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ABSTRACT 

 

Ovarian cancer cells are usually sensitive to platinum-based chemotherapy, such as 

cisplatin (CDDP), initially but typically become resistant to the drug over time. The 

phenomenon of clinical drug resistance represents a serious problem for successful disease 

treatment, and the molecular mechanism(s) are not fully understood. In search of novel 

mechanisms that may lead to the development of CDDP chemoresistance we have applied 

subtractive hybridization based on the PCR-select cDNA subtraction. In current study we 

have used subtractive hybridization to identify differentially-expressed genes in CDDP 

resistant CP70 and C200 cells versus CDDP-sensitive A2780 human ovarian adenocarcinoma 

cells. We have analyzed 256 randomly selected clones. Subtraction efficiency was determined 

by dot blot and DNA sequencing. Confirmation of differentially expressed cDNAs was done 

by virtual northern blot analysis, and 17 genes that were differentially expressed in both 

CDDP resistant cell lines versus CDDP sensitive A2780 cells were identified. The expression 

of 10 of these genes was undetectable or detected with low expression in sensitive A2780 

cells in comparison to resistant ones. These genes included ARHGDIB, RANBP2, ASPH, 

PRTFDC1, SSX2IP, MBNL1, DNAJC15, MMP10, TCTE1L and one unidentified sequence. 
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Additional 7 genes that were more highly expressed in resistant CP70 and C200 vs. A2780 

cells included ANXA2, USP8, HSPCA, TRA1, CNAP1, ATP2B1 and COX2. Interestingly, 

multi-drug resistance associated p-glycoprotein (p170) was not detected by the western blot in 

CDDP resistant CP70 and C200 cells. Our identified genes are involved in diverse processes, 

such as stress response, chromatin condensation, protection from protein degradation, 

invasiveness of cells, alterations of Ca2+ homeostasis and others which may contribute to 

CDDP resistance of ovarian adenocarcinoma cells. Further characterization of these genes and 

gene products should yield important insights into the biology of CDDP resistance in ovarian 

carcinoma. 
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ÚVOD 

 

 Ovariálny karcinóm predstavuje najčastejšiu príčinu smrti spomedzi všetkých 

gynekologických neoplázii. Veľmi vážnym problémom v účinnej liečbe ovariálnych 

karcinómov je chemorezistencia, ktorá sa objavuje aj napriek počiatočnej citlivosti 

nádorových buniek na terapiu. Zaujímavosťou zostáva skutočnosť, že rezistencia sa vytvára 

nie len na počiatočné terapeutikum, ale aj na terapeutiká, ktoré neboli používané v liečbe 

nádoru. Pomerne často používaným chemoterapeutikom v liečbe ovariálnych nádorov, 

nádorov semeníkov, hlavy, krku, pľúc a močového mechúra je ešte stále cisplatina. Jej 

aplikácia je však napriek výraznej cytotoxickej aktivite limitovaná práve z dôvodu rýchleho 

rozvoja rezistencie (13). Doteraz bolo popísaných niekoľko mechanizmov cisplatinovej 

rezistencie (4, 6, 11) ktoré je možne zhrnúť do nasledujúcich kategórii: 1, znížená akumulácia 

liečiva; 2, zvýšený počet makromolekúl obsahujúcich vo svojej molekule síru (glutatión, 

metalotioneín); 3, rýchlejšia oprava platinou indukovaných DNA lézii a schopnosť odstrániť 

DNA addukty; 4, regulácia apoptózy a prežívania buniek. 

Jedným z najdôležitejších mechanizmov rezistencie na cisplatinu je schopnosť 

rezistentných buniek opraviť cisplatinou indukované DNA poškodenie. Vzťah excíznej 

opravy DNA za pomoci ERCC1 (excision repair cross complementing-group 1) a rezistencie 

na cisplatinu bol doteraz popísaný niekoľkými autormi (10, 12). Aj Parker a kol. (8) už v roku 

1991 potvrdili, že rýchlejšia oprava DNA lézii patrí k hlavnému, no zďaleka nie jedinému 

mechanizmu rezistencie na cisplatinu. Redukovaná DNA platinácia prispieva len 

k dvojnásobnému zvýšeniu rezistencie v prípade CP70 (rezistentný bunkový derivát 



 311 

odvodený z parentálnej A2780 bunkovej línie), ktoré boli 13-krát rezistentnejšie na cisplatinu 

ako A2780 bunky (8). 

V poslednej dobe bolo v bunkách rezistentných na cisplatinu identifikovaných aj 

mnoho molekulárnych markerov, medzi ktoré možno zaradiť zvýšenú expresiu Akt2, Stat1 

a Xiap (inhibítor apoptózy viazaný na X chromozóm) proteínu (15). Ak zoberieme do úvahy 

všetky hore uvedené mechanizmy  a markery rezistencie, je jasné, že rezistencia na cisplatinu 

je veľmi komplikovaný multifaktoriálny proces. 

Našou štúdiou sme sa rozhodli rozšíriť počet markerov ciplatinovej rezistencie a tak 

prispieť k objasneniu molekulárnych mechanizmov takejto rezistencie v prípade ovariálnych 

nádorových buniek. Pre identifikáciu génov so zvýšenou expresiou v prípade rezistentných na 

cisplatinu CP70 a C200 buniek porovnávaných s citlivou A2780 bunkovou líniou bola 

vybraná metóda cDNA subtrakcie. Významnosť zistených génov v cisplatinovej rezistencii 

bude v blízkej dobe testovaná transfekčnými štúdiami citlivých A2780 buniek. 

 

MATERIÁL A METÓDY 

 

Bunkové línie: Ľudská ovariálna adenokarcinómová bunková línia A2780 a jej rezistentné 

cisplatinove bunkové deriváty CP70 a C200 boli darované Dr. Hamiltonom (Fox Chase 

Cancer Center, PA, USA). Bunky boli kultivované v RPMI médiu (Life Technologies Ltd, 

Paisley, Anglicko) s 10% fetálnym hovädzím sérom (Life Technologies Ltd) v inkubátore 

s 5% atmosférou CO2  a teplotou 37°C. 

RNA izolácia a príprava cDNA: Celková RNA z A2780, CP70 a C200 buniek bola izolovaná 

pomocou Trizolu (Life Technologies Ltd) a polyadenylovaná RNA bola purifikovaná 

“oligotex mRNA“ kitom (Qiagen GmbH, Hilden, Germany). cDNA sme pripravili z 0,5 µg 

polyadenylovanej RNA za použitia “Smart PCR Synthesis“ kitu (BD Biosciences Clontech, 

Palo Alto, CA, USA) podľa inštrukcii výrobcu. 

cDNA subtrakcia: cDNA subtrakcia rozdielne exprimovaných génov v prípade rezistentných 

CP70 a C200 buniek porovnávaných s citlivou A2780 bunkovou líniou bola uskutočnená 

cDNA subtrakčným kitom (BD Biosciences Clontech) s následovnými modifikáciami: 1 µl 

produktu získaného cDNA subtrakciou bol amplifikovaný spolu s kontrolnou cDNA 

v priebehu 27 cyklov pri teplotách 94°C 30 sek, 66°C 30 sek  a 72°C 1 min. Primárny PCR 

produkt bol nariedený 1:49 a použitý v “nested“ PCR  (11 cyklov pri teplotách 94°C 30 sek, 

68°C 30 sek a 72°C 1 min). PCR produkty boli naklónované do pCRTMII vektora použitím 

originálneho TA klonovacieho kitu (Invitrogen Corp., Carlsbad, CA, USA). 
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Virtuálna Northern blot analalýza: 3 µg cDNA každej vzorky bolo elektroforeticky 

vydelených na 1% agarózovom gely a po denaturácii in situ prenesených na nylonovú 

membránu. Inzerty z izolovaných klónov boli použité pre prípravu hybridizačnej próby. Próba 

samotná bola označená izotopom 32P (5 X 108 cpm/µg) za použitia [α-32P]dCTP, náhodného 

mixu primerov, reakčného pufru (-dCTP) a Klenowovho enzymu (BD Biosciences Clontech). 

Membrány boli inkubované so značenou sondou v ExpressHyb hybridizačnom roztoku (BD 

Biosciences Clontech) pri 72°C cez noc; premývané 4 krát v 2X SSC a 0.5% SDS pri teplote 

68°C počas 20 min; a potom premývané dvakrát v 0.2 X SSC a 0.5% SDS pri 68°C 20 min. 

Rádioaktívny signal pozitívnej hybridizačnej reakcie bol zachytený na HyKodak X-OmatAR 

filmoch (Eastman Kodak Co., Rochester, NY). Ako kontrolnú próbu sme použili cDNA 

ľudského enzýmu G3PDH (#636830; BD Biosciences Clontech). 

Western blot analýza: Bunky boli premyté dvakrát chladným PBS a prenesené do RIPA pufru 

(1xPBS, 1% Nonidet P-40, 0.5% sodium deoxycholát, 0.1% SDS) s pridaným koktailom 

proteázových inhibítorov Complete (Roche Diagnostics, USA). Po inkubácii lyzátu  na ľade v 

priebehu 30-60 min a po jeho centrifugovaní 10 min pri 4°C a otáčkach 10000 g bol 

supernatant prenesený do novej mikrocentrifugačnej skúmavky. Proteínové vzorky boli 

separované na 7,5% SDS-polyakrylamidovom gély, elektroblotované na Immobilon-P 

membránu (Millipore Co., Billerica, MA) a detekované protilátkou proti MDR (C-19, 1:500; 

Santa Cruz Biotechnology). Pre detekciu proteínov bola ďalej použitá sekundárna protilátka 

konjugovaná s chrenovou peroxidázou (Santa Cruz Biotechnology) a substrát (supersignal 

west dura extended duration) (Pierce, Rockford, IL). Bioluminiscenčný signál bol zachytený 

na filmoch Kodak Biomax (#1788207, Sigma- Aldrich Cor., St. Louis, MI, USA).    

 

VÝSLEDKY 

 

Za použitia cDNA subtrakcie sme získali 256 klónov, z ktorých 33 bolo 

diferenciálnym skríningom vybraných pre ďalšie testovanie. PCR analýza ukázala, že 4 klóny 

neobsahovali inzert, preto len 29 klónov obsahujúcich cDNA inzert o veľkosti 300-800 bp 

bolo testovaných Virtuálnou northern blot analýzou. V prípade 23 klónov, z celkového počtu 

29 (79,3%), bola zaznamenaná vyššia expresia v rezistentných CP70 a/alebo C200 bunkách 

oproti senzitívnym A2780 bunkám. Z týchto klónov bola izolovaná cDNA a jej čiastočnú 

sekvenciu sme porovnávali so známymi sekvenciami v genómovej banke, využijúc program 

BLAST. Výsledkom takéhoto porovnávania bolo 22 známych génov a jeden nový, doteraz 

nepopísaný gén. Gény: kofilín 2 (NM_021914), tymozín β-4 (NM_021109), mRNA 
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odpovedajúca na dopamín (NM_016485), protokadherín 18 (NM_019035), proteín so 

zinkovými prstami 294 (ZNF 294, NM_015565) a paternálne exprimovaný gén 10 (PEG10, 

XM_496907) mali v porovnaní s citlivou A2780 bunkovou líniou vyššiu expresiu v prípade 

CP70 alebo C200 bunkových línii (nie sú uvedené v Tab.1). Ďalšie gény, ktorých expresia 

bola v prípade A2780 buniek veľmi nízka, resp. úplne absentovala a bola zistená len v CP70 a 

C200 bunkách sú uvedené na Obr.1 a v Tab.1. Western blot analýza navyše ukázala 

neprítomnosť Mdr (P-glykoproteínu) expresie v prípade CP70 a C200 buniek.  

 

 
 

Obr. 1 Potvrdenie rozdielne exprimovaných génov v prípade rezistentných CP70 a C200 

buniek oproti citlivým A2780 bunkám pomocou Virtuálnej northern blot analýzy. A: Gény 

exprimované v prípade CP70 a C200, ale neexprimované v A2780 bunkách. B: Gény, ktoré 

majú vyššiu expresiu v CP70 a C200 bunkách ako v prípade A2780 buniek. Hybridizácia 

s G3PDH sondou poslúžila ako kontrola nanášania rovnakého množstva cDNA. Pre popis 

génov pozri Tab. 1.       

 

 

 

  Číslo v GB Popis v GB                                Veľkosť (bp) 

_________________________________________________________________________ 

                 A: 

                 NM_001175   Rho GDP dissociation inhibitor beta (ARHGDIB)                             412 
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NM_006267 RAN binding protein 2 (RANBP2)    798 

NM_032468 aspartate beta-hydroxylase, isoform b (ASPH)   524 

NM_020200 phosphoribosyl transferase domain containing 1 (PRTFDC1) 587 

NM_014021 synovial sarcoma, X breakpoint 2 interacting protein (SSX2IP) 388 

NM_207297 muscleblind-like (Drosophila), isoform g (MBNL1)  655 

NM_013238 DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily C, member 15 (DNAJC15) 492 

NM_002425 matrix metalloproteinase 10 (stromelysin 2) (MMP10)         745 

NM_006520 t-complex-associated-testis-expressed 1-like (TCTE1L)  697 

         -                unidentified sequence (UNS)     549 

 

                 B: 

                 NM_004039   annexin A2 (ANXA2)           679 

NM_005154 ubiquitin specific protease 8 (USP8)    308 

NM_005348 heat shock 90kDa protein 1, alpha (HSPCA)   603 

NM_003299 tumor rejection antigen (gp96) 1 (TRA1)    659 

NM_014855 chromosome condensation-related SMC-associated   576 

                 protein 1 (CNAP1) 

NM_001682 ATPase, Ca++ transporting, plasma membrane 1 (ATP2B1) 485 

NP_536846 cytochrome c oxidase II (COX2)     665 

 

Tab. 1   Gény exprimované v prípade CP70 a C200, ale neexprimované v A2780 bunkách. B: 

Gény, ktoré majú vyššiu expresiu v CP70 a C200 bunkách ako v prípade A2780 buniek. GB – 

genómová banka.  

 

DISKUSIA 

 

Bunky odpovedajú na vonkajší stres zvýšenou syntézou molekulárnych chaperónov, 

známych aj ako “heat shock” proteíny (HSP). Úloha HSP v rezistencii na cisplatinu je dobre 

známa z  doteraz popísanej literatúry. Yamamoto a kol. (14) ukázali, že HSP27, mtHSP75 a 

HSP70 sú prítomné vo vyšších hladinách v prípade ovariálnej nádorovej bunkovej línie 

2008/C13*5.25 v porovnaní s citlivou “2008” bunkovou líniou a zdá sa, že hore uvedené HSP 

by mohli zohrávať veľmi dôležitú úlohu v rezistencii na cisplatinu. Podobne aj cisplatinou 

navodená indukcia HSP90 proteínu v myšacích erytroleukemických bunkách (klón F4 A) 

úzko koreluje s vysokou toleranciou na cisplatinu, čo opäť poukazuje na zodpovednosť 

HSP90 za rezistenciu na cisplatinu v bunkách F4 A (2). Zaujímavým na HSP90 molekule je 

navyše jej schopnosť asociovať s inými proteínami (mutované, chimerické a signálové 
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proteíny potrebné pre rast a prežívanie nádorových buniek), ktorých stabilita je vo väzbe na 

HSP90 ďaleko vyššia (7).  

Geldanamycin (GEL) - protein izolovaný zo “Streptomyces hygroscopicus” sa viaže 

špecificky na HSP90 a inhibuje asociáciu chaperonu s onkogénnymi proteín kinázami ich 

proteazomálnou degradáciou (9). Naše výsledky ukázali vyššiu expresiu HSPCA (HSP90α) a 

TRA1 (GRP94) v prípade CP70 a C200 buniek, ktoré boli pripravené dlhodobou inkubáciou 

A2780 (citlivých na cisplatinu) parentálnej bunkovej línie s postupne narastajúcimi 

koncentráciami cisplatiny. Navyše, rezistentné deriváty A2780 buniek predinkubované s GEL 

mali v našich podmienkach dvakrát vyššiu citlivosť ako kontroly bez predinkubácie s GEL 

(nepublikovanné výsledky). Zdá sa teda, že zvýšená expresia GRP94 a HSP90α je 

zodpovedná za ochranu CP70 a C200 buniek pred cisplatínovou toxicitou a čiastočne 

prispieva k samotnej rezistencii buniek na cisplatinu.  

Do rodiny HSP40 proteínov patrí aj DnaJ proteín, ktorý obsahuje štyri rozdielne 

domény, medzi ktoré patrí aj samotná DnaJ doména. MCJ proteín obsahujúci DnaJ doménu je 

veľmi zaujímavým kandidátom na marker chemorezistencie, pretože parentálne melanómové 

bunky MeWo majú veľmi nízku expresiu MCJ génu, zatiaľ čo rezistentný derivát MeWo mal 

zvýšenú expresiu MCJ (3). Rovnaká situácia bola pozorovaná aj v prípade našich CP70 and 

C200 buniek,, ktoré mali oproti A2780 bunkám vyššiu expresiu DnaJ (MCJ). Na to, aby sme 

mohli zodpovedať na otázku, či aj zvýšená expresia DnaJ (MCJ) môže prispieť k rezistencii 

ovariálnych adnenokarcinómov na cisplatinu je potrebné uskutočniť štúdiu s transfekciou 

DnaJ génu do senzitívnych A2780 buniek. Až výsledok takejto štúdie môže čo to napovedať o 

úlohe DnaJ v ochrane bunky pred cisplatinovou toxicitou. 

Pomerne častým parametrom pri rozlišovaní chemorezistentných buniek od citlivých 

je aj chromatínová štruktúra. Výsledky analýz ukazujú, že chemorezistencia má vzťah ku 

špecifickej chromatínovej štruktúre, aká bola napr. pozorovaná v prípade MCF-7 buniek 

rezistentných na adriamycín. Takéto bunky mali v porovnaní s citlivými MCF-7 bunkami 

zväčšené kondenzované chromatínové oblasti (5). Je zaujímavé, že HSP90, o ktorom sme sa 

už zmienili vyššie, indukuje kondenzované formy chromatínu, ktorý je potom rezistentný na 

pôsobenie vysokých koncentrácii solí (1). Popri HSP90 je s SMC asociovaný proteín 1 

(CNAP1) druhým proteínom, ktorý ma priamy vzťah ku kondenzácii chromozómu a ktorého 

expresia bola zvýšená v prípade CP70 a C200 buniek. V našom výskume bude potrebné 

urobiť doplňujúce štúdie, ktoré ukážu aký vzťah má zvýšená expresia HSP90 a CNAP1 ku 

kondenzácii chromatínu v prípade A2780 buniek a ako sa prípadná kondenzácia chromatínu 

prejaví v odpovedi A2780 buniek na podanie cisplatiny. 
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 Výsledky našej štúdie ukazujú, že rezistencia na cisplatinu v prípade ovariálnych 

adenokarcinómov je multifaktoriálny proces, ktorý súvisí popri už známych mechanizmoch aj 

so zvýšenou expresiou HSP, zmenami v chromatínovej kondenzácii a ochrane niektorých 

proteínov pred ich degradáciou. 
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