE-280 a Ishikawa). Metodicky sme
použili MTT test a Western blot analýzu.
Pri porovnaní hodnôt expresie génov sme v deviatich zistili viac než dvojnásobné zmeny v skupine karcinómov
oproti kontrolám. Bunkové línie individuálne ošetrené inhibítormi preukazovali zmeny v hladinách až v 60 prípadoch.
Na úrovni bielkovín sme však signifikantné zmeny pozorovali iba pri Mcl-1 a p53. Navyše sme stanovili stupeň citlivosti
na používané cytostatiká pomocou in vitro testu kde sme zistili všeobecnú rezistenciu. Práve ovplyvnením buniek hore
uvedenými inhibítormi sme dosiahli zvýšenie citlivosti na vybrané cytostatiká: karbo-Pt, Dox a Pac.
Môžeme povedať, že skríning apoptotických génov na diferenciálnych tkanivách endometria a endometriálnych
bunkách nám môže špecifikovať a objasniť patomechanizmus a tým prispieť k riešeniu problematiky prevencie
endometriálneho karcinómu. V konečnom dôsledku, práve individuálny prístup na molekulovej úrovni nám uľahčí
možnosti spôsobu terapie.
Táto práca bola podporená Ministerstvom školstva SR grantom VEGA 1/0475/12 a grantom APVV-0224-12.
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MOLECULAR PROFILE BASED DECISION SUPPORT IN PRECISION ONCOLOGY

This year, Harvard’s Dana Farber Cancer Center started to use a multi gene panel to scan specific regions by NextGeneration Sequencing in genes known to affect tumor growth in case of each cancer patients they treat at their clinic.
At the same time a survey was conducted among oncologists about the clinical relevance of molecular profiling:1 25%
of the respondering physicians answered that it is necessary to do a molecular diagnostics test for more than 90% of
their patients.
The aim of this study was to analyse the potential clinical relevance of next generation sequencing of a 58 gene
panel in 295 solid tumors. Oncompass expert system was used for the molecular interpretation.
Driver mutations were detected in 75% of the investigated samples from which 1 driver was found in 24%, 2 drivers
in 19%, 3 drivers 18% and 4+ drivers in 11% of the cases. Targeted compounds in a positive association with the
molecular profile have found in 80%, targeted drugs that are already in clinical use has found in 45% of the cases. We
have found clinically relevant and molecular matching clinical trials in 86,7% of the cases.

Our conclusion is that if we can link the results of molecular profiling to compounds in clinical trials, the chance of
potential clinical relevance of molecular profiling is close to 90%.
1. Gray SW et al. J Clin Oncol. 2014 May 1;32(13):1317-23.
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KDY BUDE DETEKCE CIRKULUJÍCÍCH NÁDOROVÝCH BUNĚK POMÁHAT
ONKOLOGICKÝM PACIENTŮM?
Martin Pešta,1 Vlastimil Kulda,2 Andrea Ňaršanská,3 Jakub Fichtl3
1
Ústav biologie, Lékařská fakulta v Plzni, UK v Praze, Karlovarská 48, Plzeň, 301 66, 2Ústav lékařské chemie
a biochemie, Lékařská fakulta v Plzni, UK v Praze, Karlovarská 48, Plzeň 301 66, 3Chirurgická klinika, FN Plzeň,
E. Beneše 13, 320 24
e-mail: martin.pesta@lfp.cuni.cz
U onkologických pacientů není úmrtí obvykle způsobeno samotným primárním nádorem, ale dochází k němu až
v důsledku šíření nádorového procesu. Metastazování je bezprostředně spojeno s uvolněním buněk nádoru, které
se dostanou do lymfatického systému a krevního oběhu. Analýza těchto buněk odpovědných za tvorbu metastáz by
měla poskytnout informace užitečné pro léčbu pacientů s nádorovým onemocněním, tj. být „nádorovým markerem“.
Přítomnost buněk v periferní krvi podobných buňkám primárního nádoru rozpoznal již v roce 1869 Thomas R.
Ashworth. Ale až výzkum v posledních dvaceti letech přinesl posun ve znalostech, jak genotypu a fenotypu cirkulujících nádorových buněk (CTC), tak metastazování jako takového. Jsme svědky paradoxní situace. Hlubší znalosti
ukazují složitost metastatického procesu, což komplikuje využití nových informací pro léčbu pacientů na jedné straně.
Na druhé straně bude možné tyto znalosti v budoucnu využít pro individualizaci onkologické léčby.
Chceme poukázat na důvody, proč diagnostická hodnota stanovení CTC není zatím dostačující pro klinické
použití. První důvod souvisí s nutností pochopit biologické procesy probíhající v nádoru samotném, máme na mysli
intratumorální heterogenitu a její vliv na populace buněk uvolněných do krevního oběhu. A také nutnost porozumět
souvislosti procesu epiteliální-mezenchymální transformace (EMT) a fenotypu kmenových buněk se schopností CTC
zakládat mikrometastázy.
Druhý důvod je spojen s interdisciplinárním postavením diagnostiky CTC. Přestože původ CTC je v primárním
nádoru nebo jeho metastázách, místem detekce je periferní krev. Snad proto se této problematiky neujali patologové.
Vzhledem k tomu, že původ CTC není v hematopoetických buňkách, nejedná se ani o oblast zájmu hematoonkologů.
Je možné říci, že CTC se staly tématem biochemiků jako potenciální nádorový marker. Na mezioborový charakter
CTC ukazuje i široké spektrum používaných detekčních technik. Důsledkem je nedostatek vzájemně porovnatelných
klinických studií, které by potvrdily nebo vyvrátily přínos pro léčbu onkologických pacientů na základě rozhodnutí
vycházejících ze stanovení CTC, a to i přesto, že v posledních deseti letech mnohé studie prokázaly prognostický
význam CTC i význam pro sledování průběhu léčby.
Tato práce byla podpořena projektem OPVK CZ1.07./2.3.00/20.0040 a projektem Ministerstva zdravotnictví (Projekt
koncepčního rozvoje výzkumné organizace 00669806 – FN Plzeň).
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MOŽNOSTI VYUŽITÍ CIRKULUJÍCÍ NÁDOROVÉ DNA V KLINICKÉ PRAXI

Pojmem cirkulující nádorová DNA (circulating tumor DNA, ctDNA) se rozumí fragmentovaná DNA pocházející
z buněk nádorové tkáně, která je přítomna v krevním řečišti onkologických pacientů. Tato její dostupnost má vysoký
potenciál pro minimálně-invazivní vyšetřování pro potřeby diagnostiky, predikce a monitoringu účinnosti léčby
solidních nádorů.
V průběhu posledních 5-ti let jsme se zaměřili na optimalizaci postupu sběru a zpracování krevních vzorků a vyvinuli
jsme systém pro účinnou a cenově dostupnou detekci ctDNA sestávající se z klinické, logistické a laboratorní části. Ve
spolupráci s osmi klinickými pracovišti (5 x Praha, 2 x Plzeň, 1 x Hradec Králové) jsme vyšetřili již celkem 280 pacientů
s diagnostikovaným kolorektálním karcinomem, s nemalobuněčným karcinomem plic a s karcinomem slinivky.
U pacientů s pozitivním záchytem ctDNA v době diagnózy jsme přítomnost ctDNA následně monitorovali ve 2 až
6-ti měsíčních intervalech. Výsledky jsme korelovali s klinickými parametry (stádium, radikalita resekce, hladiny CEA
Ca19-9, odpověď na léčbu, rekurence či progrese).
Průměrně byla ctDNA detekována u 26 % pacientů s nádory kolorekta, plic a slinivky, přičemž nejčastěji (67%)
jsme ji detekovali u pacientů s kolorektálním karcinomem ve stádiu IV. Výskyt ctDNA koreloval s radikalitou resekce
a následnou rekurencí či progresí onemocnění. Zaznamenali jsme i několik případů, kdy se progrese onemocnění
projevila záchytem ctDNA s výrazným předstihem před průkazem zobrazovacími technikami.
ctDNA je perspektivním biomarkerem, který lze uplatnit v monitoringu, zejména pro včasnou identifikaci rekurence
či progrese onemocnění, ke sledování odpovědi na léčbu a k potvrzení radikality resekce tumoru. Podařilo se nám
zavést rutinní postup pro analýzu ctDNA u častých typů solidních nádorů, který je prakticky využitelný v diagnostickoterapeutickém procesu onkologických pacientů. Celkové finanční náklady jednoho vyšetření jsou přibližně 10x nižší
ve srovnání s nově popisovanými komplexními metodami založenými na NGS (next-generation sequencing).
Podporováno grantem IGA MZČR č. NT 14383.
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MOLEKULÁRNÍ CHARAKTERIZACE CIRKULUJÍCÍCH NÁDOROVÝCH BUNĚK U PACIENTŮ
S KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM
Michael Pinkas,1 Anna Jakabová,1 Kristína Trhanová,2 Petra Eliášová3
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Úvod: Cirkulující nádorové buňky (CTC) se uvolňují z primárního nádoru nebo metastáz do krve a jsou významným
prognostickým a prediktivním biomarkerem u pacientů s kolorektálním karcinomem (CRC). Izolace CTC z krve na
rozdíl od biopsie nádorové tkáně je méně invazivní vyšetření, které je možné provádět v opakovaných intervalech. To
umožňuje sledování odpovědi pacienta na léčbu v reálném čase a predikci dalšího vývoje onemocnění. Charakterizace
markerů ovlivňujících rezistenci k chemoterapii na úrovni CTC může přispět k volbě terapie také u pacientů, u kterých
není možné získat nádorovou tkáň jiným způsobem. V závislosti na vlastnostech CTC je tak umožněno predikovat
účinnost neoadjuvantní, adjuvantní a paliativní léčby.
Metody: Do studie byli zařazeni pacienti s CRC (n = 80), u kterých byl v letech 2013 – 2014 indikován chirurgický
zákrok za cílem odstranění nádorové tkáně. Pacientům byla peroperačně odebrána periferní krev (8 ml) a provedena
peritoneální laváž, intraoperačně byla pacientům resekována nádorová tkáň a odebrána spádová krev z tumoru (2-8 ml).
CTC byly následně izolovány z periferní krve a spádové krve z tumoru metodou závislou na velikosti (MetaCellTM).
Přítomnost CTC byla vyhodnocena kombinací nových metodologických postupů. Využitím cytomorfologických
kritérií pro stanovení CTC (velikost buňky, jádra, přítomnost viditelných jadérek, anizonukleóza, nepravidelná jaderná
membrána) a stanovením genové exprese v buňkách z celkové krve a z koncentrované populace CTC na kultivační
membráně u následujících genů: cytokeratin 7, cytokeratin 18, cytokeratin 19, cytokeratin 20, EpCAM, MUC1, EGFR,
chromogranin, CD45 a CD68. V CTC frakci byla dále stanovena exprese genů rezistence vůči chemoterapii MRP1, 2, 4, 5
a 7. Exprese genů v CTC byly porovnány s expresními profily primárních nádorů a diseminovaných nádorových buněk
(DTC) z peritoneální dutiny.
Výsledky a závěry: CTC byly na základě kombinací uvedených metod detekovány přibližně u poloviny pacientů
s CRC. Vyhodnocení přítomnosti CTC/DTC a genových expresí v CTC/DTC a primárním nádoru bylo dáno do vztahu
s klinickými daty (lokalizace nádoru, TNM klasifikace, stage, grade). Referujeme několik zajímavých klinických případů.
Podporováno grantem IGA ČR (reg. č. 14439).
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Cirkulující nádorové buňky (CTC) jsou buňky uvolněné z nádorové tkáně do krevní či lymfatické cirkulace. CTC hrají
podstatnou úlohu v metastatické kaskádě, jelikož svým pohybem v cirkulaci jsou schopny zanést nádor do velmi
vzdálených orgánů. Během pobytu v cévním řečišti je možné CTC poměrně neinvazivně detekovat a využít jejich
počet či vlastnosti k prognóze onemocnění či predikci účinnosti použité terapie. V současnosti je jediným testem
validovaným pro klinickou praxi systém CellSearch, který je možné použít u metastazujícího nádoru prsu, prostaty
a kolorekta. Tato metodika má však řadu limitací, především pak potřebu pracovat pouze s částí krevních buněk, které
splní podmínky počátečního výběru. Tento problém se některé nové detekční postupy pokoušejí eliminovat.
Cílem naší studie je popsat změny v počtu a vlastnostech CTC u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem.
Každému pacientovi jsou odebírány vzorky krve v definovaných časových bodech, což nám umožňuje sledovat změny
v kvantitě i kvalitě CTC v čase a v závislosti na léčbě. Metodickým postupem pro detekci a charakterizaci CTC je systém
HD-CTC, jehož výhodou je práce s kompletní populací jaderných buněk krve bez jakékoli selekce. Buněčná suspenze
získaná z periferní krve je nanesena na adhezivní skla, buňky označeny směsí protilátek a následně nasnímány
poloautomatickým mikroskopickým systémem. Identifikované CTC jsou poté sebrány mikromanipulátorem s cílem
izolovat jejich DNA a provést celogenomovou sekvenaci na úrovni jednotlivých buněk.
Pro analýzu výsledků budeme mít k dispozici potřebné klinické údaje o každém pacientovi a experimentálně
získaná data z každého krevního náběru. Informace o počtu, morfologii a genomických změnách CTC poslouží
k popisu heterogenity CTC během vývoje nemoci a na základě těchto dat se pokusíme určit, zda CTC mohou nést
prediktivní roli při sledování účinku léčby u jednotlivých pacientů.
Studie je podporována granty IGA MZCR 12025 and 14329, grantem GAUK 1268213, projektem ED2.1.00/03.0076
Evropského fondu pro regionální rozvoj a projektem P36 Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově.
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IZOLACE A CHARAKTERIZACE CIRKULUJÍCÍCH NÁDOROVÝCH BUNĚK
KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

NÁDOROVÝ SUPRESOR p53: KLÍČ K POCHOPENÍ KANCEROGENEZE
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Kancerogeneze je velmi komplexní proces. Zahrnuje změny, které vedou k deregulaci buněčného dělení,
poškození programované buněčné smrti, získání neomezeného replikačního potenciálu, indukci angiogeneze,
získání metastatického potenciálu a navýšení genetické nestability1. Protein p53 hraje menší nebo větší roli téměř
v každé z nich. Dokonce i poté, co byl seznam kritických procesů kancerogeneze rozšířen o další, jako například
přítomnost chronického zánětu a přeprogramování energetického metabolismu2, se ukázalo, že i v těchto procesech
je p53 významně zapojen. Protein p53 je proto považován za klíčový nádorový supresor, jehož inaktivace často
doprovází vznik lidských nádorů. Databáze mutací p53 IARC z listopadu 2013, uvádí více než 1300 odlišných mutací
p533. Klíčovým mechanismem nádorově supresivní funkce p53 je regulace transkripce. p53 se ve formě tetrameru
váže na specifické oblasti DNA v promotorech svých cílových genů a řídí jejich transkripci. Bylo popsáno více než
100 cílových genů, jejichž expresi p53 aktivuje. p53 bývá označován za „mistra diverzity“ 4. Široké spektrum mutací
p53, široké spektrum cílových genů a odpovídajících responzivních elementů, stejně jako rozmanitost fenotypových
dopadů mutací p53 dokládají oprávněnost takového označení. Ale seznam funkcí a vlastností p53 se dál rozšiřuje.
Nejenom, že existuje široké spektrum transaktivovaných cílových genů p53, ale rozšiřuje se i soubor genů, jejichž
transkripci p53 naopak reprimuje. Ukazuje se také, že p53 reguluje expresi řady microRNA5. Mutace, vedle toho, že
typicky způsobují celkovou nebo částečnou ztrátu transaktivačních schopností mutované varianty p53, jsou často
navíc spojeny se ziskem schopností nových, které mají onkogenní charakter6. Řada mutantů p53 má dominantně
negativní charakter, mnozí interferují s dalšími členy rodiny p53, proteiny p63 a p73. Nádorový supresor p53 je od
svého objevu v roce 1979 intenzivně studován a patří doslova k evergreenům molekulární onkologie. Zatím se zdá,
že zájem o p53 nebude polevovat a nové poznatky o p53 nepřestanou zásadním způsobem formovat naši celkovou
představu o vzniku a vývoji nádorů.
Podporováno grantem IGA MZ (reg. č.NT/13784-4/2012.).
1. Hanahan, D.; Weinberg, R.A. Cell 2000, 100, 57.
2. Hanahan, D.; Weinberg, R.A. Cell 2011, 144, 646.
3. Petitjean, A.; Mathe, E.; Kato, S.; Ishioka, C; Tavtigian, S.V.; Hainaut, P.; Olivier, M. Hum Mutat 2007, 28, 622.
4. Resnick, M.A.; Inga, A. Proc Natl Acad Sci USA 2003, 17, 9934.
5. Menendez, D.; Inga, A.; Resnick, M.A. Discovery Med 2010, 10, 94.
6. Muller, P.A.J.; Vousden, K.H. Nat Cell Biol 2013, 15, 2.
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Hot spot mutant p53s (mutp53s) not only lose tumor suppressive functions of wtp53, but also gain new oncogenic
activities. Mutp53s regulate expression of genes connected with activation of invasion, metastasis, deregulation of
cell growth and/or are responsible for resistance to apoptosis and anticancer drug treatment. Several mechanism
were proposed for mutp53 mediated changes in gene expression.
Mutp53 interact with other members of p53 family and other transcription factors. Also direct binding of mutp53
to DNA is assumed to be involved in mutp53-mediated repression or activation of several mutp53 target genes
(mutp53TGs).
By global expression profiling upon depletion of endogenous mutp53R273H expression in U251 glioblastoma cells
we found that mutp53 preferentially and autonomously binds to G/C-rich DNA around transcription start sites and
contributes to the plasticity of the transcriptional output as well as to transcriptional competence of genes (1).
We applied bioinformatics approaches for analysis described newly detected mutp53TGs and well-known mutp53TG
promoters to predict formation of G4 motifs and G-quadruplexes were detected by CD spectroscopy (1,2). The
binding of mutp53 and wtp53 proteins to G4-motifs from different p53 associated promoters was studied by
different biophysical approaches. We found that p53 proteins selectively recognized G-strand of promoters forming
parallel G-quadruplexes. Using of CD spectroscopy we observed that p53 proteins can stabilize well-characterized
G-quadruplex structures in vitro. Furthermore, qRT-PCR analysis showed that mutp53s affect transcription of selected
p53TGs in U251 and Onda11 cell lines. Using chromatin immunoprecipitation, mutp53-G-quadruplex binding to
p53TG promoters was detected in U251, Onda11 and Onda10.
Hence, we assume that binding of mutp53 to DNA G-quadruplexes associated with a large set of cancer-relevant
genes is an important step in their regulation by mutp53.
This work was supported by GACR (13-36108S), IGAVFU67/2014/FaF and SGS34/PrF/2014.
1. Quante T, Otto B, Brázdová M, Kejnovská I, Deppert W, Tolstonog GV. Cell Cycle. 2012 Sep 1;11(17):3290-303. doi: 10.4161/cc.21646.
2. Brázdová M, Navrátilová L, Tichý V, Němcová K, Lexa M, Hrstka R, Pečinka P, Adámik M, Vojtesek B, Paleček E, Deppert W, Fojta M. PLoS
One. 2013;8(3):e59567. doi: 10.1371/journal.pone.0059567.
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IMPORTANCE OF MUTANT P53 INTERACTION WITH G-QUADRUPLEXES FOR P53
GAIN OF FUNCTION

MUTACE GENU TP53 U PACIENTŮ S MYELOPROLIFERATIVNÍMI NEOPLASIEMI
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Ph-negativní myeloproliferativní neoplasie mají obvykle chronický charakter, avšak s rizikem transformace do
sekundární akutní myeloidní leukémie (sAML). Mechanismus transformace stále není zcela objasněn. U pacientů
s sAML nově vzniká mimo jiné poškození dráhy genu TP53 (40 %). Jedna z cytoredukčních látek užívaných dlouhodobě
pacienty v chronické fázi MPN je hydroxyurea. Tato látka byla některými autory označena za leukemogenní, přispívající
k transformaci a asociována s defekty v genu TP53. Cílem tohoto projektu je vyhledávání a monitorování pacientů
v chronické fázi MPN nesoucích minoritní klony s mutací TP53 a následné zhodnocení frekvence výskytu minoritních
mutovaných klonů, vztah mezi jejich výskytem a progresí onemocnění a typem cytoredukční terapie.
Soubor pacientů byl rozdělen na dvě skupiny – léčení hydroxyureou a léčení jinými cytoredukčními látkami
(anagrelid, interferon α). Leukocyty pacientů s dobou od diagnózy delší než 48 měsíců byly analyzovány pomocí
metody FASAY (Functional Analysis of Separated Alleles in Yeast) – funkční analýzy proteinu p53 v upraveném
kvasinkovém kmeni. Kolonie nesoucí mutovaný RT-PCR produkt byly dále sekvenovány. Jako přítomnost mutovaného
subklonu byl označen výskyt stejné změny ve více koloniích ověřený sekvenováním gDNA a/nebo z opakovaného
odběru. Jako alternativa metody FASAY byla zavedena analýza pomocí NGS (next generation sequencing). Vybrané
vzorky byly dále podrobeny analýze jednotlivých progenitorů krevních buněk pro zjištění klonality choroby a analýze
pomocí NGS s větší citlivostí.
Pomocí metody FASAY bylo vyšetřeno přes 100 pacientů, z nichž u 5 byl nalezen minoritní klon s mutací TP53.
Čtyři z těchto pěti pacientů jsou dlouhodobě léčeni hydroxyureou. Všichni pacienti, u kterých byl nalezen mutovaný
klon, jsou vyšetřováni opakovaně. Velikost mutovaného klonu se pohybuje od 2 do 12 %. U jednoho pacienta došlo
k expanzi mutovaného klonu z 10 % téměř na 100 %, což bylo doprovázeno ztrátou wild-type alely. V přednášce
budou prezentovány také výsledky analýzy NGS, které jsou v současné době zpracovávány.
Podporováno granty MH-CZ-DRO FNBr65269705, MUNI/A/0830/2013, IGA MZ ČR NT13493-5/2012.
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MOZKOVÉ NÁDORY U DĚTÍ – MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE

Mozkové nádory jsou nejčastější solidní nádory dětského věku, jejich incidence je kolem 5/ 100 000 dětí. Jsou velmi
heterogenní, liší se jak histogenetickým původem, tak biologickým chováním. Průkaz nenáhodných chromozomálních
aberací, mutací a změn exprese má význam v diagnostice a klasifikaci těchto nádorů. Cílem je podat přehled o významu
těchto změn u nejčastějších nádorů CNS dětského věku – nádorů astrocytárních, ependymálních a embryonálních.
Astrocytární nádory. Pilocytický astrocytom /PA/ je dobře ohraničený, pomalu rostoucí nádor většinou vyléčitelný
operací. Je pro něj charakteristický fúzní gen KIAA1459/BRAF generovaný tandemovou duplikací v oblasti 7q34,
který se vyskytuje u 60 – 80%. Vzácnější je fúze FAM131B/BRAF. U PA v supratentoriální oblasti bývá mutace BRAF,
podle některých údajů je známkou rizika progrese. PA se mohou vyskytovat i v rámci neurofibromatozy 1. typu.
Difuzní astrocytom odpovídající gradu II mívá mutaci IDH1 nebo 2 a TP53 u mladých dospělých. Mutace BRAF
V600E a homozygotická delece CDKN2A se nachází převážně u dětí. Vysoce maligní gliomy zahrnují u dětí vzácné
glioblastomy a častější difuzní gliomy kmene. Pro difuzní gliomy jsou typické mutace H3F3A, ATRX, DAXX nebo
delece PDGFRA či ADAM3A. Ependymomy. Tyto nádory se u dětí vyskytují častěji v zadní jámě a mají horší prognózu
než u dospělých. Na základě molekulárního profilu je lze rozdělit do 2 podskupin. Skupina A, která se vyskytuje
převážně u velmi malých dětí (průměrný věk 2,5 roku) a má častěji grade III, mívá většinou +1q. Skupina B má četné
změny celých chromozomů nebo ramének nejčastěji -6q a 22q a +9q, 15q a 18q. Zmnožení 1q a delece CDKN2A
je známkou horší a zmnožení 9, 15q a 18 se ztrátou 8. chromozomu naopak lepší prognózy. Embryonální nádory
zahrnují meduloblastom, primitivní neuroektodermální nádor /PNET/ a atypický taratoidní/rabdoidní nádor /ATRT/.
Meduloblastom, nejčastější zhoubný nádor CNS u dětí, se dělí do 4 „molekulárních“ skupin – WNT, Shh, skupina 3 a 4.
WNT skupina je charakterizovaná upregulací genů WNT dráhy (mutace CTNNB1, MLL2/ MLL3, SMARCA4 nebo DDX3X),
nevyskytuje se u kojenců a má nejlepší prognózu. Shh skupina má upregulaci genů Sonic Hedgehog signální dráhy
(mutace PTCH1, SUFU, amplifikace GLI nebo MYCN), k identifikaci se využívá imunohistochemický průkaz SFRP1 nebo
GAB1, postihuje nejmenší děti nebo dospělé a má střední prognózu. Skupiny 3 a 4 jsou hůře definované – skupina 3
mívá SMARCA4 mutaci a/nebo amplifikaci MYCC a vyznačuje se nejhorší prognózou, skupina 4 mutaci KDM6A a obě
tyto skupiny mívají iso17q. V současnosti se uvažuje o využití této klasifikace k vymezení prognostických skupin,
podle kterých bude vybírána terapie. PNET je heterogenní skupina nádorů gradu IV. Bývá u nich mutace IDH1, delece
CDKN2A, amplifikace PDGFRA, zmnožení 1q a 19p. Dosud však nebyla vytvořena klasifikace na základě molekulárně
genetických parametrů. ATRT je většinou charakterizován inaktivací SMARCB1 zpravidla způsobenou kombinací
mutace a delece nebo homozygotickou delecí. Negativita SMARCB1 v imunohistochemickém vyšetření je považována
za průkaznou pro tuto diagnózu.
Pokroky v klinické a molekulární stratifikaci u mnoho typů dětských mozkových nádorů poskytly základ pro
individualizaci léčby a v některých případech molekulární charakterizace také odhalila nové cíle pro terapii.
Ichimura K et al. Neuro Oncol. 2012;14 Suppl 4:90-9
Gajjar A et al.Pediatr Blood Cancer 2013;60:1022–1026
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EXPERIMENTÁLNÍ MODELY TERAPEUTICKÉ REZISTENCE UROTHELIÁLNÍHO KARCINOMU
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Terapeutická rezistence nádorů představuje závažný klinický problém. Rozlišujeme primární rezistenci, kdy nádor
vůbec nereaguje na aplikovanou terapii, a rezistenci získanou neboli sekundární, kdy po počáteční klinické odpovědi
terapie přestává působit a nádor se stává chemo- či radiorezistentní. Experimentální modely terapeutické rezistence
nádorů vychází často ze vstupního modelu senzitivních nádorových buněčných linií a selekce dceřinné chemo- či
radiorezistentní buněčné linie po aplikaci příslušného cytostatika, popř. experimentální radioterapie. V naší laboratoři
jsme tímto způsobem odvodili tři unikátní modely chemorezistence urotheliálního karcinomu.
Expozice buněk etablované buněčné linie BFTC-905 (1) zvyšujícím se koncentracím doxorubicinu (80 nM – 300 nM)
vedla k odvození dceřinné linie BFTC-905-DOXO-II, která vykazuje ~ 8-násobnou rezistenci vůči doxorubicinu. Počáteční
analýza ukázala, že rezistentní dceřinná linie akumuluje vyšší intracelulární koncentrace doxorubicinu než mateřské
buňky, takže zvýšený eflux cytostatika, jinak častý mechanismus chemorezistence, neposkytuje v tomto případě
vysvětlení. Stanovení specifického expresního profilu genů odhalilo ovšem konstitutivní aktivaci exprese několika
enzymů mevalonátové syntetické dráhy, a skutečně inhibice této dráhy simvastatinem zcela obnovila chemosenzitivitu
(obr. 1). Jedná se podle našeho nejlepšího vědomí o první popsaný případ sekundární chemorezistence založený na
tomto mechanismu.
Druhý model vychází z námi odvozené buněčné linie BC44 (2) a její opět doxorubicinem selektovanou (stejné
podmínky jako výše) dceřinou linii BC44DoxoR. Tato dceřinná chemorezistentní linie vykazuje fenotyp multilékové
rezistence, s rezistencí vůči čtyřem dalším cytostatikům (cisplatina, metotrexát, vinblastin a gemcitabin). BC44DoxoR
vykazuje signifikantně nižší proliferační aktivitu a nižší kapacitu mitochondriálního metabolismu. Ultrastrukturální
analýza indikovala existenci mitochondriálně cílené autofágie, tzv. mitofágie (obr. 2), a naše hypotéza je, že právě
tento mechanismus stojí za pozorovanou multilékovou rezistencí.
Jiným mechanismem terapeutické rezistence jsou komplexní procesy v nádorovém mikroprostředí, zejména
interakce s nádorovým stromatem. Právě buněčná linie BC44 byla odvozena z karcinomu s nápadně bohatým
stromatem (2), z něhož se nám podařilo odvodit buněčnou linii nádorových fibroblastů BC44Fibr. Kokultivace
nádorových fibroblastů s nádorovými buněčnými liniemi senzitivními vůči určitému léčivu poskytuje model této
komplexní terapeutické rezistence. Např. etablovaná buněčná linie SW780, která je sama o sobě senzitivní vůči TRAIL
(3), ztrácí svoji senzitivitu v kokultivaci s BC44Fibr. Současně s tím dochází i k aktivaci fenotypových charakteristik
nádorových kmenových buněk, často považovaných za inherentně rezistentní buněčnou subpopulaci.

Obr. 1 – Simvastatin ruší chemorezistenci
BFTC-905-DOXO-II buněk

Obr. 2 – Ultrastruktura BC44DoxoR buněk

Podporováno grantem studentským vědeckým projektem University Karlovy SVV-2014-260 050.
1. Tzeng CC, et al. Characterization of two urothelium cancer cell lines derived from a blackfoot disease endemic area in Taiwan. Anticancer
Res 1996,16,1797
2. Koch A, Hatina J, et al. Discovery of TP53 splice variants in two novel papillary urothelial cancer cell lines. Cell.Oncol. 2012, 35, 243.
3. Szliszka E et al. TRAIL-induced apoptosis and expression of death receptor TRAIL-R1 and TRAIL-R2 in bladder cancer cells. Folia Histochem.
Cytobiol. 2009, 47 ,579
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Živé organismy neustále interagují s okolním prostředím a jejich inherentní vlastností je schopnost udržovat stabilitu
svých vnitřních systémů. Tento dynamický proces se řídí třemi zásadními strategiemi (obnova, zkoumání, opouštění
procesů), které se vyskytují i v historických konceptech fyziologické adaptace, např. v konceptu homeostázy, alostázy
a všeobecného adaptačního syndromu. Tyto strategie zohledňují základní formy chování biologických systémů
(uspořádané, chaotické a statické) v komplexních adaptačních strukturách a nabízejí určitá vysvětlení pro řadu
pozorovaných patogenetických procesů, ať už na úrovni molekulární, buněčné, tkáňové či orgánové.
Klasické teorie stresu pojímají stres jako reakci na ohrožení homeostázy směřující k obnovení homeostatického
nastavení a vyžadující určitou energii, tj. adaptivní odpověď. Zásadním problémem těchto teorií je ovšem vágní
a nespecifická definice adaptivní odpovědi, respektive nemožnost hodnocení působení více rizikových faktorů
zároveň či nemožnost hodnotit jejich kumulativní působení. Jedním z nejvýznamnějších počinů na poli patofyziologie
stresu v posledních letech bylo vyčlenění specifického souboru parametrů, tzv. alostatického loadu, který definuje
funkční opotřebení systému způsobené stresovou odpovědí. Při použití alostatického loadu jako heuristického
modelu je možné si představit propojení stresových mediátorů s vlastními výstupy stresové reakce v nelineárním
modelu, který lze využít k vysvětlení patogeneze některých onemocnění, včetně nádorových. Tento příspěvek si klade
za cíl představit nové poznatky na poli systémové biologie stresu a vztah těchto poznatků k patogenezi možných
nádorových onemocnění.
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NOVÉ PATOFYZIOLOGICKÉ CHÁPÁNÍ PŮSOBENÍ STRESU PŘI VZNIKU
NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ

CYKLIN-DEPENDENTNÍ KINÁZA 12 (CDK12), NOVÝ NÁDOROVÝ SUPRESOR?

5. 9. 2014 • BIOLOGIE NÁDORŮ II

Hana Paculová, Marta Dzimková, David Vrábel, a Jiří Kohoutek
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Hudcova 70, BRNO, 621 00
e-mail: kohoutek@vri.cz
Jedna z hlavních podmínek pro iniciaci a rozvoj nádoru je získání atributu nekontrolovaného buněčného dělení
buňky. Proteinové komplexy zabezpečující průchod jednotlivými fázemi buněčného dělení jsou složeny z katalytické
podjednotky, cyklin-dependentní kinázy (CDKs) a jejího vazebného partnera – cyklinu. Kromě dlouho studované
a velmi detailně popsané funkci CDKs v procesu buněčného dělení, CDKs hrají zcela nezastupitelnou úlohu i v dalších
fyziologických procesech buňky, z toho transkripce zaujímá zcela výsadní postavení.
V nedávné době se naší skupině podařilo identifikovat CDK12 jako klíčový faktor v regulaci transkripce DDR genů
zapojených do odpovědi buňky na poškození DNA (z angl. DNA damage response/repair - DDR). Snížená exprese
CDK12 neměla za následek pouze aberantní transkripci DDR genů, např. BRCA1, ATR, FANCI a FANCD2, ale vedla
i k aktivaci samotné DDR dráhy a zvýšené genomové nestabilitě.
Závěrem lze konstatovat, že CDK12, v mnoha ohledech, představuje biologicky zajímavý a klinicky slibný cíl dalšího
odborného studia (Obr. 1). Pro příklad uvádíme, že CDK12 by mohla být potencionálně využita jako velmi užitečný
diagnostický marker, neboť zvýšená exprese CDK12 proteinu, společně s amplifikací genu pro CDK12 byla nalezena
v celé řadě solidních nádorů. Obdobně, rekurentní somatické mutace v genu pro CDK12 byly nalezeny v nádoru
vaječníku, prsu, střeva a dalších typů nádorů. Zcela zásadní se ovšem jeví fakt, že mutace v CDK12 se dají využít pro
zjištění citlivosti nádoru k aplikaci PARP inhibitorů.
Z výše uvedeného se domníváme, že objasnění fyziologické versus patologické funkce CDK12 v procesu iniciace
a rozvoje nádoru si zaslouží pozornost odborné lékařské komunity.
Podporováno grantem IGA MZ (reg. č. NT14599-3/2013) a institucionálním příspěvkem MZe (Rozvoj výzkumné organizace
reg. č. MZE002716202).

Obr. 1.
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GUT MICROBIOME AND COLORECTAL CANCER

Metagenomic approaches are currently being used to decipher the genome of the microbiota (microbiome), and,
in parallel, functional studies are being performed to analyze the effects of the microbiota on the host. Balanced
interaction between commensal bacteria and the host mucosal immune system is a prerequisite for homeostasis in
intestinal tract. Numerous chronic diseases may occur as a result of disturbance of intestinal microbiota composition
(„dysbiosis“), impaired mucosal barrier function and changes in mechanisms regulating mucosal immunity. Animal
models of human diseases are helping to examine the role of genetic and environmental factors in early events
during disease development and to elucidate the pathogenetic mechanisms. An indispensable tool for studying
consequences of bacterial colonisation is represented by the use of gnotobiological models. Models of human
diseases can be maintained in sterile conditions (germ-free animals) and specifically colonized with defined microbes
(including non-cultivable commensal bacteria).
Chronic gut inflammation, as seen in patients with inflammatory bowel disease (IBD), is a strong risk factor for colon
cancer. Using inflammation related mouse model of colon cancer induced by azoxymethane and dextran sodium
sulfate we were able to follow the inflammation-dysplasia-carcinoma sequence, typical for colorectal cancer under
different microbial conditions. By gnotobiological methods we have shown that gut microbiota promotes colitisassociated colorectal cancer by increasing the exposure of gut epithelium to carcinogens. We demonstrated the
impact of gut microbiota composition on colon cancer development and the role of negative regulator IRAK-M in TLRs
activation in this proces.
Supported by projects of the Ministry of Health of the Czech Republic (NT13483-4/2012), the Czech Science Foundation
(P303/12/0535 and P304/11/1252), and by the Institutional Research Concept of Institute of Microbiology AS CR (RVO:
61388971).
1. Tlaskalova-Hogenova, H.; Vannucci, L.; Klimesova, K.; Stepankova, R.; Krizan, J; Kverka, M. Microbiome and colorectal carcinoma.
The Cancer Journal 2014, 20, 217-224
2. Klimesova, K.; Kverka, M.; Zakostelska, Z.; Hudcovic, T.; Hrncir, T.; Stepankova, R.; Rossmann, P.; Ridl, J.; Kostovcik, M.; Mrazek, J.; Kopecny,
J.; Kobayashi, KS.; Tlaskalova-Hogenova, H. Altered gut microbiota promotes colitis-associated cancer in IL-1 receptor-associated kinase
M-deficient mice. Inflamm. Bowel Dis. 2013, 19, 1266-1277.
3. Vannucci, L.; Stepankova, R.; Kozakova, H.; Fiserova, A.; Rossmann, P.; Tlaskalova-Hogenova H. Colorectal carcinogenesis in germ-free
and conventionally reared rats: different intestinal environments affect the systemic immunity. Int. J. Oncol. 2008, 32, 609-617.
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MOLECULAR AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF SPORADIC COLORECTAL CANCER

5. 9. 2014 • MOLEKULÁRNÍ EPIDEMOLOGIE A GENETIKA NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ

Pavel Vodička1,6, L. Vodičková1,5,6, J. Slyskova1,6, B. Pardini7, A. Naccarati1,7, L. Bielik1,6, V. Vymetálková1,6,
P. Procházka1,6, M. Svoboda1,6, M. Burocziova1, P. Souček2, S. Landi3, R. Kumar4, F. Canzian4, A. Foersti4,
K. Hemminki4
1
Inst. Exp. Med., Acad. Sci., Prague, Czech Rep., 2Natl. Inst. Publ. Health, Prague, Czech Rep., 3Univ. Pisa, Pisa, Italy,
4
German Cancer Res. Center (DKFZ), Heidelberg, Germany, 5 Biomed. Centre, Fac. Med., Charles Univ., Pilsen,
Czech Rep., 61st Med. Faculty, Charles Univ., Prague, Czech Rep., 7Hum. Genet. Foundat., Turin, Italy
e-mail: pvodicka@biomed.cas.cz
Background: Sporadic colorectal cancer (CRC) is hallmarked by a complex interplay between the genetic and
environmental factors with important involvement of genetic variants in low penetrance genes. Accumulation of DNA
damage ultimately results in genomic instability and uncontrolled proliferation. Differences in DNA repair efficiency
pose an important issue in etiology and progression of sporadic CRC. In the present study, we overview several gene
variants determining risk of CRC, its prognosis and therapeutical efficacy. Genetic and epigenetic features of sporadic
CRC as well as DNA repair phenotypic reflection will be also addressed.
Materials and Methods: Candidate gene variants were analyzed on highthroughput platforms by RT-PCR instruments,
by High Resolution Melting and NGS. Mutations in candidate genes were assayed for by HRM (LightCycler®480, Roche),
denaturating capillary-electrophoresis (ABI PRISM 310 System, Applied Biosystems) and NGS (GS Junior, Roche).
The cDNA and cRNA arrays for determination of mRNA, miRNA and lncRNA transcripts were carried out by qRT-PCR
(Applied Biosystems). Methylation levels in promoter sequences of both microRNA- and protein-coding genes were
determined by HRM following bisulfite conversion. Functional aspects of DNA repair have recently been published.
Results: Gene variants in several important pathways (DNA repair, cell cycle control, folate metabolism and
methylation, insulin resistance and obesity, ABC transporters, selenoproteins, inflammatory/immune response)
have shown various degree of association with CRC risk. Data on mutations in CRC high risk genes are presented
along with gene expressions in relevant pathways and epigenetic regulators of transcription by methylation. The
post-transcriptional regulation via miRNA or lncRNA was investigated in relation to the CRC risk and the efficacy of
chemotherapy: SNPs in miRNA binding sites of SMUG1 gene affected significantly survival in 5-fluorouracil-treated
CRC patients. We assayed for the expression of the specific proteins in important pathways (mismatch repair, base
excision repair). DNA repair tests have been implemented as functional markers of CRC susceptibility and prognosis.
Conclusions: We applied various molecular, epigenetic and functional tests to define genetic and phenotypic
landscape of CRC. Functional DNA repair assays reflect the capacity to cope with a chronic exposure to environmental
and dietary genotoxicants and may be used as predictive markers in cancer therapy.
Support: CZ:GA CR:GA P310/12/1585, CZ:IGA MZCR NT 13424, NT 14329 a LH 13061.
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PREDICTIVE AND PROGNOSTIC GENETIC FACTORS OF BREAST CARCINOMA

Metabolism and transport of chemicals affects both carcinogenesis and antitumor effects of drugs. Over last
decade, we have investigated associations of a number of genetic polymorphisms in metabolizing and transporting
enzymes with disease onset, therapy response and survival of breast carcinoma patients.
Single nucleotide polymorphisms (SNPs) were assessed by PCR-based methods, e.g. RFLP, allelic discrimination,
sequencing, and HRM. Phenotype was followed by quantitative real-time PCR and immunochemical methods in
tumors and paired adjacent non-neoplastic tissues of patients.
Knock out SNP rs1800566 in NADPH-quinone oxidoreductase (NQO1) significantly affected breast carcinoma
risk in both Czech and Tirol populations (OR=1.46; 95% CI=1.16-1.85; P=0.001). Some other investigated SNPs in
metabolizing enzymes modified risk in combination. Interestingly, breast carcinoma risk increased with carriage of
2 or more rare alleles in NQO1 rs1800566 and TP53 rs1042522 (OR=1.94; 95% CI 1.29-2.91; P=0.001). In other study,
we have found that the low activity allele Leu in NQO2 (rs1143684) associates with stage of the disease and Thr allele
in superoxide dismutase (SOD3, rs2536512) with expression of estrogen receptors. Moreover, patients carrying the
rare allele in SOD3 rs699473 had significantly poorer disease-free survival (DFS) than patients carrying the frequent
genotype (P=0.038). Patients carrying the high activity Ala/Ala genotype in SOD2 (rs4880) had significantly poorer
progression-free survival than Val allele carriers in the group treated by cyclophosphamide (P=0.004). Patients with
rare alleles in ATP-binding cassette transporter ABCB1 (rs1128503 and rs1045642) had significantly lower ABCB1
expression levels in their tumors and these SNPs also associated with the estrogen receptor expression. Analogously,
tumors from carriers of the frequent genotype in ABCC1 (rs35623 or rs35628) exhibited significantly lower levels of
ABCC1 transcript than those from carriers of the rare allele (P=0.003 and P=0.004, resp.). Carriage of the frequent
genotype in ABCC1 rs4148353 predisposed chemotherapy-treated patients to poorer DFS. Hormonal therapy-treated
patients with the rare allele in rs35628 had significantly poorer DFS than carriers of the frequent genotype (P=0.012).
Our results suggest that NQO2, SOD2, SOD3, ABCB1, and ABCC1 may have predictive and prognostic significance for
breast carcinoma patients and should be further characterized.
Supported by the Czech Science Foundation (grant No.: 13-25222J) and Internal Grant Agency of Czech Ministry of Health
(No.: NT/14055-3).
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HEREDITÁRNÍ NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ A VÝZNAM JEJICH DIAGNOSTIKY V ONKOLOGII
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Lenka Foretová, Marie Navrátilová, Marek Svoboda, Eva Macháčková
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Během posledních 20 let se rozvinul význam genetických vyšetření nádorových onemocnění. V roce 1992 byly
objeveny geny způsobující hereditární nepolypózní kolorektální karcinom neboli Lynchův syndrom, v roce 1994 a 1995
byly nalezeny geny BRCA1 a BRCA2 pro nejčastější nádorový syndrom, hereditární syndrom nádorů prsu a ovarií. Díky
dalšímu výzkumu jsou postupně odhalovány dědičné příčiny mnoha dalších nádorových onemocnění a syndromů.
Pomocí nové generace sekvenování, studiím s celoexomovým a celogenomovým vyšetřením lze mnohem lépe
poznat možné etiologické faktory nádorových nemocí. Ukazuje se, že velká část familiárních onemocnění je geneticky
heterogenní, že je způsobena nikoliv monogenně díky vysoce penetrantní mutaci, ale polygenně s kombinací různých
variant v středně i nízce penetrantních genech.
Úloha lékařského genetika jak v indikaci testování, tak v hodnocení výsledků komplexního testování je velice
důležitá. Diagnostika genetické příčiny familiárních onemocnění postupně přechází od testování jednotlivých genů
k testování panelu genů nebo celoexomovému sekvenování. Tato vyšetření mohou zachytit mnohem více kausálních
mutací vysokého rizika, nicméně při každém testování je odhaleno mnoho variant s neznámým klinickým účinkem.
Jejich klinická využitelnost je zatím většinou nízká, ale generováním velkého objemu dat bude možné je postupně
vyloučit nebo zařadit do klinického hodnocení. Sety genů jsou standardně vyšetřovány u maligních paragangliomů,
u polypóz, ale i u nádorů kolorekta a nádorů prsu nebo vaječníků.
Nové techniky vedou i náhodným zjištěním neočekávaných patogenních mutací a variant pro jiná onemocnění a je
nutné se připravit na tuto skutečnost.
Zjištění hereditární etiologie umožňuje prediktivní testování příbuzných a jejich dispenzarizaci. V sekundární
prevenci jsou používány nestandardní postupy a metody. Významnou součástí je magnetická rezonance, v mnoha
případech i celotělová MR.
Odhalování molekulární patogenese hereditárních nádorových onemocnění vede i k cíleným terapiím, které jsou
založeny na specifických genetických defektech v individuálních tumorech.
Akutní testování BRCA1/2 u nádorů prsu i ovarií je nyní i součástí indikačního procesu některých léčebných postupů.
V poslední době dochází k implementaci nových technik do diagnostiky nádorových syndromů a k přesunu
genetického testování do akutního režimu pro léčbu nádorových onemocnění.
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In our attempts to investigate p53 family DNA binding in physiologically relevant conditions, we have tested the
influence of redox, temperature and DNA topology.
Topologically different DNA substrates were incubated with p53 family full length proteins and dimeric core domain
constructs. Supercoiled and linear forms of p53 family sequence specific binding sites were used in competition and/
or reporter experiments. Significant change in protein binding and reporter transactivation has been observed upon
introducing conditions for non-B DNA structure formation.
Redox sensitivity on p53 family members’ ability to bind DNA has too been assessed. A protective effect of protein
binding to specific DNA has been observed to lessen the redox, metal ion and temperature invoked destructive
impact on protein binding.
Rapid potential changes at high negative current intensities in chronopotentiometric stripping were utilized in the
analysis of DNA-protein interactions at thiol-modified electrodes. P53 core domain sequence-specific binding to DNA
results in a striking decrease in the electrocatalytic reduction signal of free p53. This decrease is related to changes in
the accessibility of the electroactive amino acid residues in the p53CD-DNA complex.
The research was supported by GA CR (project No. 13-36108S).

P02
ANALÝZA ZINEK REZISTENTNÍ PROSTATICKÉ BUNĚČNÉ LINIE
Martina Axmanová1,2, Monika Holubová1, Jaromír Gumulec1, Martina Raudenská1, Petr Babula3,
Michal Masařík1
1
Ústav patologické fyziologie, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Kamenice 5 Brno, 625 00,
2
Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Kamenice 753/5 Brno, 625 00, 3Ústav přírodních
léčiv, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého 1-3 Brno, 612 00
e-mail: martina.axmanova@ceitec.muni.cz
Zinečnaté ionty (Zn2+) jsou důležitou součástí řady proteinů. Jsou zapojeny do buněčných procesů, jako je buněčný
cyklus, proliferace, diferenciace, genová exprese nebo programovaná buněčná smrt.1 U karcinomu prostaty (CaP)
byly oproti zdravé tkáni zjištěny podstatné změny v transportu a metabolismu zinečnatých iontů.2-3 Právě Zn2+ hrají
nejspíše u vzniku, vývoje i expanzi CaP důležitou roli, neboť jejich koncentrace je zásadně odlišná u zdravé prostatické
tkáně ve srovnání s karcinomem.4
K analýze dlouhodobého vlivu zvýšené koncentrace Zn2+ v nádorových buňkách byla vytvořena zinek rezistentní
buněčná linie, která byla odvozena a vyselektována z wild type (wt) PC-3 prostatické buněčné linie (agresivní
karcinom).
S využitím qRT-PCR byla detekována expresní hladina vybraných genů souvisejících s transportem a metabolismem
Zn2+. V závislosti na koncentraci zinku byla prokázána statisticky významná korelace u exprese genů pro metalothioneiny
MT1A (p=0,004), MT2A (p=0,002) a zinkový transportér ZnT-1 (p=0,007). S pomocí ANOVA testu bylo určeno, že vliv na
expresní profil studovaných genů má koncentrace Zn2+ v kultivačním médiu (p=0,024), nikoli však získaná rezistence
buněk k zinku (p=0,609). Byla detekována polovina maximální inhibiční koncentrace (hodnota IC50) pro cytostatikum
cisplatinu a pro Zn2+. U obou látek byla hodnota IC50 zvýšená v porovnání s linií wt. Imunocytochemickou detekcí
proteinů byla potvrzena analýza genové exprese. S využitím scratch testu byla detekována migrační schopnost
nádorových buněk in vitro. Zinek rezistentní buňky migrovaly pomaleji, než buňky linie wt. Fluorescenční mikroskopií
byly detekovány volné thiolové skupiny (-SH) a zinečnaté ionty.
1. Murakami, M.; Hirano, T. Cancer Science. 2008, 99, 1515-1522.
2. Desouki, M.; Geradts, J.; Milon, B.; Franklin, R. B.; Costello, L. C. Molecular Cancer. 2007, 6, 37-44.
3. Costello, L. C.; Franklin, R. B. Expert Review of Anticancer Therapy. 2012, 12, 121-128.
4. Gumulec, J.; Masarik, M.; Krizkova, S.; Babula, P.; Hrabec, R.; Rovny, A.; Masarikova, M.; Kizek, R. Klin Onkol. 2011, 24, 249-255.
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Ultrasound is one of the most commonly used physical factors in medicine, whether as a therapeutic or a diagnostic
tool. Its use is generally considered safe and there is no principal contraindication to its application.
The effect of metallic nanoparticles on cells is largely unknown. There are many questions in relation to their safety
or harmfulness. Rising amounts of nanoparticles in the environment is also a well-known fact. Nanoparticles are
present in personal care products, clothing, cosmetics, and even in numerous food products.
The effect of ultrasound or nanoparticles alone on biological objects is studied, but it is not clear what their
combined effect is.
The main objective of presented experiments: study on the effect of ultrasonic field in the presence of metallic
nanoparticles on human cancer cells in vitro.
Material and methods: human cancer cells were used during the experiments. The cells were affected by therapeutic
ultrasonic field with maximum intensity of 1 W.cm-2 and by metallic nanoparticles <100 nm which were present in the
cultivation media. Viability of affected cells was evaluated by MTT test.
Discussion and conclusion: the experimental results show an obvious adverse effect on the viability of the tumor
cells after application of nanoparticles alone, as well as after application of ultrasound field at given intensities. The
simultaneous action of ultrasound and metallic nanoparticles leads to summation of adverse effect on cell viability.
Separate application of both factors caused decrease of viability too, but not in such a great extent. This combined
effect could be possibly used for targeted therapy in future. It is also necessary to consider the findings of this study for
assuring safe therapeutic applications of ultrasound field on healthy tissues, namely in possible presence of metallic
nanoparticles in the organism.
Acknowledgments: this project was supported by grant GACR 13-04408P.
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Elektrochemické detekčné koncepty patria v súčasnosti k najcitlivejším metódam využívaným v (bio)analytickej
chémii. V tejto práci sa kombinuje citlivosť pripravovaných zariadení s modifikáciou povrchov pripravovaných
biosenzorov s využitím samo-usporiadaných monovrstiev a vybraných nanomateriálov.
Detekčné limity dosahujú v mnohých prípadoch femto- až attomolárne koncentrácie, pričom tieto zariadenia
poskytujú v porovnaní s inými metódami široký rozsah lineárnej odozvy (niekoľko poriadkov). Pre sledovanie zmien
glykozylácie v reálnych vzorkách sa využila najmä elektrochemická impedančná spektroskopia, na charakterizáciu
povrchov ďalej kremenné mikrováhy (QCM), povrchová plazmónová rezonancia (SPR), mikroskopické metódy (AFM,
SEM), röntgenová fotoelektrónová spektroskopia a ako porovnávacia metóda štandardne využívaná lektínová
microarray. Príspevok je zameraný na rôzne typy vzoriek (ľudské séra, bunkové lyzáty, vitálne eukaryotické bunky)
a rôzne ochorenia (autoimunitné ochorenia, onkologické ochorenia).

Obr. 1: AFM povrchu pred (vľavo) a po (vpravo) lektínovom biorozpoznávaní
Acknowledgements. The financial support from the Slovak scientific grant agency VEGA 2/0162/14 and from the Slovak
research and development agency APVV 0282-11 is acknowledged. The research leading to these results has received
funding from the European Research Council under the European Union’s Seventh Framework Programme (FP/2007-2013)/
ERC Grant Agreement No. 311532.
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Multiformní glioblastom (GBM) patří mezi nejagresivnější zhoubné nádory centrální nervové soustavy. Navzdory
radikální chirurgické resekci a chemo-radioterapii zůstává toto onemocnění nevyléčitelné s extrémně nízkým
mediánem přežití pohybujícím se v rozmezí 12-15 měsíců od diagnózy. Největším problémem v léčbě GBM je velmi
vysoké procento nádorových relapsů, které jsou mnohem agresivnější ve srovnání s primárním nádorem a navíc je
pro ně typická vysoká chemo a radioresistance. MikroRNA (miRNA), krátké nekódující RNA, jsou důležitými regulátory
vzniku nádorů. V posledních letech také narůstá počet publikací popisujících miRNA v roli modulátorů rezistence
k terapii. Pomocí vysokokapacitního profilováni TLDA (TaqMan Low Density Arrays) čtyř párových vzorků GBM
(primární vs. relaps) jsme stanovili panel 11 signifikantně deregulovaných miRNA (p<0,05). V tomto panelu miR-3385p vykazovala největší rozdíl v expresi mezi skupinami vzorků. Deregulovaná exprese miR-338-5p byla verifikována
na dalších 10 párových vzorcích GBM (primární vs. relaps) (p=0,0195). Součástí studie byl také popis a funkční analýza
miR-338-5p na buněčných liniích odvozených od GBM. Pomocí in vitro experimentů detekujících změny ve viabilitě,
apoptóze a buněčném cyklu jsme potvrdili úlohu miR-338-5p v modulaci rezistence k působení temozolomidu
a radiaci. Výsledky těchto analýz budou součásti sdělení.
Podporováno grantem IGA MZČR NT13514-4/2012 a MZ ČR – RVO (MOU, 00209805).
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Úvod MikroRNA (miRNA) se podílejí na patogenezi mnohočetného myelomu (MM) a mohly by být zapojeny i do
vzniku extramedulární formy MM (EM). Cirkulující miRNA jsou stabilní, kvantifikovatelné v tělních tekutinách a mají
potenciál stát se diagnostickým markerem u MM. Cílem studie bylo identifikovat cirkulující miRNA schopné odlišit
pacienty s EM od MM a zdravých dárců (ZD) pomocí TaqMan Low Density Arrays (TLDA) a kvantitativní PCR (qPCR)
a porovnat hladiny exprese deregulovaných miRNA s klinickými parametry. Metody Do studie bylo zahrnuto 118
vzorků séra. TLDA screening 667 miRNA byl proveden na vzorcích séra 5 EM, 5 nově diagnostikovaných MM a 6 ZD.
Vybrané rozdílně exprimované miRNA (p<0,05) mezi skupinami byly verifikovány pomocí qPCR s využitím absolutní
kvantifikace u 35 EM, 35 nově diagnostikovaných MM, 18 MM v relapsu/progresi a 30 ZD. Dále byla provedena ROC
analýza sledované miRNA a také korelace s biochemickými parametry u EM a MM. Výsledky MiRNA profilování
odhalilo 14 deregulovaných miRNA (vš. p<0,05, po korekci p<0,41) mezi MM a EM a 20 miRNA deregulovaných mezi
EM a ZD (vš. p<0,05, po korekci p<0,40). Hladiny exprese miR-222, miR-130a, miR-34a a miR-195 byly dále ověřeny
na větším souboru vzorků. Hladina miR-130a byla významně snížena, miR-222 a miR-34a naopak zvýšena u EM ve
srovnání se ZD (vš. p<0,005); navíc miR-130a byla snížena a miR-34a zvýšena u EM oproti nově diagnostikovaným
MM (p<0,06), ale oproti MM v relapsu/progresi pouze miR-130a zůstala významně snížená. MiR-130a odlišila EM od
ZD se specificitou 90,0 %, senzitivitou 74,3 % při cut-off hodnotě 3377 (počet molekul na 1 ng celkové miRNA/RNA),
dále EM od nově diagnostikovaných MM se specificitou 94,3 %, senzitivitou 28,6 % při cut-off hodnotě 1438 a EM
od MM v relapsu/progresi se specificitou 94,4 %, senzitivitou 28,6 % při stejné cut-off hodnotě. V EM souboru miR130a pozitivně korelovala s hladinou hemoglobinu a počtem trombocytů (rs=0,397 a 0,439, vš. p<0,05), a negativně
s hladinou monoklonálního imunoglobulinu, β2-mikroglobulinu a C-reaktivního proteinu (rs=‑0,398,-0,427 a -0,488,
vš. p<0,05). Hladina exprese této miRNA byla v asociaci s vyšším stádiem ISS (p=0,017). Závěr Naše výsledky ukazují,
že sérová miR-130a by se mohla stát markerem pacientů s EM formou MM.
Podporováno granty NT14575, NT12130.
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Pre nádorové ochorenia je charakteristický neorganizovaný rast a nekontrolovaná proliferácia buniek. Multiformný
glioblastóm (GBM) je biologicky najagresívnejším a najčastejším druhom mozgového nádoru u dospelých. Klinickým
štandardom v liečbe GBM je operatívne odstránenie nádoru, rádioterapia a chemoterapia, pričom prognóza pre
pacientov je horšia v porovnaní s inými typmi nádorov mozgu. Cieľom našej práce bolo študovať odpoveď ľudskej
GBM bunkovej línie (T98G) na ovplyvnenie biologicky aktívnymi fosfolipidmi (BAF®) a apoptotickými inhibítormi (ABT737, BH3I, MIM-1) in vitro. Podporný efekt derivátov BAF® v liečbe nádorových ochorení je popisovaný už niekoľko
desaťročí, avšak mechanizmus ich účinku nie je presne známy. Anti-apoptotické inhibítory pôsobia selektívne ABT-737
(Bcl-2, Bcl-w, Bcl-xl), BH3I (Bcl-xl), MIM-1 (Mcl-1) a predstavujú potenciálne nové možnosti v terapii GBM. V prvej časti
pokusov sme stanovili prežívanie buniek T98G na základe výsledkov cytotoxického metyl-tiazol tetrazoliového (MTT)
testu. Aktívna forma BAF® mala inhibičný efekt na prežívanie bunkovej línie v porovnaní s neaktívnou formou BAF®
a intaktnou kontrolou. Prežívanie GBM buniek poukazovalo na relatívnu rezistenciu voči apoptotickým inhibítorom
BH3I a MIM-1 (individuálne), zatiaľ čo ABT-737 mal inhibičný efekt aj v nízkych koncentráciách (menej ako 1µM).
V druhej časti sme sledovali kvantitatívnu analýzu expresie génov (n=92) asociovaných s apoptózou (TaqMan® Human
Apoptosis Array) medzi skupinami ovplyvnenými BAF®, apoptotickými inhibítormi a kontrolnou skupinou. Identifikovali
sme niekoľko potenciálne apoptotických génov, ktoré preukazovali viac ako 2.0-násobnú zmenu v hladinách expresie.
Western blot analýzou sme zaznamenali zmeny v hladinách apoptotických proteínov (Bcl-2, Bcl-xl, Bax, Mcl-1, p53)
na rôznej úrovni. Určenie odlišne sa exprimovaných ľudských génov asociovaných s apoptózou a zmien v hladinách
proteínov apoptotickej kaskády môže výrazne prispieť k pochopeniu mechanizmov účinkov BAF® a apoptotických
proteínov v GBM bunkách. Identifikácia všetkých biologických atribútov inhibície rastu GBM patrí celosvetovo k jednej
z najväčších výziev.
Práca bola podporená grantom APVV-0224-12, projektom „Centrum excelentnosti pre výskum v personalizovanej
terapii (CEVYPET)“, ITMS:26220120053, spolufinancovaným zo zdrojov EÚ a Európskeho fondu regionálneho rozvoja
a spoločnosťou Areko spol. s r.o. Praha 4 CZ.
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Výskum vlastností fotosenzibilizátorov (PS) bol uskutočnený in vitro na viacerých bunkových líniách, avšak
zaujímavejšie výsledky pre klinickú prax ponúka in vivo model. Chorioalantoická membrána (CAM) tvorí primárny
respiračný a exkrečný orgán vtáčieho embrya. CAM je tenké a transparentné tkanivo prestúpené hustou vaskulárnou
sieťou, preto je výborným modelom pre štúdium nádorovej angiogenézy a testovanie fotodynamickej terapie (PDT).
Doposiaľ nebola popísaná žiadna štúdia účinku PS s použitím CAM embrya prepelice japonskej (Coturnix japonica).
Pri PDT sa PS aktivuje až po absorbcii fotónov svetla vhodnej vlnovej dĺžky a intenzity, pričom reakcia prebieha za
prítomnosti kyslíka. Dôsledkom je komplex reakcií typu I (vznikajú voľné radikály) alebo typu II (vzniká singletový
kyslík). V našich experimentoch sme ako PS použili hypericín (Hyp), prírodný extrakt z rastliny Hypericum perforatum.
Oplodnené vajíčka sme inkubovali pri teplote 37°C a vlhkosti 50-60%. Na 3. embryonálny deň (ED3) sme v sterilnom
laminárnom boxe vajíčka otvorili a celý obsah vyklopili do 6-jamkových kultivačných platničiek a ďalej inkubovali.
Na sledovanie efektu Hyp na vaskulatúru sme na ED8 aplikovali Hyp (2 µg/g embrya) na povrch CAM a aktivovali
ožiarením diódovým laserom (λ=405 nm, D=16,8 J/cm2, I=140 mW/cm2). Na posúdenie penetrácie Hyp do tkaniva CAM
a tumoru sme na povrch CAM implantovali na ED7 ľudské nádorové bunkové línie vo forme sféroidov (glioblastómU87MG, skvamocelulárny karcinom pažeráka TE1, TE2) a na ED10 sme lokálne aplikovali Hyp. Transport Hyp do tkaniva
sme modifikovali pridaním komplexu LDL častíc (lipoproteíny s nízkou hustotou) v pomere 100:1 a 200:1.
Zaznamenali sme významnú deštrukciu tkaniva CAM už 1 h po ožiarení, ktorá sa ešte zvýšila 24 h po terapii. Pri
sledovaní penetrácie Hyp do tkaniva CAM alebo sféroidov sme zaznamenali výššiu akumuláciu Hyp v tkanive sféroidu.
Pri aplikácii roztoku Hyp:LDL na CAM so sféroidom sa zachovala vyššia akumulácia látky v tumore, pravdepodobne
vďaka vyššej expresii LDL receptorov v nádorových bunkách. Po aplikácii Hyp pripraveného v 0,1% DMSO na CAM
sa intenzita fluorescencie po čase zvyšovala, pravdepodobne následkom postupnej monomerizácie primárne
agregovaného Hyp v proteínových a lipidických štruktúrach buniek. V zdravom tkanive CAM dochádzalo k poklesu
fluorescencie komplexu Hyp:LDL. Naše výsledky preukazujú vhodnosť prepeličieho CAM modelu, ako aj sľubné
vlastnosti Hyp pre PDT.
Podporené grantom APVV-0242-11.
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Tumorigeneze je vždy doprovázena změnami v mikroprostředí příslušné tkáně, zejména je typická přítomnost
hypoxických regionů a regionů s kyselým pH. Tyto oblasti jsou často asociovány s rezistencí vůči běžně používaným
terapiím. V našich předchozích studiích jsme prokázali, že je možné zesílit indukovanou diferenciaci pomocí
kombinovaného působení kyselinou all-trans retinovou (ATRA)a inhibitory lipoxygenáz a cyklooxygenáz.1,2,3,4 Na
základě těchto poznatků jsme sledovali vliv hypoxie a kyselého pH na uvedenou kombinovanou aplikaci ATRA
a inhibitorů a provedli srovnání s výsledky získanými za standardních in vitro kultivačních podmínek.
Studie byla prováděna na sbírkové neuroblastomové linii SH-SY5Y a sbírkové osteosarkomové linii Saos-2. Buňky
byly ovlivňovány samotnou ATRA nebo její kombinací s kyselinou kávovou (selektivní inhibitor 5-LOX) a celecoxibem
(selektivní inhibitor COX-2). Na simulaci specifických podmínek v nádorovém mikroprostředí bylo využito klasické
kultivační médium s upraveným pH na hodnotu 6,8 a hypoxická komůrka s atmosférou obsahující 1% O2. V těchto
podmínkách byly sledovány buněčná viabilita (MTT) a změny v expresi markerů neuronální, nebo osteosar-komové
diferenciace (RT-PCR).
Dosažené výsledky u obou ovlivněných buněčných linií prokázaly významné rozdíly ve viabilitě buněk mezi
standardními a modifikovanými podmínkami (nízké pH a hypoxie). U hodnocení exprese diferenciačních markerů
nebyly změny tak jednoznačné a pro důkladnější interpretaci těchto rozdílů budou potřebné analýzy na úrovni
proteinů.
Podporováno projekty CEB (CZ.1.07/2.3.00/20.0183) a RECAMO (CZ.1.05/2.1.00/03.0101).
1. Redova, M.; Chlapek, P.; Loja, T.; Zitterbart, K.; Hermanova, M.; Sterba, J.; Veselska, R. Int. J. Mol. Med. 2010, 25, 271-80
2. Chlapek, P.; Redova, M.; Zitterbart, K.; Hermanova, M.; Sterba, J.; Veselska, R. J. Exp. Clin. Cancer Res. 2010, 29, 45
3. Krzyzankova, M.; Chovanova, S.; Chlapek, P.; Radsetoulal, M.; Neradil, J.; Zitter-bart, K.; Sterba,J.; Veselska, R. Tumour Biol . 2014, DOI
10.1007/ s13277-014-2019-5
4. Chlapek, P.; Neradil, J.; Redova, M.; Zitterbart, K.; Sterba, J.; Veselska, R. Cancer Cell International. 2014, 14, 51
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ÚLOHA TRANSGELINU V MIGRACI A APOPTÓZE BUNĚK
Monika Dvořáková1,2 David Potěšil3, Bořivoj Vojtěšek1, Pavel Bouchal1,2
1
Masarykův onkologický ústav, Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, Žlutý kopec 7,
Brno, 65653, Česká republika, 2Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, Brno, 61137,
Česká republika, 3Masarykova univerzita, CEITEC, Kamenice 5, Brno, 62500, Česká republika,
e-mail: monika.dvorakova@mou.cz
V naší předchozí práci jsme popsali transgelin jako protein se zvýšenou expresí u primárních nádorů prsu
metastazujících do lymfatických uzlin. V dalších experimentech jsme se proto zaměřili na studium funkce transgelinu
v nádorových buňkách. Pozměněná hladina transgelinu byla popsána také v souvislosti s rozvojem a metastazováním
jiných typů nádorů. Jeho funkce v těchto procesech ovšem nebyla dosud zcela objasněna. Transgelin je cytoskeletální
protein, který se podílí na stabilizaci aktinových filament. Ve velké míře je exprimován především buňkami hladké
svaloviny, kde se podílí na jejich kontrakci. V případě epiteliálních buněk je spojován s tzv. myofibrilami, které jsou hojně
zastoupeny např. v myoepiteliálních buňkách. Vzhledem k buněčné lokalizaci transgelinu a námi stanovené zvýšené
hladině u metastazujících nádorů jsme studovali úlohu transgelinu v buněčné migraci. Tato úloha byla studována
u dvou buněčných linií odvozených od nádorů prsu s endogenní expresí transgelinu (BT 549 a PMC 42) pomocí systému
xCELLigence. U obou studovaných linií jsme pozorovali změnu migrace buněk po umlčení exprese transgelinu pomocí
specifických siRNA. Překvapivě, tato změna byla pro jednotlivé linie opačná. Umlčení transgelinu podpořilo migraci
PMC 42 a narušilo migraci BT 549. Navrhli jsme proto proteomický experiment za účelem popsání změn v proteomu
buněk po umlčení transgelinu u obou studovaných buněčných linií. S využitím iTRAQ značení proteomu buněk
s následnou identifikací proteinů hmotnostní spektrometrií jsme popsali řadu proteinů s deregulovanou hladinou
po umlčení transgelinu. Tyto proteiny byly funkčně charakterizovány s využitím software IPA („Ingenuity Pathway
Analysis“). Výsledky potvrdily zapojení transgelinu v aktinovém cytoskeletonu u obou studovaných linií, potvrdily
funkci transgelinu v migraci buněk BT 549 a naznačily úlohu transgelinu v apoptóze buněk PMC 42.
Tato práce byla podpořena GAČR (14-19250S) a Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České
republiky (OP VaVpI - RECAMO CZ.1.05./2.1.00/03.0101) a IntegRECAMO (CZ.1.07/2.3.00/20.0097).

P11
CONNECTION BETWEEN S100P AND THE p53/MDM2 TUMOR SUPPRESSOR PATHWAYS
Adriana Gibadulinová,1 Pavel Filipčík,2 Silvia Pastoreková 1
1
Deparment of Molecular Medicine, Institute of Virology, Slovak Academy of Sciences, Dúbravská cesta 9,
84505 Bratislava, Slovak Republic, 2PrF UK Bratislava
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S100P protein is a member of the S100 family calcium-binding proteins which function as intracellular or
extracellular regulators of different pathways and their altered expression in tissues has been associated with many
different human diseases, including autoimmune, neurodegenerative, and neoplastic diseases. Overexpression
of S100P in tumors is a significant problem, particularly as correlation has been reported between the expression level
of S100P and agressiveness of tumors. The role of S100P in drug resistance remains controversial.
Several S100 proteins have been identified as the binding partners of p53 tumour suppressor protein that plays
role in wide scale of cellular responses ranging from cell death to cell survival, from protection from some forms
of cytotoxic chemotherapy to poor response to treatment. Many of its partner proteins are involved in phosphorylation,
methylation, acetylation, glycosylation or ubiquitination.
We focused our experimental studies on demonstration of S100P- p53 and MDM2 interaction and functional
changes induced by its expression on mRNA and protein level, and also a connection between S100P expression and
the p53/MDM2 tumor suppressor system. We found that ectopic expression of S100P protein increases sensitivity
of tested cells to chemotherapeutics paclitaxel and etoposide with apoptotic progression.
Our results indicate that S100P is a protein participating in important cancer-related pathways. It is therefore
essential to further study this protein in an attempt to better understand its mechanism of action, not just as a possible
diagnostic and prognostic factor in cancer, but as a potential anti-cancer therapy target as well.
This work was supported by Slovak Scientific Grant Agency (VEGA 2/0172/11) and 7FP EU Project ENGCABRA.
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Nádorový supresor p53 je důležitým regulátorem buněčné odpovědi na poškození DNA a je aktivován cytotoxickou
chemoterapií a radioterapií používanou v léčbě nádorových onemocnění. V maligních nádorech však bývají dráhy
zodpovědné za aktivaci p53 narušeny a to umožňuje nádorovým buňkám přežít i za podmínek, kdy je jejich DNA
léčbou značně poškozena. Dosavadní experimentálně získané výsledky ukazují možnost regulace aktivity nádorového
supresoru p53 pomocí klinicky testovaných syntetických inhibitorů cyklin-dependentních kináz (CDK) v kombinaci
s protinádorovými cytostatiky.
Naším cílem bylo zkoumat vliv inhibitorů CDK na transkripční aktivitu proteinu p53 a jejich součinnost s faktory
poškozujícími DNA. Pro náš výzkum jsme použili plasmidový konstrukt, který umožňuje detekovat transkripční
aktivitu proteinu p53 s pomocí luciferázového testu. Tento plasmid byl stabilně transfekován do melanomové
buněčné linie A375, která exprimuje nemutovaný protein p53. Nalezli jsme vhodné kombinace syntetických inhibitorů
CDK (Roscovitin, Dinaciclib, Flavopiridol, SNS-032, AT7519 a PD033219), které spolu s protinádorovými terapeutiky
(Doxorubicin, Camptothecin, Etoposid a Genistein) a dalšími faktory poškozujícími DNA (UV a gama záření) synergicky
zvyšují transkripční aktivitu proteinu p53 v nádorových buňkách. Bylo prokázáno, že transkripční aktivita proteinu
je zvyšována nezávisle na jeho množství. Experimenty ukazují, že při vhodných koncentracích jsou inhibitory CDK
schopny zvýšit množství transkripčně aktivního proteinu p53 v přítomnosti běžně používaných dávek nádorových
cytostatik.
Transkripční aktivita proteinu p53 je spojena s inhibicí transkripce polymerázou II. Zásadní roli v zahájené elongační
fáze transkripce hraje fosforylace Ser2 a Ser5 C-koncové domény (CTD) velké podjednotky RNA polymerázy II. Mezi
kinázy fosforylující tyto aminokyseliny patří CDK7 a CDK9. Inhibitory CDK7 a CDK9 tedy zastavují transkripci. Bylo však
prokázáno, že globální inhibice syntézy mRNA vede k transkripci specifických genů stresové odpovědi, které jsou
regulovány transkripčně aktivním proteinem p53 1.
Podporováno Programem rektora pro podporu studentských projektů MU (reg. č. MUNI/C/0993/2013).
1. Gomes, N.; Bjerke, G.; Llorente, B.; Szostek, S.; Emerson, B.; a Espinosa, J. Genesdev. 2006, 20, 601-612.
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MIR-205 MÁ VLASTNOSTI NÁDOROVÉHO SUPRESORU U ADENOKARCINOMU
A ONKOGENU U DLAŽDICOBUNĚČNÉHO KARCINOMU JÍCNU
Renata Héžová1,3, Alena Kovaříková1, Josef Srovnal2, Milada Zemanova4, Tomáš Haruštiak5, Jiří Ehrmann2,
Marian Hajdúch2, Ondřej Slabý1,3
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Karcinom jícnu se řadí k maligním onemocněním s velmi špatnou prognózou a jeho výskyt v populaci neustále
narůstá. Z histologického hlediska rozlišujeme dva základní typy karcinomu jícnu, a to adenokarcinom (EAC)
a dlaždicobuněčný karcinom jícnu (ESSC). EAC a ESSC jsou obvykle detekovány v pozdním stádiu vyžadujícím
multimodální léčebný přístup, a celkové přežití pacientů s karcinomem jícnu zůstává nižší než u jiných nádorových
onemocnění. Výzkum nových molekulárních biomarkerů za účelem zlepšení diagnostiky a tak i léčebných výsledků
karcinomu jícnu je velice žádoucí. MikroRNA (miRNA) jsou krátké nekódující RNA, umožňující regulaci až 60 % protein
kódujících genů, které jsou zapojeny rovněž do procesu kancerogeneze.
V naší studii byla pomocí metody qRT-PCR u 44 vzorků karcinomu jícnu (22 EAC, 22 ESSC) a 20 vzorků přilehlé
nenádorové tkáně k EAC vzorkům stanovena hladina 11 miRNA (miR-205, miR-200c, miR-25, miR-27a, miR-7a, miR-29c,
miR-203, miR-148a. miR-141, miR-21 a miR-31). Mimo jiné byla zjištěna také snížená exprese miR-205 u EAC pacientů
v porovnání se zdravou sliznicí (p=0,0017) a snížená exprese miR-205 u EAC v porovnání s ESSC (p<0,0001)
Na základě korelací hladin exprese s parametry přežití bylo zjištěno, že zvýšená hladina miR-205 je asociována
s delším celkovým přežitím u pacientů s EAC (p= 0,0138), zatímco u ESSC korelace s celkovým přežitím nebyla nalezena.
Na buněčných liniích odvozených od EAC a ESSC byl pomocí in vitro funkčních analýz stanoven vliv miR-205 na
základní buněčné děje. Po experimentálním navýšení hladiny miR-205 bylo u buněčné linie adenokarcinomu jícnu
SK-GT-4 pozorováno snížení proliferace. Stejný efekt byl pozorován při experimentálním snížení hladiny miR-205
u linie odvozené od dlaždicobuněčného karcinomu jícnu KYSE-150. Vliv miR-205 na migraci, apoptózu a buněčný
cyklus u buněčných linií EAC a ESSC bude předmětem našeho sdělení. Pilotní analýzy ukázaly, že miR-205 se
chová jako nádorový supresor u adenokarcinomu jícnu, zatímco u dlaždicobuněčného karcinomu jícnu vykazuje
vlastnosti onkogenu. Tato studie naznačuje možnost využití detekce miR-205 u pacientů s karcinomem jícnu ke
spolehlivější diagnostice pro odlišení dlaždicobuněčného karcinomu od adenokarcinomu a také k predikci prognózy
onemocnění.
Tato práce byla podpořena granty IGA MZČR č. NT/13585 a MZ ČR – RVO (MO., 00209805).
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Několik studií prokázalo, že zvýšená enzymatická redukce doxorubicinu na jeho méně účinný C13-hydroxy
metabolit představuje jeden z mechanizmů farmakokinetické rezistence nádorů k léčbě doxorubicinem. Možné
interakce enzymů redukujících karbonylovou skupinu s cytostatiky, jež jsou podávány v kombinaci s doxorubicinem,
dosud unikaly pozornosti. V této práci jsme se zaměřili na studium interakcí purifikovaných rekombinantních enzymů
redukujících karbonylovou skupinu s 5-fluorouracilem, paklitaxelem, docetaxelem, tamoxifenem, cyklofosfamidem
a jeho pre-aktivovanou formou, 4-hydroperoxycyklofosfamidem. Tato cytostatika spolu s doxorubicinem tvoří součást
základních neoadjuvantních i adjuvantních chemoterapeutických režimů indikovaných u pacientek s nádorovým
onemocněním prsní tkáně.
V první fázi studie jsme stanovovali aktivitu jednotlivých zástupců cytosolických enzymů redukujících karbonylovou
skupinu vůči doxorubicinu. Co se týče zjištěné aktivity, enzymy mohou být seřazeny následovně: AKR1C3 >> CBR1
≈ AKR1A1. Ostatní studované enzymy (CBR3, AKR1B1, AKR1B10, AKR1C1, AKR1C2, AKR1C4) vykazovaly pouze
nevýznamnou aktivitu vůči doxorubicinu, a proto byly vyloučeny z následného testování, v rámci jehož jsme sledovali
možnou inhibici enzymů AKR1C3, CBR1 a AKR1A1 vybranými cytostatiky. Prokázali jsme, že AKR1C3 je signifikantně
inhibován paklitaxelem, cyklofosfamidem, 4-hydroperoxycyklofosfamidem a tamoxifenem. Inhibice enzymu CBR1
byla vyvolána přítomností paklitaxelu, 4-hydroperoxycyklofosfamidu a tamoxifenu. Poslední testovaný enzym,
AKR1A1, byl inhibován paklitaxelem a 4-hydroperoxycyklofosfamidem. V navazujících buněčných studiích budeme
zkoumat možné změny v expresi AKR1C3, AKR1A1 a CBR1 vyvolané studovanými cytostatiky a také hodnotit celkový
efekt těchto léčiv na redukci doxorubicinu v buněčných liniích MCF7 a HepG2.
Závěrem lze konstatovat, že naše výsledky popisují důležité molekulární děje, které mohou nastat v průběhu kombinační chemoterapie rakoviny prsu. Tyto děje mohou významně zasahovat do farmakokinetického i farmakodynamického chování doxorubicinu a ovlivňovat tak rezistenci nádorů k tomuto cytostatiku.
Tato práce je spolufinancovaná Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Registrační čísla
projektů CZ.1.07/2.3.00/30.0061 (Postdoci II UK) a CZ.1.07/2.3.00/20.0235 (TEAB).
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INHIBICE v-ATPÁZY U BUNĚČNÝCH LINIÍ SENZITIVNÍCH
A REZISTENTNÍCH NA CYTOSTATIKA
Jan Hraběta1, T. Groh2, Mood Ashraf1, R. Kizek3, M. Stiborová2, T. Eckschlager1
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Vakuolární H+-ATPáza (v-ATPáza) je enzymový komplex, který acidifikuje některé intracelulární kompartmenty
jako jsou endozomy a lyzozomy, je důležitý pro intracelulární transport a receptory zprostředkovanou endocytózu
a pro maturaci autofagolysozomů.1 V nádorovém mikroprostředí zvyšuje aciditu extracelulárního prostoru, zvyšuje
schopnost nádorových buněk metastázovat a podílí se i na rezistenci k některým cytostikům.2 Sledovali jsme význam
v-ATPazy u buněčné linie neuroblastomu (NBL) UKF-NB-4 senzitivní a rezistentní k ellipticinu3. Rezistentní linie byla
více citlivá k inhhibitoru v-ATPázy bafilomycinu A (makrolidové antibiotikum specificky inhibující v-ATPázu vazbou
na její doménu V0). U této linie jsme zjistili pomocí qRT-PCR významnou inducibilitu exprese v-ATPázy (ATP6V0D1
podjednotka) elipticinem. Inhibice v-ATPázy bafilomycinem A výrazně potencovala jeho účinnost a zvyšovala
kovalentní modifikaci DNA ellipticinem (tvorba DNA adduktů), která je jedním z hlavních mechanismů účinku
tohoto cytostatika. Předpokládaným mechanizmem potenciace elipticinu bafilomycinem je inhibice sekvestrace
tohoto cytostatika v lysozomech a ne ovlivnění autofagie. Vyšší citlivost k bafilomycinu A jsme prokázali i u linií
NBL rezistentních na cisplatinu, doxorubicin a vincristin. Tyto výsledky svědčí pro význam funkce v-ATPázy pro růst
a chemorezistenci NBL buněk.
Podporováno grantem GA ČR (reg. č. P301/10/0356).
1. Nishi, T.; Forgac, M. Nat Rev Mol Cell Biol. 2002, 3, 94.
2. Pérez-Sayáns, M.; Somoza-Martín, J.M.; Barros-Angueira, F.; Diz, P.G.; Rey, J.M., García-García, A. Cancer Lett. 2010, 2, 35.
3. Procházka P, Libra A, Zemanová Z, Hřebačková J, Poljaková J, Hraběta J, Bunček M, Stiborová M, Eckschlager T. Cancer Sci.
2012,103,334.
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Piwi-interacting RNA (piRNA) je nově objevená třída krátkých nekódujících RNA. PiRNA byly poprvé identifikovány
v zárodečných buňkách různých druhů živočichů. Vážou se na PIWI proteiny, což je podrodina proteinů typu
Argonaut. Rodina Piwi proteinů u lidí zahrnuje PIWIL1, PIWIL2, PIWIL3 a PIWIL4. Piwi proteiny vážou piRNA a jejich
fyziologická exprese byla donedávna pozorována hlavně v zárodečných a kmenových buňkách. Nedávné studie
naznačují, že deregulovaná exprese Piwi proteinů je společná mnoha typům nádorů. Ukazuje se, že exprese Piwi
proteinů může korelovat s klinickými parametry a s horší prognózou u pacientů s nádorem prsu, cervixu, vaječníku,
střev a dalších. PiRNA jsou krátké jednořetězcové RNA o délce 26 – 31 nukleotidů. Podílejí se především na umlčování
transponovatelných elementů. Změněná exprese piRNA byla zjištěna u nádorů prsu a žaludku. Pro náš pilotní výzkum
jsme k analýzám vybrali kromě PIWIL proteinů i piR-X a piR-Y jejichž deregulovaná exprese byla zjištěna u různých
typů nádorů. Ve studii byla použita nádorová a příslušná nenádorová tkáň 56 pacientů s renálním karcinomem (RCC).
Z tkání byla izolována celková RNA a pomocí metody RT-qPCR byla zkoumaná exprese Piwi genů a vybraných piRNA.
Pro analýzu sérových piRNA jsme použili soubor 125 pacientů s RCC, 100 pacientů s kolorektálním karcinomem
(CRC) a 75 sér od zdravých dárců. Analýzou hladin RNA jsme zjistili významný rozdíl v expresních hladinách piR-X,
piR-Y a PIWIL1 u párových vzorků mezi nenádorovou a nádorovou tkání. U hladin exprese PIWIL2, PIWIL3 a PIWIL4
jsme statisticky významné rozdíly nepozorovali. Hladiny PIWIL2 a PIWIL4 u pacientů významně korelovaly se stagem
a gradem. Byla také nalezena korelace mezi vyšší hladinou PIWIL1, piR-X a piR-Y a delším celkovým přežitím. V případě
piR-X byla zjištěny signifikantně snížené hladiny v krevním séru pacientů s RCC. Po ROC analýze jsme mohli odlišit
pacienty a kontrolní jedince se sensitivitou 77 % a specificitou 72 %. U analyzované sérové piR-Y v séru pacientů s RCC
a CRC byla zjištěny velmi signifikantní rozdíly oproti nenádorovým kontrolním vzorkům, přičemž pacienti s RCC a CRC
vykazovali sníženou hladinu exprese (RCC - p<0.0001, CRC – p<0.0001). RCC pacienty jsme po ROC analýze mohli
odlišit od kontrolních jedinců s 97% senzitivitou a 99% specificitou. Pacienty s CRC jsme od kontrolních jedinců odlišili
s 94% senzitivitou a 91% specificitou. Po podrobnějším objasnění role piR-Y v patogenezi RCC a CRC by mohla sloužit
i jako vhodný terapeutický cíl.
Tato studie byla podpořena grantem IGA MZČR NT13547-4/2012 a MZ ČR – RVO (MO., 00209805).
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VYUŽITÍ POKROČILÝCH MR TECHNIK V DIAGNOSTICE RECIDIVY HIGH-GRADE GLIOMŮ
PO KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ
Radim Jančálek1,2, Martin Bulik1,3, Tomáš Kazda1,4
International Clinical Research Center, FN u sv. Anny v Brně, Pekařská, 53, Brno
2
Neurochirurgická kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, Brno
3
Klinika zobrazovacích metod LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 53, Brno
4
Klinika radiační onkologie, Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, Brno
e-mail: radim.jancalek@fnusa.cz
1

High-grade gliomy (HGG) jsou nejčastější primární mozkové nádory u dospělých s výskytem přibližně 350 nových
případů za rok v České Republice. I přes multidisciplinární přístup tyto nádory často recidivují pod obrazem nově
zjištěného ložiska na magnetické rezonanci (MR) v místě nebo blízko místa původního nádoru, tedy v místě vysokodávkované radioterapie. Časné odlišení mezi recidivou HGG a změnami v souvislosti s léčbou onkologickou, jako je
pseudoprogrese nebo radionekróza, je stále problematické s využitím běžně dostupných zobrazovacích metod. Cílem
našeho projektu bylo ověřit, zda kombinace MR difúzně váženého obrazu (DWI) a in vivo 1H MR spektroskopie (MRS)
zvýší specificitu konvenčního strukturálního MR vyšetření s podáním kontrastní látky a umožní tak neinvazivně brzkou
diagnózu recidivy HGG s potenciálem včasného terapeutického zásahu.
Pacienti s HGG (n= 26) a progresí strukturálního nálezu na kontrolní MR po neurochirurgické resekci s následnou
radioterapií a chemoterapií temozolomidem podstoupili vyšetření DWI vyjádřené jako ADC (Apparent Diffusion
Coefficient) mapa a MRS vyšetření zaměřené na koncentraci N-acetylaspartátu (NAA), cholinu (Cho), kreatinu (Cr),
laktátu (Lac) a lipidů (Lip). Výsledy těchto pokročilých MR vyšetření byly pak korelovány s výslednou diagnózou
zjištěnou na základě dynamiky strukturálního MR nálezu nebo potvrzenou biopsií.
Při srovnání s léčbou indukovanými změnami, tedy pseudoprogresí nebo radionekrózou, byla recidiva HGG
charakterizována signifikantně vyšší hodnotou ADC, nižší koncentrací NAA, přítomností Lip+Lac ve spektru
a nesignifikantním vzestupem koncentrace Cho. Celkově jsme zjistili velmi vysokou senzitivitu (100,0 / 100,0)
a specificitu (94,7 / 94,7) průměrné hodnoty ADC (cut off ≥1220 x 10-6 mm2/s) a poměru koncentrace Cho/NAA (cut
off ≥1.7) umožňující označení postkontrastně se sytícího ložiska na strukturální MR s vysokou pravděpodobností za
recidivu HGG.
Lze shrnout, že kombinace DWI vyjádřeného jako hodnota ADC a výsledek MRS zaměřené především na hodnotu
poměru Cho/NAA umožňuje časné neinvazivní odlišení recidivy HGG od MR změn popisovaných jako pseudoprogrese
nebo radionekróza, tedy změn v souvislosti s léčbou onkologickou. Brzká diagnóza recidivy HGG pak umožní časné
zvážení dalších terapeutických možností, což může částečně zlepšit celkově nepříznivou prognózu těchto pacientů.
Projekt byl podpořen granty IGA MZČR NT/14120 and NT/14600 a European Regional Development Fund Project FNUSAICRC (No. CZ.1.05/1.1.00/02.0123).
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Jaroslav Juráček1, Alexandra Kondelová2, Marek Svoboda1, Ondřej Slabý1,2
1
Masarykův onkologický ústav, Klinika komplexní onkologické péče, Žlutý Kopec 7, Brno, 656 53
2
CEITEC MU, Masarykova Univerzita, Kamenice 5, Brno, 625 00
e-mail: juracekjaroslav@gmail.com
Navzdory tomu, že protein-kódující geny představují méně než 2 % lidského genomu, bylo zjištěno, že aktivně
transkribováno je až 90 % z celkového počtu genů. Tyto RNA byly původně považovány za odpadní molekuly
nahromaděné během evoluce, velké množství studií však poukazuje na jejich důležitost ve fyziologických
i patologických buněčných procesech. Na základě délky transkriptu bývají nekódující RNA děleny na krátké a dlouhé.
Zatímco krátké nekódující RNA, mezi které se řadí např. mikroRNA, jsou dnes již velmi dobře charakterizovány, dlouhé
nekódující RNA (lncRNA) byly dosud značně přehlíženy. Do této komplexní skupiny přitom spadá velké množství
200-10000 bp dlouhých RNA, které hrají klíčové role jak v transkripčních, tak v post-transkripčních regulačních
drahách. Zároveň byla u mnoha onemocnění včetně nádorových pozorována deregulovaná hladina lncRNA a proto
lze předpokládat jejich zapojení do procesu maligní transformace. Jednou z lncRNA, jejíž zvýšená exprese byla
potvrzena i u karcinomu prsu, je MALAT-1. Právě u tohoto onemocnění je i přes snižující se mortalitu nutné hledat
nové terapeutické cíle, zejména z důvodu častého rozvoje rezistence na stávající léčbu.
Pro bližší identifikace působení MALAT-1 u karcinomu prsu byly pomocí qRT-PCR stanoveny hladiny exprese této
lncRNA u pěti stabilních buněčných linií karcinomu prsu. Následná in vitro charakterizace byla provedena na dvou
buněčných liniích, u kterých byl pozorován vliv utlumení MALAT-1 pomocí sekvenčně homologní siRNA na proliferaci,
apoptózu, migraci a klonogenicitu.
Po umělém snížení hladiny onkogenní lncRNA MALAT-1 nebyl pozorován významný vliv na proliferaci, apoptózu ani
migraci. Snížení exprese MALAT-1 však mělo významný inhibiční účinek na klonogenicitu u obou testovaných linií, což
by mohlo naznačovat zapojení MALAT-1 do vzniku metastatických ložisek.

P19
SIGNÁLNE DRÁHY OVPLYVNENÉ PRÍTOMNOSŤOU KARBONICKEJ ANHYDRÁZY IX
Martin Kéry,1 Elena Ondrisková,1 Martina Takáčová,1Eliška Švastová,1
Silvia Pastoreková,1 Juraj Kopáček1
1
Virologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava, 845 05
e-mail: virukery@savba.sk
Karbonická anhydráza IX (CA IX) je transmembránový enzým katalyzujúci reverzibilnú reakciu oxidu uhličitého
s vodou za vzniku bikarbonátu a protónu. Expresia tohto proteínu je markantne indukovaná hypoxiou a prakticky
exkluzívne koreluje s hypoxickými oblasťami solídnych nádorov odvodených od rôznych typov tkanív.1 Okrem svojej
pH regulačnej aktivity môže CA IX pozitívne ovplyvňovať prežívanie nádorových buniek aj vstupovaním do procesov
bunkovej adhézie a migrácie,2 či procesov vnútrobunkovej signalizácie.3 Vďaka týmto vlastnostiam môže byť CA
IX vnímaná nielen ako hypoxický marker, ale aj ako potenciálny terapeutický cieľ niektorých typov malignít. Keďže
mechanizmy vnútrobunkovej signalizácie zahŕňajúce CA IX nie sú dostatočne prebádané, našim hlavným cieľom je
identifikovať CA IX - závislé efekty vzťahujúce sa na signálne dráhy.
Fosforylačný stav proteínov v skúmaných signálnych dráhach sme analyzovali za podmienok zníženej expresie CA IX
siRNA silencing systémom, pričom detekcia fosfo-proteínov bola uskutočnená pomocou Proteome Profiler™ Antibody
Arrays (R&D systems). Za rôznych kultivačných podmienok sme boli schopní odhaliť viaceré zmeny v hladinách
proteínov onkogénnych signálnych dráh – hlavne p38 (T180, Y182), STAT3 (Y705, S727), či p53 (S392). Zmenené
hladiny vybraných fosfo-proteínov boli následne overené western blot-om, pričom biologické efekty niektorých z nich
aj funkčnými testami.
Z našich výsledkov vyplýva, že silencing CA IX je podľa očakávania v prvom rade spojený so zvýšenou stresovou
odpoveďou. Zároveň môžeme konštatovať, že silencing-om CA IX dochádza aj k reálnym zmenám správania sa
ovplyvnených buniek. Pozorované zmeny v úrovni fosforylácie proteínov budú párované s microarray analýzou čo
poskytne kompletný obraz o vplyvoch CA IX na onkogénne signálne dráhy.
Podporované grantom APVV SR (APVV-0108-10).
1. Pastorekova, S.; Parkkila, S.; Zavada, J. Adv Clin Chem. 2006, 42, 167.
2. Csaderova, L.; Debreova, M.; Radvak, P.; Stano, M.; Vrestiakova, M.; Kopacek, J.; Pastorekova, S.; Svastova, E. Front Physiol. 2013, 4, 271.
3. Dorai, T.; Sawczuk, I.S.; Pastorek, J.; Wiernik, P.H.; Dutcher, J.P. Eur J Cancer. 2005, 41, 2935.
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HLEDÁ SE LIGAND G-KVADRUPLEXŮ
Jaroslav Kozák1, Erika Kužmová1, Filip Teplý1, Miroslav Hájek1
1
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i., Flemingovo nám. 2, Praha.
e-mail: kozak@uochb.cas.cz
Jedna ze zkoumavých cest léčby nádorových onemocnění je založena na schopnosti malomolekulových organických
látek stabilizovat určité sekundární struktury nukleových kyselin, G-kvadruplexy. Sekvence obsahující úseky bohaté
na guanin tvoří ochotně G-kvadruplexy in vitro. Obdobné sekvence se nacházejí na řadě míst v lidském genomu,
mimo jiné v promotorových částech genů jako c-myc a c-kit a dále v nekódujících oblastech jako jsou telomery. Bylo
již prokázáno, že stabilizace G-kvadruplexu pomocí malomolekulových látek vede k selektivní indukci apoptózy, či
senescenci u nádorových buněčných linií.
Představujeme novou skupinu látek, helquatů, které jsou schopné stabilizovat G-kvadruplexy in vitro. Helquaty
představují kombinaci různých dikationických helicenů dále derivatizovaných pomocí snadno dostupných aldehydů.
Vzhledem k jejich neplanární struktuře je potlačena tendence k nežádoucí interkalaci do DNA duplexu. V knihovně
našich helquatů jsme identifikovali ligandy, které stabilizují G-kvadruplexy pocházející z lidské telomery a oblasti
promotoru c-myc genu. Schopnost stabilizace byla prokázána pomocí řady metod: FRET, CD spektroskopie a metodou
prodlužování primeru. Dále jsme zjistili, že některé z těchto ligandů jsou selektivně toxické vůči nádorovým liniím.
Tento účinek může souviset se sníženou expresí c-MYC proteinu po působení ligandem.
Snadná příprava helquatů umožňuje průzkum sloučenin inspirovaných strukturami úspěšných ligandů s cílem
dalšího zesílení selektivního účinku na nádorové linie.
Podporováno ÚOCHB, v.v.i. a AV ČR (RVO: 61388963) a projektem InterBioMed LO1302 od Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy.

P21
ÚLOHA ALDEHYDDEHYDROGENÁZY V CHEMOREZISTENCII NÁDOROVÝCH BUNIEK
Zuzana Kozovská,1 Erika Ďuriníková, Veronika Gábrišová,2 Miroslava Matúšková,1, Lucia Kučerová1
1
Ústav experimentálnej onkológie SAV, Vlárska 7,833 91 Bratislava,Slovensko
2
Farmaceutická fakulta UK, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, Slovensko
e-mail: zuzana.kozovska@savba.sk
Na štúdium chemorezistencie nádorových buniek sme si vybrali bunkovú líniu HT-29/EGFP odvodenú od
kolorektálneho adenokarcinómu, z ktorej sme postupnou kultiváciou v narastajúcej koncentrácii 5-fluorouracilu
(5‑FU) pripravili chemorezistentnú bunkovú líniu HT-29/EGFP/FUR. Dokázali sme skríženú rezistenciu voči cisplatine,
doxorubicínu a cyklofosfamidu. Pomocou real time PCR sme kvantifikovali hladinu expresie celej škály efluxných
púmp u citlivej a chemorezistentnej bunkovej línie. V následných experimentoch sme analyzovali, o aké znaky
nádorových kmeňových buniek je chemorezistentná bunková línia obohatená a ktoré ostávajú nemenné. Testovali
sme, či je nejaká súvislosť medzi rezistenciou a kmeňovosťou. Po imunomagnetickej separácii buniek so znakom
CD133+ sme zistili, že táto subpopulácia nie je rezistentnejšia v porovnaní s CD133- bunkami v parentálnej a rovnako
aj v chemorezistentnej bunkovej línii. Prietokovou cytometriou sme dokázali výrazný nárast markera CD271+
v rezistentnej bunkovej línii. V ďalších experimentoch sme sa zamerali na enzým aldehyddehydrogenázu (ALDH).
Tento enzým sme inhibovali farmakologicky 4-diethylaminobenzaldehydom (DEAB), ktorý v kombinácii s rôznymi
chemoterapeutikami bol schopný do určitej miery zvrátiť chemorezistentný fenotyp. Na molekulárnej úrovni sme
využili metódu inhibície expresie (silencovanie) ALDH pomocou špecifickej siRNA (small-interfering RNA) a testovali
sme zmenu v chemorezistencii testovaných nádorových buniek.
Záverom môžeme konštatovať, že sme nepotvrdili priamu závislosť medzi chemorezistenciou indukovanou 5-FU
a zvýšenou expresiou znakov kmeňových nádorových buniek.
Podporené grantami APVV-0230-11 a APVV-0052-12; VEGA 2/0088/11, 2/0171/13, 2/0130/13 a Nadáciou výskum rakoviny.
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e-mail: krupa@mou.cz
Znalost reakce buněk, tkání nebo celých orgánů na účinky ionizujícího záření je klíčová pro návrh a správné
provedení každého lékařského ozáření. Znalost tohoto chování umožňuje kromě kvalifikovaného využití stávajících
schémat navrhovat a testovat schémata nová, která přináší lepší poměr TCP/NTCP (pravděpodobnost kontroly nádoru
/ pravděpodobnost závažných nežádoucích účinků), zkrácení celkové doby ozařování, vyšší ekonomickou efektivitu
atd. V neposlední řadě umožňuje radiobiologické modelování kompenzovat nechtěné odchylky od standardních
ozařovacích schémat (např. několikadenní přerušení z důvodu poruchy ozařovacího přístroje). Zde bych uvedl příklad
návrhu ozařovacího schématu, který byl navržen na naší klinice a přešel do klinické praxe.
Lokalizovaný karcinom středního rizika rekurence (PSA 10 – 20 a/nebo GS 7) se standardně ozařuje dávkou
40 x 2,0 Gy, 5 frakcí v týdnu, tedy celkem 8 týdnů. Z akutních nežádoucích účinků hrozí poškození močového měchýře,
které se projevuje pálením a řezáním při močení, a častějším močením, které v závažnějších případech dosahuje i 10
mikcí za noc, případně nutnost zavedení močového katétru při zástavě močení. Podobně může dojít k poškození
sliznice konečníku projevující se průjmy. Chronické účinky se objevují i s několikaletým zpožděním a projevují se
nejčastěji různou mírou krvácení, v extrémních případech až perforací.
U většiny nádorů platí, že pokud zvýšíme velikost jednotlivé frakce nad 2 Gy, dojde ke zvýšení NTCP ve větší míře,
než TCP. Proto se taková schémata užívají především v paliativních indikacích. V případě karcinomu prostaty však
zřejmě platí tato „matematika“ zcela jinak. Navýšením jednotlivé frakce paradoxně dochází ke snížení NTCP. Při znalosti
parametrů, které popisují závislost účinku záření na velikosti frakce a u kritických orgánů také na objemovém faktoru,
lze navrhnout schéma, které splňuje požadavky uvedené v prvním odstavci.
Navržené a testované schéma na naší klinice obnáší 21x3,0 Gy, kdy ke kompenzaci akutních nežádoucích
účinků probíhá ozařovaní střídavě 3 a 4 dny v týdnu. Došlo k redukci akutní toxicity, a to genitorurinární 5% vs 1%
a gastrointestinální 18 % vs 14 % (soubor: nkontrola=158, nzkoumané=159, p<0,05, technika RapidArc). Vyhodnocení dalších
parametrů vyžaduje delší dobu sledování
Podporováno grantem MZ ČR – RVO (MOÚ, 00209805).
1. Sanchez-Nieto B, Nahum AE, Dearnaley DP. Individualization of dose prescription based on normal-tissue dose-volume
and radiosensitivity data. International Journal of Radiation Oncology Biology Physics. Feb 2001;49(2):487-499.
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MIRNA JAKO POTENCIÁLNÍ PREDIKTIVNÍ MARKERY LÉČBY SUNITINIBEM
U METASTATICKÉHO RENÁLNÍHO KARCINOMU
Jana Merhautová,1 Renata Héžová,2,3 Alena Kovaříková,2 Alexandr Poprach,3 Marek Svoboda,2,3
Ondřej Slabý2,3
1
Farmakologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Kamenice 5, Brno, 625 00, 2 CEITEC MU,
Masarykova univerzita, Kamenice 5, Brno, 625 00, 3Masarykův onkologický ústav, Klinika komplexní
onkologické péče, Žlutý kopec 7, Brno, 65 653
e-mail: jmerhaut@med.muni.cz
Cíl studie. Renální karcinom (RCC) patří mezi zhoubná onemocnění, v jejichž incidenci zaujímá Česká republika
celosvětově první místo. Kurativní řešení spočívá v nefrektomii, v paliativní terapii pokročilého nebo metastatického
RCC se využívá především cílené terapie (inhibitory tyrozinkináz, inhibitory mTOR dráhy, anti-VEGFR protilátky),
která příznivě ovlivňuje parametry přežití pacientů. V 1. linii paliativní terapie se osvědčil sunitinib, inhibitor několika
tyrozinkinázových receptorů. Prediktivní faktory, které by pomohly správně zvolit a vést individuální farmakoterapii
pacientů s mRCC nejsou v klinické praxi k dispozici. Cílem prezentované studie bylo zjistit, zda mohou některé miRNA
(krátké nekódující RNA, jejichž funkcí je posttranskripční regulace genové exprese) sloužit jako prediktivní markery
léčebné odpovědi na podání sunitinibu.
Metodika. V první fázi studie byl proveden screening exprese 667 miRNA pomocí technologie TaqMan Lowdensity-Arrays u pacientů s dobrou odpovědí na léčbu (responders, n = 8) a pacientů s rychlou progresí při terapii (nonresponders, n = 8). Všichni pacienti byli léčeni v Masarykově onkologickém ústavu (MOÚ). Z odlišně exprimovaných
miRNA byly vybrány kandidátní prediktivní miRNA, jejichž exprese byla ve druhé, validační, fázi studie analyzována
pomocí qRT-PCR ve vzorcích nádorové tkáně srovnatelné nezávislé kohorty pacientů z Fakultní nemocnice Brno,
Fakultní nemocnice U Sv. Anny a MOÚ (n = 72).
Výsledky. Čipová analýza odhalila 19 miRNA s odlišnou expresí mezi skupinami pacientů. Z tohoto panelu byly
vybrány 4 miRNA (miR-30a, miR-30e, miR-302 a miR-888) pro další validaci. Výsledky validační fáze budou uvedeny
v konferenčním sdělení.
Závěr. Byly identifikovány miRNA odlišně exprimované u sunitinibem léčených pacientů s dobrou a špatnou
odpovědí. Validace výsledků na nezávislé kohortě pacientů napoví, zda se některé z miRNA s prediktivním potenciálem
mohou stát klinicky využitelnými markery léčebné odpovědi na podání sunitinibu. Možnost využití miRNA jako
prognostických a prediktivních markerů je v posledních letech intenzivně studovanou problematikou. Nalezení
vhodného prediktivního markeru nebo sady markerů by přispělo k žádoucí personalizaci léčby metastatického
renálního karcinomu.
Práce vznikla za přispění IGA MZČR NT/13547.
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Posledních pět let přitahují cirkulující miRNAs pozornost výzkumníků v oblasti translační onkologie jako nové
potencionální diagnostické a prognostické biomarkery. Na úrovní nádorové tkáně již byly identifikovány specifické
expresní profily miRNA u celé řady malignit. Studium specifických profilů miRNA v tělních tekutinách představuje
z tohoto hlediska novou rychle se rozvíjející oblast onkologického výzkumu. Stále více prací se zabývá rovněž možností
využití močových miRNA jako neinvazivních diagnostických biomarkerů u urologických nádorů, které alespoň
v případě nádorů ledvin a močového měchýře trpí nedostatkem spolehlivých a senzitivních biomarkerů využitelných
v klinické praxi jak pro časný záchyt v primární diagnostice, tak pro monitorování onemocnění. Hlavní výhodou miRNA
jako močových analytů je jejich vysoká stabilita. Dokonce i za extrémních podmínek jako je vysoká aktivita ribonukleáz,
nízká/vysoká hodnota pH, dlouhodobé skladování vzorků při pokojové teplotě, nebo opakované zamrazování
a rozmrazování vzorků si zachovávají tyto molekuly svoje charakteristiky a nepodléhají degradaci. Dosavadní výsledky
publikované v této oblasti jsou velice slibné, ale bohužel trpí nízkou mírou reprodukovatelnosti především z důvodů
významných rozdílů v preanalytické fázi, zpracování, archivaci vzorků moči a použitých technologiích pro kvantifikaci
a normalizaci hladin močových miRNA. V současné době nejsou zodpovězeny základní otázky jako například (i) se
kterou frakcí moče pracovat (sediment, supernatant, exosomy)?, (ii) je nutné pracovat s ranní močí?, (iii) je nutné
používat stabilizační činidlo? Pokud ano, jaké?, (iv) za jak dlouho je nutné vzorek zpracovat a za jakých podmínek musí
být krátkodobě či dlouhodobě uchováván? (v) miRNA se ve vzorcích vyskytují ve velmi nízkých koncentracích – jaký
je nejvhodnější způsob jejich kvantifikace?, (vi) Jaká je nejvhodnější endogenní kontrola pro normalizaci naměřených
hladin miRNA?... Dosud publikované práce se těmito zcela klíčovými otázkami bohužel zabývaly pouze okrajově.
Cílem naší studie je proto definování optimálních podmínek pro odběr, zpracování a archivaci moče určené pro
analýzu miRNA a dále nastavení standardního protokolu pro kvantifikaci miRNA v moči a reprodukovatelné stanovení
jejich hladin jako potenciálních biomarkerů. Naši metodiku ověřujeme na modelu renálního karcinomu a karcinomu
močového měchýře, přičemž srovnáváme hladiny miR-21 a miR-125b v moči nemocných a nenádorových kontrol.
Výsledky naši studie budou součástí sdělení.
Práce byla podpořena grantem IGA MZ NT-13547 -04/2012.
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U PACIENTŮ S METASTATICKÝM KOLOREKTÁLNÍM KARCINOMEM
S NEMUTOVANÝM ONKOGENEM KRAS
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Východiska: Terapeutické možnosti léčby metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) se rozšířily o anti-EGFR
terapii (Cetuximab, Panitumumab) jež cílí a blokuje receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR). Úspěšnost léčby
je podmíněná nemutovaným onkogenem KRAS (wt-KRAS). I přesto je klinický benefit léčby pozorován jen u přibližně
pětiny pacientů s wt-KRAS. Z tohoto důvodu je nutné nalézt nové biomarkery schopné predikovat odpověď k antiEGFR terapii, která v případě neúčinnosti zbytečně oddaluje možnost podání jiné potenciálně efektivní terapie. Těmito
biomarkery by mohly být miRNA, jež jsou zapojeny do klíčových signálních drah a regulují také jednotlivé složky
signální dráhy EGFR.
Soubor pacientů a metody: Do studie bylo zařazeno 71 klinicky charakterizovaných pacientů mCRC s wt-KRAS
léčených cetuximabem a 25 léčených panitumumabem. Pacienti byli rozděleni na základě odpovědi na anti-EGFR
terapii. Ze 41 FFPE vzorků odebraných před zahájením léčby byla vyizolována celková RNA obohacená o frakci
krátkých RNA, která byla následně použita pro stanovení expresních profilů miRNA pomocí technologie Agilent
miRNA MicroArrays. Následně byla provedena validace na nezávislé kohortě 30 pacientů léčených cetuximabem a 25
pacientů léčených panitumumabem pomocí qRT-PCR.
Výsledky: Po vyhodnocení profilů exprese 723 miRNA bylo identifikováno 9 miRNA s nejsignifikantnějším rozdílem
v expresi mezi pacienty s dobrou a špatnou odpovědí na terapii cetuximabem (P ≤ 0,01). Těchto 9 miRNA bylo dále
validováno a bylo zjištěno, že hladiny exprese miR-31-5p, miR-31-3p (P < 0,001) korelují s časem do progrese (TTP)
u pacientů léčených cetuximabem (miR-31-3p – 43 vs. 14 týdnů, miR-31-5p, 44 vs. 14 týdnů), ale nikoliv pacientů
léčených panitumumabem (miR-31-3p – 20 vs. 29 týdnů, miR-31-5p, 20 vs. 30 týdnů).
Závěr: Na základě získaných výsledků se zdá, že miR-31-5p, miR-31-3p by mohly sloužit jako nové prediktivní
biomarkery k předpovědi odpovědi na cetuximab u pacientů s mCRC s wt-KRAS, což by přispělo k vyšší individualizaci
léčby. Následné studium miRNA a jejich zapojení do regulace EGFR signální dráhy by mohlo poodhalit další
z molekulárních mechanizmů rezistence k anti-EGFR terapii.
Práce byla podpořena grantovým projektem IGA MZČR NT 13860-4/2012.
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Východiska
Triple negativní karcinom prsu (TNBC) je v klinické praxi charakterizován chyběním exprese alfa-estrogenových,
progesteronových a HER2 receptorů. V populaci českých žen tvoří 15 % karcinomů prsu, vyskytuje se spíše v mladším
věku a vyznačuje se agresivním biologickým chováním a horší prognózou. Výskyt tohoto typu nádoru je častější
u dědičných forem karcinomu prsu s nálezem patogenních mutací v BRCA1 genu. Cílem našeho sdělení je statisticky
vyhodnotit výskyt zárodečných mutací v BRCA1 a BRCA2 genu u pacientek s triple negativním karcinomem prsu
léčených v MOÚ v letech 2005 – 2009.
Soubor pacientek a metody
V letech 2005-2009 bylo v MOÚ léčeno 348 pacientek s TNBC, u 134 (38,5 %), bylo provedeno genetické testování
mutačního stavu BRCA1 a BRCA2 genu na základě splnění indikačních kritérií ke genetickému testování podle osobní
a rodinné anamnézy a u dalších 27 (7,8 %) pacientek, které nesplňovaly indikační kritéria (věk nad 50 let, negativní
rodinná anamnéza), bylo doplněno vyšetření BRCA1 (nikoliv i BRCA2) genu v rámci výzkumného projektu.
Výsledky
V testovaném souboru pacientek bylo detekováno 61 patogenní mutací BRCA1 genu (37,9 %), 7 patogenních mutací
v BRCA2 genu (5,2 %). Zajímavý byl pohled na výskyt patogenních mutací BRCA1 genu v podskupinách pacientek
rozdělených podle věku v době diagnózy karcinomu prsu. Pacientky s TNBC diagnostikovaným do 35 let tvořily 9,8 %
z celého souboru, ve věku 36-50 let 27,9 %, 51-60 let 24,1 %, 61-70 let 24,4 % a nad 71 let 13,8 %. Ve skupině do 35 let
bylo 31 pacientek vyšetřeno na BRCA1 mutaci (91,2 %) a patogenní mutace BRCA1 genu byla detekována u 18 z nich
(52,9 %). Ve skupině 35-50 let; 51-60 let; 61-70 let a nad 70 let bylo vyšetřeno celkem 67,0 %; 39,3 %; 30,6 % a 12,5 %
pacientek a patogenní mutace byla zjištěna u 29,9 %; 10,7 %; 4,7 %; a 2,1 % pacientek. Ve skupině pacientek s TNBC
diagnostikovaným mezi 51-60 lety byla 1/3 vyšetření provedena v rámci výzkumu, tj. u pacientek bez pozitivní rodinné
anamnézy. Pouze u 1 z 11 takto vyšetřených pacientek byla zachycena patogenní mutace v BRCA1 genu.
Závěr
Z výše uvedených údajů vyplývá vysoká pravděpodobnost potvrzení dědičné formy nádoru prsu u žen s TNBC,
a to především tehdy, pokud první výskyt nádoru prsu nastal do 50 let věku ženy a/nebo v případě výskytu jiné
BRCA-asociované malignity u této pacientky a/nebo při její pozitivní rodinné anamnéze. Stávající indikační kritéria
k testování mutačního stavu genů BRCA1 a BRCA2 tak dobře identifikují skupiny pacientek s TNBC s prevalencí výskytu
patogenní mutace BRCA1 nad 10%.
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ATM kinase plays a key role in p53 activation after dsDNA breaks. Heterozygous ATM mutations lead to predisposition
for breast cancer and lymphoid tumors, particularly chronic lymphocytic leukemia (CLL) and mantle cell lymphoma
(MCL). In CLL, ATM defects (11q- and/or mutation) are at diagnosis the most frequent aberrations (20 % of patients)
associated with negative prognosis. Regarding MCL, hallmark translocation t(11;14) is commonly accompanied by
TP53 mutation and even more frequently by ATM inactivation (40-56 % of patients).
Samples selected for NGS analysis: (a) 16 CLL samples according to the ATM functional status (previously determined
by functional test); (b) 14 initial MCL samples that were chosen randomly. Primers for all coding exons (n=62) and
adjacent splicing sites were designed for multiplex PCR setting. The amplicon library per sample was prepared through
amplification, purification and pooling. Nextera XT kit (Illumina) was used for library tagmentation and normalization
and sequencing ran on MiSeq instrument (Illumina). Final data was analyzed by software CLC Genomic Workbench
and Annovar. The median coverage was 4025 and cut-off value for variant frequency was set to 5%.
We identified 5 CLL patients with presumably pathogenic ATM mutations. Two of these samples were positive
controls, in which NGS confirmed mutations previously identified by Sanger sequencing. Mutations identified
in remaining 3 patients were following: frameshift alteration p.2613_2616del (allelic frequency (AF) 83%), nonsynonymous variation p.1570A (AF 33%) together with silent alteration V245V (AF 18%), and two mutations p.I323K
(AF 88%) and p.A1211fs (AF 5%). All remaining samples were wild-type according to NGS output. Importantly, all three
new samples with ATM mutation(s) showed dysfunction in functional test. On the other hand, there were 9 samples
with predicted ATM dysfunction that do not harbor any pathogenic alteration in analyzed region. Concerning MCL
samples, we identified 6 ATM mutations in 4 patients, namely p.Q2522H (AF 41%), p.Y2833fs (AF 38%), p.Q2730L (AF
32%), p.R2871T (AF 32%), p.E1724G (AF 15%), p.E590fs (AF 7%). In most of samples we detected several common
polymorphisms that should not significantly affect ATM stability and function.
We implemented NGS analysis enabling effective and sensitive ATM mutation detection. ATM dysfunction can be
connected with mutations in coding region but possibly with other defects in non-coding regions or in some other
part of ATM-p53 pathway as well.
Supported by grant CZ.1.07/2.3.00/30.0009 co-financed from European Social Fund and the state budget of the Czech
Republic.
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Incidence a mortalita hepatocelulárního karcinomu (HCC) stále narůstá, celosvětově mu patří třetí příčka v žebříčku
úmrtnosti na nádorová onemocnění. V Evropě je incidence nízká, dosahuje 2 až 11 případů na 100 000 obyvatel, HCC
přesto představuje 90 % všech primárních jaterních malignit. V onkogenezi HCC se uplatňuje soubor biologických
a genetických poškození buňky, zejména kombinace defektu tumor supresorových genů a aktivace onkogenů
s významným podílem epigenetických mechanismů. U HCC dochází ke změnám v methylaci většího spektra genů
i změnám exprese mikroRNA. Tato studie analyzovala rozdíly v methylaci promotorů tumor supresorových genů ve
vzorcích hepatocelulárního karcinomu a okolní nenádorové tkáně s využitím methylačně specifické MLPA (multiple
ligation probe assay). Bylo identifikováno pět diferenciálně methylovaných tumor supresorových genů při cut-off
methylace 20 % (Wilcoxonův test , p= 0,05) - PAX5, PAX6, WT1, GSTP1 a PYCARD. Výsledky byly konzistentní i při
přímém porovnání naměřených hodnot a na více hladinách cut-off, a to jak v párovém, tak nepárovém srovnání.
Methylace promotorů genů PYCARD (PYD and CARD domain containing, protein aktivující kaspázy a zprostředkující
tvorbu velkých komplexů signálních drah apoptózy a zánětu), PAX6 (paired box gene 6, genový regulátor exprimovaný
zejména ve vyvíjející se nervové a oční tkáni) a WT1 (Wilms tumor 1, gen klíčový při vývoji urogenitálního traktu,
mutovaný u části pacientů s Wilmsovým tumorem) byla zjištěna výlučně ve vzorcích nádorové tkáně. Rozdílné hladiny
exprese těchto genů byly zjištěny i na úrovni mRNA. Důsledky popsaných epigenetických změn pro patogenezi HCC
budou předmětem dalšího zkoumání.
Podpořeno MZ ČR – RVO ( FNHK, 00179906), SVV LF UK HK 266902 a 264902 a MŠMT ČR CZ.1.07/2.3.00/20.0019.
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DETEKCE MARKERŮ NÁDOROVÝCH KMENOVÝCH BUNĚK V RABDOMYOSARKOMOVÝCH
BUNĚČNÝCH LINIÍCH
Alena Ňuňuková1, Jan Škoda1,2, Jakub Neradil1,3, Karel Zitterbart1,2, Peter Múdry2, Jaroslav Štěrba1,3 a Renata
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Úvod: Rabdomyosarkom patří do skupiny sarkomů měkkých tkání a vyskytuje se obvykle u pacientů v dětském
nebo adolescentním věku. V současné době se předpokládá, že nádory obecně obsahují malou buněčnou
subpopulaci s vlastnostmi kmenových buněk. Tyto buňky se nazývají nádorové kmenové buňky. Podílejí se na procesu
karcinogeneze, metastázování a jsou zodpovědné i za relaps onemocnění po aplikaci konvenční léčby. Jednou
z možností, jak nádorové kmenové buňky identifikovat, je detekce kombinace vybraných markerů, která je specifická
pro tyto buňky. U rabdomyosarkomu se jedná zejména o markery kmenových buněk obecně (NANOG, Sox2, Oct3/4,
nestin), dále o povrchový antigen CD133, membránové ABCG2 transportéry a enzym aldehyd dehydrogenáza
(ALDH1A1). Cílem naší práce bylo detekovat expresi těchto markerů u vybraných rabdomyosarkomových linií.
Metodika: V práci bylo použito 5 buněčných linií derivovaných z alveolárního rabdomyosarkomu (NSTS-8, NSTS-9,
NSTS-11, NSTS-22, NSTS-28). Histogenetický původ jednotlivých buněčných linií byl potvrzen detekcí myogenního
markeru MyoD1. Pro průkaz exprese CD133 a jeho glykosylovaného epitopu AC133, nestinu, ABCG2 a ALDH1A1
byla použita metoda nepřímé imunofluorescence. Exprese genů NANOG, Oct3/4, Sox2, CD133, ALDH1A1 a ABCG2 byla
hodnocena metodou RT-PCR.
Výsledky: Přítomnost výše uvedených markerů byla zjištěna ve všech sledovaných buněčných liniích. Podíl
pozitivních buněk se u jednotlivých linií pohyboval v rozmezí 30-50% pro nestin, 40-60% pro CD133 a 40-50% pro
epitop AC133, 20-30% pro ALDH1A1 a 40-50% pro ABCG2. Byly pozorovány rozdíly v intenzitě a lokalizaci signálů
daných markerů u jednotlivých buněčných linií. Metodou RT-PCR byly rovněž zjištěny rozdíly v expresi genů mezi
sledovanými liniemi.
Závěr: Pomocí nepřímé imunofluorescence a RT-PCR byla prokázána exprese sledovaných markerů u všech 5
rabdomyosarkomových linií. Přítomnost buněčné subpopulace s fenotypem nádorových kmenových buněk bude
následně ověřena funkčními testy.
Podpora projektu: Studie byla podpořena projekty IGA MZČR NT13443-4, CEB CZ.1.07/2.3.00/20.0183 a RECAMO
CZ.1.05/2.1.00/03.0101.
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Extrakraniální stereotaktická radioterapie (SBRT – Stereotactic Body Radioterapy) je vysoce konformní technika
hypofrakcionované radioterapie. Indikace SBRT se provádí individuálně, přitom se na relativně malý cíl aplikuje vysoká
nekrotizující dávka záření, biologicky vyšší než 100 Gy. Vysokou efektivitu a bezpečnost metody potvrzuje řada studií
1,2
a také zkušenosti naší kliniky. 3 SBRT je velmi dobře tolerovaná pacienty, akutní a pozdní toxicita je minimální.3
Standardně toxicita léčby záleží na celkové dávce, frakcionaci, velikosti cílového objemu a radiosensitivitě zdravé
tkáně. Na rozdíl od standardní frakcionace, při technice SBRT dochází k letálnímu poškození nádorových buněk
bez možnosti následné reparace. Z důvodu krátkého času léčby je omezena repopulace nádorových buněk. Vysoká
dávka na frakci zaručuje, že nedochází k reoxigenaci a redistribuci během buněčného cyklu. 2 Toto je účinné i pro
radiorezistentní buňky.
Pro výpočet biologické ekvivalentní dávky se používají empirické modifikace LQ-modelu, které lépe popisují
biologické účinky při vyšších dávkách, například LQL (lineárně-kvadraticko-lineární) model, GLQ (generalizovaný LQ)
model a další. Na našem pracovišti pro hodnocení pravděpodobnosti kontroly nad tumorem (TCP) a pravděpodobnosti
vzniku pozdních nežádoucích účinků (NTCP) používáme poslední verzi programu BioGray (2.0.3.883). Tento program
radiobiologického modelování operuje s jednoznačnými parametry konkrétního ozařovacího plánu – s hodnotami
DVH (Dose Volume Histogram) s maximální dávkou Dmax a parciálním ozářeným objemem Vparc. Výpočty TCP a NTCP
jsou užitečné pro výběr optimálního ozařovacího plánu, vhodného frakcionačního režimu a přesného časového
harmonogramu ozařování technikou SBRT.
Program BioGray přispívá k hlavnímu cíli extrakraniální stereotaktické radioterapie – dodržet maximálně vysokou
biologickou dávku v cílovém objemu a vyhnout se akutním a pozdním nežádoucím účinkům záření.
Podporováno grantem MZ ČR - RVO (reg. č. 00209805).
1. Dahele, M.; Brade, A.; Pearson, S.; et al. Stereotactic radiation therapy for inoperable, early-stage non-small-cell lung cancer. CMAJ.
2009, 13, 180.
2. Priatelová, I.; Janíčková, N.; Marinčák, M. Stereotaktická rádioterapia karcinómu pl´úc. Onkologia (Bratisl.). 2013, 8(5): 288-292.
3. Šlampa, P.; Burkoň, P.; Extrakraniální stereotaktická radioterapie. I-med Dostupné na: www.i-med.sk/moodle/course/category.
php?id=10608&druh_specializacni=2
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DIBENZO[A,C]CYKLOOKTADIÉNOVÉ LIGNANY – NOVÉ INHIBÍTORY MULTI-LIEKOVEJ
REZISTENCIE NÁDOROVÝCH BUNIEK
Gabriela Páchniková1, Jiří Slanina2, Martina Čarnecká2, Karel Šmejkal3, Iva Slaninová1
1
Biologický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Kamenice 5, 625 00, Brno, Česká republika
2
Biochemický ústav, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Kamenice 5, 625 00, Brno, Česká republika
3
Ústav přírodních léčiv, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého 1-3,
612 42 Brno, Česká republika
email: pachnikova.g@mail.muni.cz
Multi-lieková rezistencia (MDR, z angl. multi-drug resistance) je jedným z najčastejších dôvodov zlyhávania nádorovej
terapie. Jej podstata spočíva v tom, že sa bunky postupne stávajú rezistentné voči chemicky a štrukturálne nepríbuzným
terapeutikám. Kvôli narastajúcej závažnosti tohto fenoménu je potrebné v tejto dobe sústrediť pozornosť na hľadanie
a štúdium nových látok, schopných modulovať liekovú rezistenciu a tým zvyšovať efektivitu používaných liečiv.
Naša štúdia skúma efekt pätnástich štrukturálne podobných dibenzo[a,c]cyklooktadiénových lignanov – vrátane
troch párov enantiomérov – (izolovaných z rastliny Schisandra chinensis alebo pripravených modifikáciami) na
rezistentné bunky nadprodukujúce P-glykoproteín (P-gp), ktorý je jedným z najčastejších ABC transportérov. Na
hodnotenie inhibičnej aktivity skúmaných látok voči P-gp ako transportnej pumpe sme použili Doxorubicínovú
(DOXO) akumulačnú esej a ako model sme použili bunky promyeloidnej leukémie HL60MDR, nadprodukujúce P-gp.
Preukázali sme, že lignany výrazne zvyšujú akumuláciu Doxorubicínu v bunkách a rovnako tak zvyšujú ich senzitivity
k Doxorubicínu. Široký záber (15) testovaných lignanov nám umožnil vyhodnotiť kvantitatívny vzťah chemickej
štruktúry a s ňou súvisiacej aktivity (QSAR, z angl. quantitative structure-activity relationship). Čím sme odhalili základné
štruktúrne znaky, zodpovedné za vysokú aktivitu vybraných lignanov voči P-glykoproteínu. Za najefektívnejšie
P-glykoproteínové inhibítory sme stanovili (-)-gomisin N a (+)-deoxyschizandrin. Obidva tieto lignany boli schopné
prinavrátiť cytotoxický efekt Doxorubicínu v HL60MDR bunkách. V kombinácii so sub-toxickou koncentráciou
Doxorubicínu signifikantne zvyšovali percento buniek zastavených v G2/M fáze – ako typickú odpoveď na pôsobenie
Doxorubicínu.
Práca bola podporená projektom Specifického výzkumu MU (MUNI/A/0938/2013).

82

Alena Polášková1, Matěj Adámik1, Zuzana Bábková2, Robert Helma1 and Marie Brázdová1,2
Affilitation: Institute of Biophysics of the AS CR, v.v.i., Královopolská 135, Brno, 612 65, CR
2
Affilitation: Univ Vet & Pharmaceut Sci Brno, Fac Pharm, Dept Chem Drugs, Brno , 61242, CR
e-mail: 357864@mail.muni.cz

1

TP53 gene is an important tumor suppressor, which is mutated in over 50 % of cancer cases. It acts as a transcription
factor through the transactivation or transrepresion its target genes (p21, BAX, PUMA, MDM2, MSP, etc.) involved in
the regulation of cell metabolism, homeostasis and apoptosis. Under the stress conditions such as UV radiation, ROS
production, lack of nutrients and nucleotides or activation of oncogenes, p53 is activated. Then it causes cell cycle
arrest, DNA repair or cell is put into a state of senescence or equal to apoptosis. Zinc ion is crucial for the correct
conformation and thus the effect of the p53 protein.
Glioblastoma multiforme (GBM) is the most common primary brain disease that is characterized by rapid growth,
invasiveness and resistance to chemo / radiotherapy.
In previous studies it was found that zinc treatment induced the transition of mutant p53 protein (R175H) into
a standard conformation. Restoration of wtp53 function induces growth arrest or apoptosis depending on the cell
lines (1).
We investigated the effect of zinc on several glioblastoma cell lines Onda11, Onda10 and U251 carrying different
hotspot mutant p53 proteins (G245S, R273C and R273H). In our experiments, we have tested the ability of zinc to
increase glioblastoma cell sensitivity to chemotherapy connected with ROS production. MTT test (cell viability),
colony forming assay (cell survival rate), scratch assay (cell migration), western blotting, qRT-PCR and other molecular
techniques were used. In conclusion, positive effect of zinc support was observed in the majority of tests carried out
with wtp53 expressing cell lines and in the mutant p53 cell lines by MTT and cell survival tests (2).
This work was supported by 13-36108S (Grant Agency of Science of CR), IGA 67/2014/FAF to M.B. and IGA 34/2014/FVHE
to M.B.
References:
1. Puca R, Nardinocchi L, Porru M, Simon AJ, Rechavi G, Leonetti C, Givol D, D’Orazi G. Cell Cycle. 2011 May 15;10(10):1679-89.
2. Hronesova, L; Holacka, K; Polaskova, A; Adamik, M; Navratilova, L; Tichy, V; Helma, R; Ballova, L; Busova, M; Bazantova, P; Fojta, M;
Brazdova, M, CHEMICKE LISTY 2013, 107, S376-S377
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CÍLENÁ TERAPIE U PACIENTŮ S NEMALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC
Blanka Robešová1 Monika Bajerová, 1 Jana Skřičková, 2 Marcela Tomíšková, 2 Jitka Hausnerová, 3
Dana Dvořáková, 1
1
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2
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3
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Významným pokrokem v léčbě pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) je možnost aplikace
biologické léčby založené na tyrozinkinázové inhibici (TKI). Efektivní využití této terapie úzce souvisí s predikcí účinnosti
terapie a benefitu pacientů na základě hodnocení prediktivních markerů. V klinické praxi je rutinně vyžadována
mutační analýza genu EGFR, od roku 2014 je analyzován i gen ALK. Přítomnost aktivační mutace v tyrozinkinázové
doméně genu EGFR je nezbytnou podmínkou pro indikaci terapie EGFR-TKI. Potvrzení přestavby genu ALK podmiňuje
terapii ALK-TKI.
Molekulární diagnostika genu EGFR zahrnuje analýzu exonů 18 – 21, které kódují oblast tyrozinkinázové domény.
Frekvence výskytu mutací u pacientů s NSCLC je udávána 10-15 % v kavkazské populaci. Většina z těchto mutací (95 %)
má pozitivní prediktivní efekt ve vztahu k léčbě EGFR-TKI. Malá část mutací (5 %) je spojována s rezistencí k terapii
EGFR-TKI. V laboratorní praxi je pro detekci mutací genu EGFR používáno několik typů analytických metod včetně
diagnostických souprav. Pro stanovení přestavby genu ALK jsou jako základní metody používány imunohistochemie
(IHC) a fluorescenční in situ hybridizace (FISH). Lze použít i metody založené na principu reverzně transkripční PCR
(RT-PCR). Frekvence přestaveb genu ALK zachycených metodou FISH je u pacientů s NSCLC uváděna v rozmezí 3 - 7 %.
Nejčastějším typem přestavby genu ALK je fúze s genem EML4, je známo více než 20 fúzních variant transkriptu EML4ALK. Nové technologie přinášejí informace o somatických mutacích v dalších potencionálních onkogenech, které by
mohly být využity jako terapeutické cíle.
Laboratorní diagnostika mutačního stavu genů EGFR a ALK je vzájemně provázaná. Vyšetření předchází histologická
konfirmace materiálu patologem. Požadavek je kladen na efektivní využití materiálu pro detekci co nejširšího spektra
mutací v co nejkratším časovém období. Nezbytná je úzká spolupráce všech zúčastněných pracovišť (onkolog, patolog,
molekulární biolog). Dobře fungující proces diagnostiky u pacientů s NSCLC umožňuje jejich efektivní cílenou léčbu
již v první linii.
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Multiformní glioblastom (GBM) je nejčastěji se vyskytující maligní nádor mozku astrocytálního původu s mediánem
celkového přežívání přibližně 13 měsíců od stanovení diagnózy. Ačkoliv je prognóza jednotlivých pacientů značně
rozdílná, histologické profily tohoto nádorového onemocnění jsou si navzájem velmi podobné. Proto je velmi důležité
najít takové molekulární markery, které by onkologům v klinické praxi umožnily s co největší přesností stanovit
prognózu pacienta a predikovat odpověď na standardně podávanou adjuvantní konkomitantní chemoradioterapii
s temozolomidem (RT/TMZ) a případně se tak rozhodnout pro intenzivnější či alternativní způsoby léčby, jež se
v současné době začínají v léčbě GBM testovat. Z tohoto pohledu jsou nyní velmi diskutované mikroRNA (miRNA),
krátké nekódující RNA, které posttranskripčně regulují genovou expresi a jejich deregulace tak výrazně ovlivňuje
biologii mnoha nádorových onemocnění, nevyjímaje GBM.
Pomocí technologie TaqMan Low Density Array byla provedena globální expresní analýza miRNA u 58 vzorků FFPE
tkáně GBM a 10 FFPE vzorků nenádorové mozkové tkáně získané z temporálních laloků resekovaných u pacientů
trpících epilepsií. Porovnáním exprese miRNA v nádorové a nenádorové tkáni bylo identifikováno 28 významně
deregulovaných miRNA, které byly zpětně schopny všechny zkoumané vzorky správně klasifikovat. Navíc korelace
s klinickými daty pacientů s GBM identifikovala sadu 6-ti miRNA (miR-31, miR-224, miR-432*, miR-454, miR-672 a miR885-5p), která byla významně asociována jak s celkovým přežíváním, tak s přežíváním bez progrese onemocnění
pacientů s GBM. Na základě dosažených výsledků se tedy domníváme, že zmíněné miRNA by mohly být slibnými
diagnostickými a prognostickými markery u GBM.
Pro následné in vitro funkční analýzy byly vybrány miR-31 a miR-454, jejichž expresní hladiny byly v obou případech
jednak sníženy v nádorové tkáni a zároveň byly pozitivně asociovány s prognózou pacientů, což naznačuje jejich
tumorsupresorový charakter. Získaná data v současné době analyzujeme a budou součástí sdělení.
Práce byla podpořena grantovým projektem NT13514-4/2012 MZČR a projektem „CEITEC - Středoevropský technologický
institut” (CZ.1.05/1.1.00/02.0068).
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GLYKOPROTEIN ASPORIN OVLIVŇUJE MIGRAČNÍ A INVAZNÍ SCHOPNOSTI
PRSNÍCH NÁDOROVÝCH BUNĚK
Dana Šimková 1,2, Gvantsa Kharaishvili 1,2, Jan Bouchal 1,2
1
Ústav klinické a molekulární patologie LF UP a FN Olomouc, Hněvotínská 3, 77515 Olomouc
2
Ústav molekulární a translační medicíny, Hněvotínská 5, 77511 Olomouc, 779 00
e-mail: dana.simkova@gmail.com
Úvod:
Glykoprotein asporin, člen rodiny leucine rich repeat, je intenzivně studován v asociaci s vývojem a progresí
osteoartritidy. Jeho zvýšená exprese byla taktéž nalezena naší, a několika dalšími laboratořemi, u různých typů nádorů.
Asporin vykazuje vysokou expresi v rychle se remodelujících tkáních, přičemž zvýšená remodelace je typickým rysem
invazivních nádorů. Konkrétní role asporinu v mikroprostředí nádoru dosud není známa.
Materiál a metody:
Vybrané buněčné linie izolované z nádorů prsu byly kultivovány v běžných podmínkách a ve 3D kultuře (Alvetex®
matrice). Exprese asporinu byla studována u knock-in i knock-out buněčných modelů pomocí kvantitativní RT-PCR
a western blot analýzy. Funkční testy zahrnovaly scratch assay a dále testy adheze a invazivity, které byly provedeny
na přístroji RTCA (systémem xCELLigence). Při invazních testech byla jako bariéra použita kolagenová zátka a fetální
bovinní sérum jako chemoatraktant.
Výsledky:
Asporin byl zvýšeně exprimován u invazivních buněk Hs578t pěstovaných na matrici Alvetex® v porovnání se
standardně kultivovanými buňkami. Modulace asporinu v nádorových buňkách nevedla k žádným morfologickým
změnám, nicméně byly pozorovány alterace v chování buněk. Knock-in buňky MDA MB231 vykazovaly sníženou
schopnost migrace, adheze a invaze přes kolagenovou zátku. Adheze knock-out modelu Hs578t byla signifikantně
vyšší v porovnání s kontrolními buňkami, zatímco migrační a invazní schopnost byla snížena pouze lehce.
Závěr:
V předchozích testech asporin zřetelně inhiboval fibrilogenezi kolagenu I, což vedlo k rychlejší invazi u vybraných
buněčných linií. Knock in a knock out modely prsních nádorových linií ukázaly rozdílný efekt na migrační/invazní
schopnosti nádorových buněk. Abnormální exprese asporinu v kontextu změn v mikroprostředí nádoru může vést ke
zvýšené motilitě buněk a tím potencionálně i ke vzniku a progresi metastáz.
Podpořeno grantem MZČR NT13573, NS9956 a 1960/11.
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Metotrexát (MTX) je nejznámější a v praxi stále nejpoužívanější chemoterapeutikum ze skupiny antifolátů. Antifoláty
jsou strukturní analogy folátů, donorů jednouhlíkatých zbytků, které jsou nezbytné pro celou řadu vnitrobuněčných
procesů jako syntéza purinů a tymidylátu pro replikaci DNA, syntéza metioninu pro metylaci biomolekul nebo
degradace serinu na glycin. Pro metylaci je jako zdroj metylové skupiny využíván S-adenosyl metionin. Při této reakci
vzniká S-adenosyl homocystein a z něj homocystein. Homocystein je následně remetylován na metionin, k čemuž je
využita metylová skupina z 5-metyl-tetrahydrofolátu. Metylace je velmi častou chemickou modifikací cytosinu v DNA.
Obvykle se vyskytuje v místě dinukleotidu CpG a bývá spojována s transkripčním umlčováním genů.
Osteosarkom je maligní nádor kostí mezenchymálního původu. Vyskytuje se často v druhé dekádě života, kdy je
spojen s akcelerovaným růstem dospívajících jedinců. Při léčbě osteosarkomu se používá mimo jiné vysokodávkový MTX.
Pro tuto práci byla použita jak sbírková buněčné linie derivovaná z osteosarkomu, tak i buněčné linie derivované naší
laboratoří z nádorové tkáně pacientů s diagnózou osteosarkomu z Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno.
V naší práci jsme analyzovali proliferaci a viabilitu buněk a sledovali rovněž změny v metylaci DNA po ovlivnění
buněk MTX. Účinky MTX na změny v metylaci DNA byly porovnávány s působením 5-Aza-2 ‘-deoxycytidinu. Dále jsme
stanovovali expresi vybraných genů zapojených do metabolismu MTX. Prokázali jsme, že MTX samotný je schopen
snížit metylaci DNA a ovlivnit expresi genů, ačkoli většina buněčných linií byla rezistentní proti vysoké koncentraci
MTX (40 µM).
Tato studie byla podpořena grantem IGA MZCR NT14327-3 a Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem
České republiky (RECAMO, CZ.1.05/2.1.00/03.0101).
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Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu nádorových onemocnění vzrůstá také potřeba biomarkerů pro sledování
aktivity onemocnění s možností posouzení prognózy a odpovědi na léčbu. Jedním z nástrojů, které lze takto využít,
je detekce cirkulujících endoteliálních buněk (CECs) a cirkulujících endoteliálních progenitorů (CEPs), které se podílí
na angiogenezi a neovaskularizaci.1, 2
Hodnoty CECs a CEPs lze detekovat pomocí průtokové cytometrie na základě specifického fenotypu těchto buněk,
CD146+/CD31+/45- (CECs) a CD146+/CD31+/CD133+/45- (CEPs) a lze také vypočítat jejich absolutní počet.3
Cílem této práce je sledování změn absolutního počtu CECs a CEPs v periferní krvi u dětských pacientů se solidními
nádory v průběhu terapie. Soubor dat zahrnuje hodnoty jedenácti pacientů monitorovaných v průběhu dvaceti
měsíců. Z naměřených hodnot jsou patrné výrazné změny počtu CECs a CEPs po jednotlivých cyklech konvenční
chemoterapie založené na podávání maximálně tolerovaných dávkách (MTD) a minimální změny u pacientů na
metronomické léčbě.
Podporováno grantem MUNI/A/0830/2013.
1. Mancuso P.; Bertolini F. Circulating endothelial cells as biomarkers in clinical oncology. Microvasc Res. 2010 May;79(3):224-8.
2. Kraan J.; Sleijfer S.; Foekens JA.; Gratama JW. Clinical value of circulating endothelial cell detection in oncology. Drug Discov Today. 2012
Jul;17(13-14):710-7.
3. Shaked, Y.; Ciarrocchi, A.; Franco, M.; Lee, C.R.; Man, S.; Cheung, A.M.; Hicklin, D.J.; Chaplin, D.; Foster, F.S.; Benezra, R.; Kerbel, R.S. Therapyinduced acute recruitment of circulating endothelial progenitor cells to tumors. Science. 2006 Sep;313(5794):1785-1787.
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MOLECULAR MECHANISMS OF BRASSIONOSTEROID ACTION AND RECEPTOR
INTERACTIONS IN HUMAN HORMONE-(IN)DEPENDENT CARCINOMA CELLS
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and Miroslav Strnad3,4
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Institute of Molecular and Translation Medicine, Faculty of Medicine and Dentistry, Palacký University
and Faculty Hospital in Olomouc, Puškinova 6, 77 20 Olomouc;
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Centre of the Region Haná for Biotechnological and Agricultural Research, Department of Growth Regulators,
Faculty of Science, Palacký University, Šlechtitelů 11, 783 71 Olomouc; 4Laboratory of Growth Regulators,
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The study of plant-derived compounds with effect at the molecular level has become an important approach in
the selection of new agents with antitumour activity in humans. Brassinosteroids (BRs) are plant growth regulators
representing a group of newly-discovered agents with relatively wide-ranging effects in plants. Like steroid hormones
in animals, structurally BRs consist of a cholesterol skeleton with various hydroxyl substitutions and functional
groups required for biological activity. To date, over 70 BRs have been identified in 50 plant species and currently
42 brassinosteroid metabolites and their conjugates are known. Natural BRs and their synthetic derivatives caused
growth inhibition, cell cycle arrest and initiation of apoptosis in different human cancer cell lines. Based on the
structural motifs of these agents, a possible explanation for their cytotoxic effects is that they may bind to steroid
receptors. In hormone-sensitive cancer cells, BR treatment resulted in alterations of localization and expression of
the steroid hormone receptors (ER-α, ER-β, AR). The comparison of the effects of natural BRs and their analogues
on steroid receptors, and detailed characterization of their influence on hormone-sensitive and hormone-insensitive
human carcinomas, could both provide extend fundamental knowledge of hormone-receptor interactions and have
valuable medical applications.
This work was supported by grant LF_2014_003, LO1304 and LO1204.
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Background: The overexpression of Her-2 (c-erbB2/Neu) in breast cancer is associated with poor prognosis, tumor
recurrence and shortened survival. The administration of the trastuzumab significantly improves patients prognosis.
However, in spite of these successful results, trastuzumab is effective only in 30-50% of cases. PI3K/Akt and Ras/MAPK
signaling pathways are activated through Her-2 receptor and other growth factors’ receptors and both play important
role in tumor behavior. Methods: The study included 76 women with verified Her-2+ metastatic breast cancer (MBC)
who were treated with trastuzumab based palliative chemotherapy. Immunohistochemistry was performed on
formalin fixed, paraffin embedded tissue sections with antibodies against S6K, p-S6K-Ser235/236, MAPK, p-MAPKThr202/Tyr204, GSK3ß, p-GSK3ß-Ser9, mTOR, p-mTOR-Ser2448. The cytoplasmatic and nuclear fractions of the
staining were assessed separately. Results: Patients whose tumors showed cytoplasmic (c) and nuclear (n) expression
of p- GSK3ß-Ser9 exhibited worse PFS compared to tumors with negative p-GSK3ß-Ser9 (PFS 5,1 vs 9,1 months;
P=0,006). Similar results were also found in p-S6K kinase activity, with the difference that it was possible to observe
the dependence on the p-S6K kinase compartmentalization. Patients whose tumors showed p-S6K-Ser235/236
expression accompanied with only cytoplasmatic (c) or nuclear and cytoplasmatic (n+c) staining exhibited worse PFS
compared to tumors with negative p-S6K-Ser235/236 expression (negat) (c vs negat: 6,3 vs 16,1 months, P=0,006; n+c
vs negat: 7,8 vs 16,1 months, P=0,025). Of the remaining kinases, we showed no effect of their expression on treatment
outcome. Conclusions: This study confirms that prediction of the response or resistance to trastuzumab treatment
depends on the S6K and GSK3ß kinase activity. Patients, whose tumors had high level of p-S6K or p-GSK3ß, had poorer
benefit from trastuzumab based therapy. These patients are candidates for targeted blockade of PI3K/Akt and/or RAS/
MAPK signaling pathways.
This project is supported by IGA MH CZ No.NT/14599 and Biomedreg CZ.1.05/2.1.00/01.0030.
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INTERPLAY BETWEEN RET AND HIF-1 CONTRIBUTES TO CA IX EXPRESSION IN MEDULLARY
THYROID CARCINOMA
Martina Takáčová,1,2 Petra Bullová,1 Veronika Šimková,1 Lucia Škvarková,1 Martina Poturnajová,3
Pavel Babal,4 Seppo Parkkila,5 Silvia Pastoreková 2
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Medullary thyroid carcinoma (MTC) is a relatively rare tumor with poor prognosis and poor therapy response. Its
phenotype is determined by both genetic alterations (activating RET oncoprotein) and physiological stresses, namely
hypoxia (activating hypoxia-inducible factor HIF). Here we investigated cooperation between these two mechanisms.
The idea emerged from the immunohistochemical analysis of carbonic anhydrases IX and XII expression in thyroid
cancer. While CA XII was present in all types of thyroid carcinomas, CA IX, a direct HIF target implicated in tumor
progression, was associated with aggressive medullary and anaplastic carcinomas and its expression pattern in
MTCs suggested contribution of both hypoxic and oncogenic signaling. Therefore, we analyzed the CA9 promoter
activity in transfected tumor cells expressing RET and/or HIF-α subunit. We showed that over-expression of both wild
type and mutant RET can increase the CA9 promoter activity induced by HIF-1 (but not HIF-2) in hypoxia. Similar
results were obtained with another HIF-1-regulated promoter derived from the lactate dehydrogenase A (LDHA)
gene. Moreover, inhibition of the major kinase pathways, which transmit signals from RET and regulate HIF-1,
abrogated their cooperative effect on the CA9 promoter. In conclusion, we brought the first experimental evidence
for the crosstalk between RET and HIF-1. Our data suggest that RET-HIF axis contributes to elevated expression of the
hypoxia-responsive genes, including those encoding CA9 and LDHA, and thereby can support the development of
more aggressive phenotype of medullary thyroid cancer cells. On this basis, it appears therapeutically meaningful
to attack simultaneously both arms of this axis via multikinase inhibitors and drugs against downstream HIF targets
relevant for adaptive processes favoring survival and metastatic phenotype in MTC cells. CA IX may represent such
RET-HIF driven therapeutic molecule targetable either by monoclonal antibodies or inhibitors of its catalytic activity.
Studies in other tumor types suggest that both approaches are feasible but deserve further investigation, especially
as a part of the combined treatment strategy in MTC as proposed above.
This study was supported by the grants from the Slovak Scientific Grant Agency (VEGA 2/0152/12 and 2/0134/12), from the
Research & Developmental Support Agency (APVV-0658-11) and from the Research & Development Operational Program
funded by the ERDF (project ITMS 26240220062).
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Encapsulation of biologically active materials represents relatively simple but considerably effective way how to
immobilize drugs, live mammalian and bacterial cells, and other biopharmaceutics. It is a well-established method
offering us protection of encapsulated biomaterial, its efficient delivery as well as controllable release. In the present
study, we evaluated encapsulation of monoclonal antibody M75 directed to tumor biomarker carbonic anhydrase
IX (CA IX) into alginate microbeads (TAM) or into the microcapsules made of sodium alginate, cellulose sulfate and
poly(methylene-co-guanidine) (PMCG). Controllable release of anti-CA IX antibody was quantified by ELISA. Specificity
of the encapsulated antibody released into medium was assessed by immunofluorescence, immunoblotting and
immunohistochemistry.
Results obtained by ELISA revealed controllable release of encapsulated M75 antibody from both TAM beads as
well as PMCG microcapsules. However, the release pattern of M75 antibody between both types of microspheres
was slightly different. In case of TAM beads, we observed rapid antibody release at the first time-point (1h) which was
followed by sequential release during the whole experiment (7 days). On the other hand, M75 release from PMCG
capsules was mild at the very beginning but later, it was increasing with maximum concentration detected in the
medium at the end of incubation (7th day). Importantly, more efficient antibody release was observed under low pH
conditions (pH 6.8 vs 7.4). Moreover, encapsulated antibodies from both TAM beads as well as PMCG microcapsules
were still able to recognize its antigen - CA IX and to target CA IX-positive cells in 3D cultures cultivated as spheroids.
In conclusion, TAM beads and PMCG microcapsules represent a novel antibody-delivering tool and provide us
a promising system for targeting of cancer cells.
This study was supported by the grants from the Slovak Scientific Grant Agency (VEGA 2/0152/12 and 2/0134/12), from
the Research & Developmental Support Agency (APVV-0658-11 and APVV-0486-10) and from the Research & Development
Operational Program funded by the ERDF (project ITMS 26240220062).
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VOLNÁ CIRKULUJÍCÍ DNA (cfDNA) PŘI MONITORINGU LÉČBY
ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ – KAZUISTIKA
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Ke sledování progrese či monitoringu léčby onkologických pacientů je v současnosti standardně používána analýza
sérových biochemických nádorových markerů s různou úrovní senzitivity a specificity. Jako možné kandidátní markery
použitelné k diagnostickým účelům lze využít také molekuly volné nukleové kyseliny (DNA či RNA), které se vyskytují
v různých tělních tekutinách včetně séra a plasmy.
V tomto sdělení uvádíme tři klinické případy pacientů s kolorektálním karcinomem a karcinomem prsu, u kterých
byly v průběhu terapie využity metody pro detekci cirkulující DNA v séru.
U pacientky se sporadickou formou nádoru prsu byly analyzovány vzorky DNA z biopsie primárního nádoru, vzorek
tkáně po ablaci, které předcházela neoadjuvantní terapii, dále séra před operací a po operaci. U dvou pacientů s CRC
byla analyzována primární nádorová tkáň, séra odebírána po operaci, v časových intervalech odpovídajících léčbě
a u jednoho pacienta také metastatická tkáň.
Pro analýzu byla použita DNA izolována z nádorové tkáně (QuickGene DNA tissue kit S (Kurabo)) a ze séra pacientů
(FitAmp Plasma/Serum DNA Isolation Kit – Epigentek). Detekce mutací v genech KRAS (kodony 12, 13, 61), PIK3CA
(p.E542K,p.E545K, p.E545G, p.H1047R, p.H1047L) nebo BRAF (p.V600E) byla provedena metodami real-time PCR
a shifted termination assay – STA (Trimgen) na přístrojích LightCycler II/480 (ROCHE) a ABI3130.
U všech tří pacientů byla v primární nádorové tkáni detekována mutace genu KRAS, přítomnost mutací v ostatních
genech nebyla zjištěna. Záchyty v genu KRAS byly detekovány také v sérech jednotlivých pacientů, u kterých byl
zároveň sledován průběh léčby a jejich klinický stav.
V této práci dále diskutujeme výhody a úskalí využití molekulárních metod v prognostice a predikci léčby
onkologických pacientů.
Projekt byl podpořen interní grantovou agenturou společnosti AGEL a.s.
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Nové poznatky v oblasti molekulární biologie nádorů umožnily v posledních letech dosáhnout značného pokroku
v oblasti léčby onkologických pacientů. Na rozdíl od těchto úspěchů je však vývoj nových citlivých a specifických
diagnostických, prognostických a prediktivních testů opožděn.
Cílem této práce bylo srovnat využitelnost cirkulujících nukleových kyselin (cell-free DNA – cfDNA, mikroRNA)
a cirkulujících nádorových „kmenových“ buněk – CSC (cancer stem cells) při monitoringu léčby nádorového
onemocnění.
Analyzovány byly vzorky primárních nádorů a sér pacientů s kolorektálním karcinomem – CRC (N=274)
a karcinomem prsu (N=260) a vzorky buněčných separátu (N=16). Celkem bylo zpracováno 140 sér pacientů s CRC
a 209 sér pacientek se sporadickou formou karcinomu prsu a kontrol.
Sledovanými parametry byly mutace (KRAS, BRAF), hypermetylace (MLH1, APC a MGMT), úroveň exprese miR-155
v sérech a přítomnost cirkulujících nádorových kmenových buněk detekovaných na základě aktivity ALDH1 (aldehyd
dehydrogenáza).
Ze srovnání výsledků provedených analýz vyplývá, že potenciálně nejvhodnějšími kandidátními markery pro
monitoring léčby onkologických pacientů se jeví cirkulující mikroRNA a CSC. Budoucí implementace obou typů těchto
markerů do klinické praxe je však podmíněna validací na velkém souboru pacientů.
Projekt byl podpořen interní grantovou agenturou společnosti AGEL a.s.
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Cirkulující mikroRNA jsou relativně novými diagnostickými cíli a mohou být v budoucnu použity jako markery pro
detekci a staging nádoru nebo jako markery účinnosti (monitoringu) terapie u onkologických pacientů.
Důležitými parametry molekulárního markeru použitelného pro monitoring průběhu léčby jsou kromě vysoké
senzitivity a specificity k danému onemocnění také stabilita a snadná izolace cílových molekul (nebo přímá detekce)
z primárního materiálu. V průběhu preanalytické i analytické fáze může docházet k zásahům, které mohou ovlivnit
konečný výsledek analýzy volně cirkulujících markerů (uchování vzorku, způsob zpracování, použité metody).
Cílem tohoto projektu bylo zjistit, které části zpracování cirkulující mikroRNA ze séra mají největší vliv na výsledek
a jsou tedy kritické, a jaké jsou diagnostické výhody a omezení těchto molekul.
Metodou kvantitativní real-time PCR (TaqMan microRNA assay) byla analyzována exprese miR-155 a referenční
miR-16 v sérech 16 zdravých kontrol a 16 pacientek se sporadickou formou karcinomu prsu. U části kontrol (N=10)
a pacientek (N=10) byla pilotně vyzkoušena také metoda přímé reverzní transkripce ze séra – dRT (direct reverse
transcription), která má potenciál výrazně uspořit náklady na izolaci cirkulující mikroRNA.
Ve sdělení jsou uvedeny výsledky analýz zahrnující všechny kroky zpracování vzorku, od izolace mikroRNA ze séra
až po expresi. Dále jsou zde diskutovány pilotní výsledky získané metodou dRT.
Projekt byl podpořen interní grantovou agenturou společnosti AGEL a.s.
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Mesenchymal stromal cells (MSC) are a promising tool for targeted cancer therapy due to their tumor-homing ability
and intrinsic resistance. MSC can longer tolerate the presence of the therapeutic factors, such as prodrug converting
enzymes, cytokines and pro-apoptotic proteins. Tumor necrosis factor alpha (TNFα) is known to be cytotoxic to
a variety of cancer cells and exert a tumor-destructive capacity.
Adipose tissue-derived MSC were transduced with replication defficient retroviral particles bearing human TNFα
gene and stable secreted TNFα protein. The inhibitory effect of the TNFα-producing MSC was tested in vitro on tumor
cell lines of different origin – melanoma (A375), breast carcinoma (SKBR3, MDA-MB-231), colon carcinoma (HT29),
ovarian carcinoma (SKOV3) and glioblastoma (U87-MG) cells. The tumor suppressing effect of AT-MSC/hTNFα was
monitored on A375 xenografts on immunodefficient mouse model in vivo.
Engineered AT-MSC are able to tolerate constitutive secretion of human TNFα protein without changes in their
immunophenotype and differentiation capability. They induce apoptosis of the tumor cells via caspase 3/7 activation
and inhibit the tumor cell proliferation in vitro. Melanoma A375 and breast carcinoma SKBR3 cells were the most
sensitive and their proliferation was reduced by conditioned media produced by AT-MSC/hTNFα to 60% or 40 %,
respectively. Previously reported tumor supportive effect of AT-MSC on subcutaneous A375 melanoma xenograft
growth was neutralised and suppressed by engineered AT-MSC stably producing hTNFα. When AT-MSC/hTNFα were
coinjected with A375 melanoma cells, the tumor mass was significantly reduced up to 2-4%.
Our study demonstrates, that tumor cells respond to hTNFα- based treatment mediated by genetically engineered
AT-MSC/hTNFα both in vitro and in vivo and may have several advantages in the therapy for some types of malignancies.
Podporené grantom VEGA 2/0171/13, APVV-052-12, APVV-0230-11 a projektami Nadácie Výskum rakoviny RFL2012
a NADIA.
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Dietetické lipidy, zvláště specifické mastné kyseliny, jsou důležitými modulátory různých fyziologických funkcí
a významně přispívají k udržení rovnováhy střevního epitelu. Porušení této rovnováhy může významně přispívat
k rozvoji nádorového onemocnění střeva. Během růstu jsou nádorové buňky vystaveny metabolickému stresu, což
mnohdy překonávají spouštěním autofagie - fyziologického procesu degradace poškozených proteinů a organel.
U nádorových buněk může autofagie za určitých podmínek ovlivňovat programovanou buněčnou smrt – apoptózu
a bránit vzniku nádorů, nebo se naopak podílet na jejich růstu. Zaměřili jsme se proto na vzájemnou interakci
mezi apoptózou a autofagií u buněčných linií odvozených ze střevního adenokarcinomu - diferencujících HT-29
a nediferencujících HCT-116 po působení esenciální ω-3 vysoce nenasycené mastné kyseliny dokosahexaenové (DHA)
a butyrátu sodného (NaBt), mastné kyseliny s krátkým řetězcem produkované mikrobiální fermentací vlákniny ve
střevě. Po aplikaci NaBt jsme pozorovali apoptotické znaky – snížení mitochondriálního membránového potenciálu,
štěpení PARP, kaspázy 3 i kapázy 9, externalizaci fosfatidylserinu, ale i autofagické znaky – zvýšenou konverzi proteinu
LC3I→LC3II, snížení exprese proteinu p62, zvýšenou produkci reaktivních forem kyslíku, snížení mitochondriálního
membránového potenciálu, aktivaci AMPK a inhibici mTOR. Naše výsledky naznačují, že krátce po aplikaci NaBt dochází
u linie HT-29 nejprve k indukci autofagie jako protektivního mechanismu pro odstranění poškozených mitochondrií
s cílem zabránit apoptóze, zatímco u linie HCT-116 je autofagie jedním z typů bunečné smrti podobně jako apoptóza.
Podporováno granty GAČR 13-09766S a IGA MZ NT 11201- 5/2010.
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STANOVENÍ METHYLACE H19 A KCQN1 U NEFROBLASTOMŮ, FEOCHROMOCYTOMŮ
A PARAGANGLIOMŮ POMOCÍ MLPA TECHNIKY
Aleš Vícha1, TatianaVosecká1,2, Pavla Jenčová1, Zdeněk Musil1,3, Tomáš Zelinka4, Jaroslava Dušková5,
Roman Kodet6, Josef Mališ1, Karel Švojgr1
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Studie je zaměřena na stanovení úrovně methylace a početních změn na 11. chromozomu v oblasti, kde je
lokalizován rozsáhlý klastr genů podléhajících imprintingu. Zaměřili jsme se na geny H19 a KCQN1, kde gen H19 je
methylován u paternální alely, a naopak gen KCQN1 je methylován u maternální alely. Při ztrátě paternální alely H19
je aktivován nemethylovaný mateřský gen H19, což vede ke snížení exprese IGF2. U jedince se tato změna projeví
jako Silver-Russellův syndrom, který se vyznačuje pre- i postnatální růstovou retardací. Naopak, ztráta maternální
alely genu KCQN1 je nejčastější příčinou vzniku Beckwith-Wiedmanova syndromu, který je charakterizován výskytem
kombinovaných přerůstů, makroglosií, defektů břišní stěny a zvýšenou incidencí některých embryonálních tumorů,
nejčastěji nefroblastomu (1, 2). Podobné změny je možné nalézt v nádorech jako změny somatické, které budeme
prokazovat u nefroblastomů, feochromocytomů a paragangliomů (3-5). DNA získaná z primárních tumorů bude
vyšetřena pomocí methylační MS – MLPA techniky (multiplex ligation – dependent amplification) kit ME30 (6), která je
schopna detekovat početní změny, uniparentální disomie (pUDP), a zároveň stanovit úroveň methylace jednotlivých
oblastí námi sledovaných genů. U většiny pacientů jsme měli možnost porovnat výsledky z MS-MLPA kit ME30 s kitem
p251, kde je možné vyšetřit 11. chromozóm ve větším rozsahu (próby jsou rozmístěné po celé délce 11. chromozómu).
Do studie bylo zařazeno 29 pacientů s nefroblastomem a 52 pacientů s feochromocytomem a paragangliomem (FEO/
PARA). U nefroblastomů jsme neprokázali změnu u 38% (11 vzorků); hypermetylace H19 a pUDP byla prokázána u 24%
(7 vzorků); ztráta maternální alely byla prokázána v 10% (3 vzorků) případů; v jednom nádoru pak bylo prokázáno
zmnožení paternální alely. U skupiny FEO/PARA nebyla změna prokázána u 48% (25 vzorků); ztráta maternální alely
byla prokázána ve 40% (21 vzorků) případů; delece 11p beze změny methylace byla prokázána v 6% (3 vzorky); pUDP,
gain11p bez změny metylace a delece KCQN,CDKN1C s hypometylací KCQN byly prokázány ve 2% (1vzorek).
Větší počet negativních nálezů byl prokázán u FEO/PARA než u nefroblastomů. U nefroblastomů byla daleko častěji
zachycena pUDP než u FEO/PARA. Naopak většina aktivačních změn u FEO/PARA je spojena s delecí 11p a ztrátou
maternální alely. Na rozdíl od nefroblastomu jsme u FEO/PARA ani v jednom případě neprokázali hypermetylaci H19.
U FEO/PARA jsme v jednom případě prokázali deleci hypermetylované maternální alely.
Všechny prokázané změny u nefroblastomů a většina změn u FEO/PARA vedou ke zvýšení exprese IGF2, a tak se
mohou podílet na tumorigenezi nebo progresi nádorů.
Podpořeno projektem (Ministerstva zdravotnictví) koncepčního rozvoje výzkumné organizace 00064203 (FN MOTOL).
1. Poole, R. L.;Leith, D. J.;Docherty, L. E.;Shmela, M. E.;Gicquel, C.;Splitt, M.;Temple, I. K.Mackay, D. J. Eur J Hum Genet. 2012, 20, 240-3.
2. Wakeling, E. L.;Amero, S. A.;Alders, M.;Bliek, J.;Forsythe, E.;Kumar, S.;Lim, D. H.;Macdonald, F.;Mackay, D. J.;Maher, E. R.;Moore, G. E.;Poole,
R. L.;Price, S. M.;Tangeraas, T.;Turner, C. L.;Van Haelst, M. M.;Willoughby, C.;Temple, I. K.Cobben, J. M. J Med Genet. 2010, 47, 760-8.
3. Astuti, D.;Latif, F.;Wagner, K.;Gentle, D.;Cooper, W. N.;Catchpoole, D.;Grundy, R.;Ferguson-Smith, A. C.Maher, E. R. Br J Cancer. 2005, 92,
1574-80.
4. Cui, H.;Hedborg, F.;He, L.;Nordenskjold, A.;Sandstedt, B.;Pfeifer-Ohlsson, S.Ohlsson, R. Cancer Res. 1997, 57, 4469-73.
5. Riccio, A.;Sparago, A.;Verde, G.;De Crescenzo, A.;Citro, V.;Cubellis, M. V.;Ferrero, G. B.;Silengo, M. C.;Russo, S.;Larizza, L.Cerrato, F. Endocr
Dev. 2009, 14, 1-9.
6. Priolo, M.;Sparago, A.;Mammi, C.;Cerrato, F.;Lagana, C.Riccio, A. Eur J Hum Genet. 2008, 16, 565-71.
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Cancer research highly focuses on hypoxia-regulated proteins, including the transmembrane protein carbonic
anhydrase IX (CA IX). CA IX is a catalytically active carbonic anhydrase isoform frequently expressed in solid
tumors, involved in pH regulation and control of cell adhesion. Extracellular domain (ECD) of this protein can be
shed to extracellular space. Posttranslational cleavage, shedding, is an important regulatory mechanism for many
transmembrane receptors and adhesion proteins. Shedding is a process responding to various physiological stimuli
with typical ability to modulate cellular characteristics such as migration, adhesion and proliferation. In our laboratory
it was previously showed that the basal shedding of the CA IX ECD affects roughly 10% of the CA IX molecules and
that it can be markedly elevated by severe hypoxia, activation with modulators of the phosphorylation signaling and
inducers of cell death. Metalloproteinase TACE/ADAM17 was identified as a protease responsible for the activated
release of the CA IX ECD.
One approach how to reveal the importance of CA IX shedding for cell biology can be the investigation of cells
incapable to shed this protein. We have prepared C-33 and MDCK eukaryotic cell lines expressing mutant non-shed
CA IX form (NS-CA IX; 10aa deletion in the membrane-proximal region) and compared it with the same cell lines
constitutively expressing the full-length form of the protein (FL-CA IX). Characterization of prepared cell lines, using
classical immunodetection approaches (ELISA, FACS, immunofluorescence, immunoblotting) was performed. Then
we were able to demonstrate that NS-CA IX cells exhibit faster migration compared with FL-CA IX cells in real-time
settings. On the other hand, the dissociation assay results revealed decreased dissociation rate in cells with impaired
CA IX shedding. This findings points to the important physiological role of CA IX shedding, which is likely to be relevant
in the context of metastasis. Other potential unique features of NS-CA IX cell lines are currently being investigated.
Grant Support: Slovak Scientific Grant Agency (VEGA 2/0134/12; 2/0152/12; 2/0081/14), EnCaBra No. 264417and by Grant
APVV-0658-11.
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MiR-215 A JEJÍ ROLE V PATOGENEZI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU
Petra Vychytilová-Faltejsková,1,2 Jitka Mlčochová,1 Lenka Radová,3
Marek Svoboda1,2, Rostislav Vyzula2, Ondřej Slabý1,2
1
Molekulární onkologie II – solidní nádory, CEITEC MU, Kamenice 5, 625 00, Brno
2
Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53, Brno
3
Výzkumná skupina lékařská genomika,CEITEC MU, Kamenice 5, 625 00, Brno
e-mail: faltejskova.petra@seznam.cz
Kolorektální karcinom (CRC) patří mezi nejčastější nádorová onemocnění na světě. V současné době probíhá řada
studií usilujících o nalezení nových diagnostických, prediktivních a prognostických faktorů, ale též potenciálních
terapeutických cílů. MikroRNA (miRNA) jsou krátké nekódující RNA, jež mají potenciál post‑transkripčně regulovat
expresi až 50 % lidských genů. Hrají tak důležitou roli v mnoha biologických procesech, jakými jsou buněčný cyklus,
apoptóza či invazivita. Mnohé studie opakovaně prokázaly jejich deregulovanou expresi v nádorové tkáni, což
poukazuje na možné využití v diagnostice nádorových onemocnění či určení prognózy a léčebné odpovědi pacientů.
Cílem studie bylo analyzovat expresní profily 667 miRNA metodou kvantitativní real‑time PCR arrays u 8 důkladně
klinicky charakterizovaných pacientů s CRC a 8 zdravých paralelních sliznic. Jednou z nejvíce deregulovaných miRNA
byla miR-215, jejíž exprese byla dále validována na nezávislém souboru 250 párových vzorků, a to pomocí qRT-PCR.
Následně byla analyzována korelace mezi expresí této miRNA a klinicko-patologickými znaky pacientů. Pro in vitro
analýzy byly použity stabilní buněčné linie odvozené od CRC a byl sledován vliv miR-215 na viabilitu, buněčný cyklus
a apoptózu, migraci buněk a schopnost zakládat kolonie. Pomocí qRT-PCR byly identifikovány některé cílové proteiny
této miRNA. Současně byly připraveny stabilně transfekované buněčné linie exprimující tuto miRNA ve zvýšené míře,
jež byly následně použity pro in vivo analýzy na myším modelu.
Pomocí analýzy expresních profilů miRNA a qRT-PCR byla prokázána snížená hladina miR‑215 v nádorové tkáni CRC
a rovněž v tkáni metastáz. Zároveň byla nalezena souvislost mezi sníženou hladinou této miRNA, klinickým stádiem
nemoci a metastázováním do regionálních lymfatických uzlin. In vitro analýzy prokázaly, že zvýšená exprese miR-215
vede ke snížené proliferaci a migraci buněk, zástavě buněčného cyklu v G0/G1 nebo G2/M fázi a zároveň významně
zvyšuje procento apoptotických buněk 96 h po transfekci. Zbývající in vitro a in vivo analýzy v současné době probíhají
a jejich výsledky budou součástí sdělení.
Snížená exprese miR-215 byla pozorována již u řady nádorových onemocnění, a lze tedy předpokládat, že tato
miRNA funguje jako významný nádorový supresor. Výsledky studie dále naznačují případné využití miR-215 jako
nového biomarkeru u CRC a funkční screening potvrdil, že představuje potenciálně významný cíl při léčbě tohoto
onemocnění.
Práce byla podpořena granty IGA MZČR NT13549-4/2012 a NT13860‑4/2012.
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The purpose of our study was to develop an affordable and reliable rapid ELISA test to detect the presence of
circulating ectodomain CA IX (ECD CA IX) in blood samples, which would help to evaluate the prognostic and
diagnostic significance of soluble carbonic anhydrase IX (s-CA IX) in cancer patients. Carbonic anhydrase IX (CA IX) is
a cell surface protein that is present in human tumors, but not in the corresponding normal tissues and its expression
correlates with tumor hypoxia and cancer progression. CA IX molecule consists of a short intracytoplasmic (IC) tail,
single-pass transmembrane region (TM) and a large extracellular domain (ECD). CA IX ectodomain can be cleaved in a
metalloproteinase TACE/ADAM17-dependent manner and shed to the extracellular space. Several circulating markers
reflecting different aspects of tumor biology have been shown to have prognostic value. Soluble CA IX has the potential
to be useful for disease risk assessment, screening, early detection, prognosis, therapy selection, and monitoring
for therapy effectiveness or disease recurrence. Soluble CA IX ectodomain can be detected in body fluids of cancer
patients including plasma and serum, and available data suggest its diagnostic potential. The new ELISA assay is based
on utilization of two CA IX-specific noncompeting capture and detection monoclonal antibodies developed in our
laboratory. Reliability analysis of the method was verified by serum and plasma samples of testicular cancer patients.
The sensitivity and specificity of new ELISA was evaluated by testing 153 patient samples, a set of standards for CA IX
detection that contain known amounts of antigen, and 36 control samples. A total of 40 clinical serum samples were
examined by two commercial R&D and Siemens assays and compared to the new ELISA, which showed equal (R&D)
or superficial (Siemens) performance and more favorable parameters in terms of the assay composition and duration.
In conclusion, our new method is rapid, simple, sensitive and specifically detects the presence of CA IX ectodomain in
human serum or plasma. Therefore, it may be used for monitoring ECD CA IX, which has been shown to be involved in
tumor development in patients diagnosed with cancer.
This work was supported by the Slovak Scientific Grant Agency (VEGA 2/0134/12, 2/0081/14 and 2/152/12), Center for
innovative research of anticancer and antiviral strategies ITMS 26240220062 and by Grant APVV-0016-11.
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Defects in TP53 gene result in resistance to therapy and shorter patients’ survival. The checkpoint kinase 1 (Chk1) is a
main regulator of intra-S and G2 cell cycle checkpoints and p53 is key regulator of G1 cell cycle checkpoint. Therefore,
Chk1 seems to be the most promising target for inhibition inducing synthetic lethality in p53-deficient tumor cells.
Our aim was to analyze the impact of Chk1 inhibition in connection with chemotherapy on viability of B-cell
leukemia and lymphoma cell lines harbouring TP53 mutations.
The panel of 17 B-cell lines was pre-incubated for 2h with Chk1 inhibitor (SCH900776; 200nmol/l) and subsequently
three nucleoside analogs - fludarabine, cytarabine and gemcitabine in parallel - were applied for 72h. The final
cell viability was measured using WST-1 assay. The extent of DNA damage was evaluated by monitoring of H2AX
phosphorylation (marker of DSBs). Chk1 inhibition was verified through assessment of key Chk1 phosphorylations.
Significant sensitization effect of Chk1 inhibition (p<0.01; ANOVA) was detected in 45% (5/11) of mut-TP53 and 17%
(1/6) of wt-TP53 cell lines when combined with fludarabine or cytarabine and in 91% (10/11) of mut-TP53 and 33%
(2/6) of wt-TP53 cell lines when combined with gemcitabine. Combination of Chk1 inhibitor and cytostatics resulted in
enhanced phosphorylation of H2AX, pS317 Chk1 and pS345 Chk1 and diminished autophosporylation of pS296 Chk1.
Our work demonstrates that Chk1 inhibition might represent a feasible approach how to eliminate some aggressive
TP53-defective B-cell malignancies.
Supported by projects NT/13519-4/2012 and MUNI/A/0830/2013.
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PŘI STUDIU BUNĚK MIKROORGANISMŮ
Zdeněk Žižka, Jiří Gabriel
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Simultánní polarizační a fázově kontrastní mikroskopie byla použita při studiu vnitřní struktury mikrobiálních
buněk. Fázový kontrast dovoluje zobrazit i jemné struktury buněk s indexem lomu světla blížícímu se okolnímu
prostředí, např. cytoplasmy 1, a zkřížené polarizační filtry spolu s kompenzátory a otočným stolkem nám ukáží dvojlom
jednotlivých buněčných struktur.2
Materiál obsahující řasy byl sbírán v rybnících v obcích Sýkořice a Zbečno (CHKO Křivoklátsko). Objekty byly
studovány pod laboratorními mikroskopy LOMO MIN-8 Sankt Petersburg a Polmi A Carl Zeiss Jena opatřenými
speciální optikou pro fázový kontrast, polarizátory, analyzátory, kompenzátory a digitálním SLR fotoaparátem Nikon
D 70. 3
Anizotropní granula byla nalezena v bičíkovcích řádu Euglenales, v zelených řasách řádu Chlorellales
a v dvojčátkovitých řasách řádu Desmidiales. Naproti tomu ve vláknitých řasách řádu Zygnematales byly nalezeny
stěny podélné (válcovité) i příčné se značným dvojlomem a s poměrně malým množstvím drobných dvojlomných
granul v cytoplasmě. Pomocí kompenzátoru Zeiss RI-c bylo možno při jeho postupném dvojím nastavení (00 a 900)
rozlišit různý dvojlom těchto stěn vláknitých řas (podélné a příčné stěny).
Závěrem lze říci, že anizotropní granula vykazovala silný dvojlom a lišila se v počtu, rozměrech a umístěním
v buňkách. Podobně silný dvojlom vykazovaly buněčné stěny vláknitých řas, ale v tomto případě se jedná o tvarový
dvojlom. Fázový kontrast umožnil studovat morfologický vztah různých jemných struktur v buňce k anizotropním
strukturám dobře definovaným polarizační mikroskopií.
Tato práce byla podpořena Vnitřním projektem RVO 61388971 (Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., Praha).
1. Zernike, F.: Das Phasenkontrastverfahren bei der mikroskopischen Beobachtung. Z. techn. Phys.,1935, 16, 454.
2. Žižka, Z.: Anisotropic structures of some microorganisms studied by polarization microscopy. Folia Microbiol., 2014 – v tisku.
3. Žižka, Z.: Simple sets for digital microphotography used and tested in the study of microorganisms. Folia Microbiol. 2012, 57, 509.
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Kolorektálny karcinóm (CRC) je jedným z najfrekventovanejších malígnych ochorení na svete. Skorý záchyt
ochorenia je podmienkou úspešnej liečby a redukcie mortality. Súčasné diagnostické postupy majú často invazívny
charakter, sú pre pacienta nepohodlné a nepríjemné, čo výrazne obmedzuje ich použitie. Je preto potrebné nájsť
nové spôsoby neinvazívnej detekcie CRC. Podľa najnovších výskumov sa ako potenciálne biomarkery môžu uplatniť
tkanivovo a nádorovo špecifické mikroRNA (miRNA). 1
MiRNA sa zapájajú do molekulárnej patológie nádorových ochorení vďaka schopnosti regulovať génovú expresiu
proteínov zúčastňujúcich sa onkogenézy. V súčasnej dobe je publikovaných mnoho štúdií zaoberajúcich sa expresným
profilovaním miRNA, ktorých hladina expresie je rozdielna medzi zdravým a nádorovým tkanivom, alebo je odlišná
z hľadiska diferenciácie tkaniva či prognózy rozvoja ochorenia.2
Cieľom štúdie bolo pomocou metódy kvantitatívnej RT-PCR analyzovať expresie vybraných mikroRNA ( miR- 143, miR145, miR-221, miR-27a-3p, miR-21, let-7a, miR-126, miR-155, miR-31, miR-150) a korelovať ich s klinicko-patologickými
parametrami (TNM klasifikácia) pacientov.
Do štúdie bolo zaradených celkovo 53 respondentov, z toho 30 kontrolných, zdanlivo zdravých jedincov a 23
pacientov s diagnózou CRC. Ako biologický materiál bola použitá celková periférna krv, z ktorej bola vyizolovaná
celková RNA bohatá na frakciu krátkych miRNA.
Na normalizáciu expresie študovaných mikroRNA sme na základe výsledkov (GeNorm) použili ako vnútornú kontrolu
referenčný gen RNU48. Štatistické hodnotenie sme realizovali použitím Mann-Whitney a Kruskall-Wallis testu.
Zistili sme štatisticky významný rozdiel v hladinách 6 analyzovaných mikroRNA: miR-143 (p < 0,0001); miR-145
(p < 0,001); miR-221 (p < 0,0001); miR-27a-3p (p = 0,0011); miR-21 (p = 0,0195); let-7a (p = 0,0417) v krvi pacientov
a kontrolných jedincov. V našom súbore vzoriek sme nenašli koreláciu medzi sledovanými miRNA a klinickopatologickými parametrami.
Práca bola podporená grantom Ministerstva zdravotníctva SR, číslo: MZ 2012/25-UK-UKMA2.
1. Aslam, M. I. et al. MicroRNAs are novel biomerkers of colorectal cancer. Br J Surg. 2009, vol. 96, no. 7, p. 702-710.
2. Buys, S.S.; Partridge, E.; Black, A. et al. Effect of Screening on Ovarian Cancer Mortality The Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian (PLCO).
Cancer Screening Randomized Controlled Trial. JAMA. 2011, 305(22):2295–2303.
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