Porovnanie metabolických stratégií na cisplatinu senzitívnych a rezistentných buniek NTERA-2
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ÚVOD A FORMULÁCIA CIEĽA

VÝSLEDKY

Charakteristickým znakom nádorových buniek je ich
schopnosť preprogramovať svoj metabolizmus vo svoj
prospech. Mnohé nádorové bunky z biosyntetického
a bioenergetického hľadiska preferujú glykolytický
metabolizmus a produkciou laktátu [1,2]. Avšak
glykolytický fenotyp nie je jedinou stratégiou nádorových
buniek (Obr.1). Niektoré totižto preferujú oxidatívny
metabolizmus (Obr.1). Metabolické stratégie testikulárnych
nádorových buniek zatiaľ nie sú objasnené. Zároveň
predpokladáme, že nádorové bunky semenníkov senzitívne
a rezistentné na cisplatinu budú mať rozdielne metabolické
preferencie. Zacielenie na metabolické odlišnosti týchto
buniek, môže v budúcnosti prispieť k zefektívneniu terapie
tohto ochorenia [4].

A) Enzým laktát dehydrogenáza (LDH) konvertuje
pyruvát na laktát a naopak. V organizme sa nachádza v
troch izoformách A (preferenčne konvertuje pyruvát na
laktát), B a C (preferenčne konvertuje laktát na
pyruvát) (Obr.1). Testikulárne nádorové bunky
NTERA-2 senzitívne na cisplatinu v normoxii (NO) a
hypoxii (HY) exprimujú všetky tri izoformy LDH. V
rezistentných NTERA-2 bunkách naopak úplne
absentuje LDHA, avšak expresia LDHC je oproti
senzitívnym bunkám zvýšená. Obidve bunkové línie
exprimujú izoformu LDHB. Ako endogénna kontrola
bol použitý BACT= β-aktín.

Obr.1: Schéma glykolytického a oxidatívneho metabolizmu

B) Rezistentné bunky NTERA-2, ktoré neexprimujú
LDHA (katalyzuje premenu pyruvátu na laktát), mali
zníženú hladinu laktátu v médiu za normoxických
podmienok (NO) v porovnaní so senzitívnymi
bunkami. Avšak v hypoxických podmienkach (HY)
bola u nich detegovaná porovnateľná hladina laktátu v
médiu ako v prípade senzitívnych buniek, čo naznačuje,
že úlohu LDHA za týchto podmienok kompenzovali
LDHB alebo LDHC. Koncentrácia laktátu v médiu bola
vztiahnutá na mg proteínov v bunkovom lyzáte.
C) Rezistentné bunky NTERA-2 majú zvýšenú expresiu
dýchacích komplexov (I, II, III, IV, V) (Obr.1) za
normoxických (NO) aj hypoxických (HY) podmienok.
Ako endogénnu kontrolu sme použili BACT= β-aktín.

METODIKA
Nádorovú testikulárnu bunkovú líniu NTERA-2 senzitívnu
a rezistentnú na cisplatinu [5], sme inkubovali 24 hodín v
normoxických, alebo hypoxických podmienkach.
NO = normoxia=21% O2 ; HY = hypoxia (tento fenomén je
spájaný s agresívnymi a rezistentnými nádormi a
glykolytickým metabolizmom)
❖ pomocou metódy Western blot sme analyzovali
expresiu vybraných proteínov
❖ stanovili sme hladiny extracelulárneho glutamínu
pomocou kitu Glutamine/Glutamate-Glo™ .
❖ stanovenie hladiny extracelulárneho laktátu pomocou
kitu Lactate-Glo™ Assay.
❖ stanovenie viability buniek pomocou metódy Cell Titer
Blue.

D) Hladina extracelulárneho glutamínu (významný
substrát oxidatívneho metabolizmu) (Obr.1) bola
znížená v rezistentných bunkách NTERA-2 v normoxii
(NO) aj v hypoxii (HY). Koncentrácia glutamínu v
médiu bola vztiahnutá na mg proteínov v bunkovom
lyzáte. Z toho vyplýva, že rezistentné bunky NTERA-2
pravdepodobne prijímajú viac glutamínu v porovnaní
so senzitívnymi bunkami.
E) Oxamát (inhibítor LDH) a čiastočne diazoxid (inhibítor
komplexu II dýchacieho reťazca) zvýšili citlivosť
rezistentných buniek NTERA-2 na cisplatinu. Citlivosť
senzitívnych
buniek
na
cisplatinu
inhibítory
neovplyvnili. Bunky boli inkubované 7 dní s uvedenými
inhibítormi a následne bola stanovená viabilita buniek.

A)

B)

ZÁVER
Z našich výsledkov vyplýva, že rezistentné a senzitívne
bunky NTERA-2 majú rozdielne metabolické stratégie.
Jednotlivé rozdiely v metabolizme môžeme zhrnúť v
nasledujúcich bodoch:
❖ na rozdiel od senzitívnych buniek rezistentné bunky
NTERA-2 neexprimujú LDHA
❖ rezistentné bunky NTERA-2
produkujú menej
laktátu v porovnaní so senzitívnymi bunkami.
Absencia expresie LDHA pravdepodobne svedčí o
tom, že na produkcii laktátu sa podieľajú iné
izoformy LDH.

C)

D)

❖ rezistentné bunky NTERA-2 majú zvýšenú expresiu
komplexov dýchacieho reťazca
❖ rezistentné bunky majú pravdepodobne zvýšený
príjem glutamínu v porovnaní so senzitívnymi
bunkami
❖ kombinácia oxamátu, resp. diazoxidu s cisplatinou
zvýšila citlivosť rezistentných buniek NTERA-2 na
cisplatinu

E)

Z toho vyplýva, že rezistentné bunky NTERA-2 majú
oxidatívnejší metabolizmus v porovnaní so senzitívnymi
bunkami
NTERA-2.
Veríme,
že
objasnenie
metabolických preferencií senzitívnych a rezistentných
nádorových buniek semenníkov bude časťou mozaiky,
ktorá nám vytvorí ucelený obraz tohto nádorového
ochorenia a otvorí nám nové možnosti terapie
nádorového ochorenia semenníkov.

LITERATÚRA
[1] Vander Heiden M. G., et al. (2009). Science. 324(5930), 1029-1033
[2] DeBerardinis R. J., et al. (2008). Cell Metabolism. 7(1), 11-20
[3] Ristow M., (2006). Clinical Nutrition and Metabolic Care. 9 (4),
339-345
[4] Cheng C. L., et al. (2018). Nat. Rev. Dis. Primers. 4(29), 1-24
[5] Schmidtova S., et al. (2019). Cancers. 11(9), 1224-1245

POĎAKOVANIE
Táto práca bola podporená grantami:
VEGA No.1/0043/18 a VEGA No.2/0078/19.

