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Abstrakt
Invasivita nádorových buněk je jedním z nejdůležitějších kroků v procesu maligní
progrese. Je charakterizovaná širokým spektrem mechanismů, které zahrnují jak
individuální, tak kolektivní migraci buněk. Během procesu invasivity se nádorové
buňky šíří do okolních tkání, kde zakládají nové metastázy. I proto je pochopení
mechanismů buněčné invasivity zásadním krokem k účinné protinádorové terapii.
Individuálně migrující buňky vykazují ve 3D prostředí dva způsoby invasivity.
Mesenchymalně invadující buňky produkují během své migrace proteázy, které
využívají k degradaci kolagenových vláken. Studie s různými typy nádorových
buněk zaměřené na inhibici proteáz poukázaly na nový amoeboidní mechanizmus
invasivity buněk, který není závislý na degradaci extracelulární matrix pomocí
proteáz.
Během mé disertační práce jsem se zaměřila na studium molekulárních
mechanismů uplatňujících se v amoeboidní invasivitě nádorových buněk. Pro naše
experimenty jsme využili potkaní sarkomový model sestávající z parentální
nemetastazující linie K2 a od ní odvozené vysoce invasivní linie A3. Ukázali
jsme, že i když je vysoce metastatická sarkomová linie A3 buněk
mesenchymálního původu, její invasivní vlastnosti jsou závislé na upregulaci
Rho/ROCK signální dráhy, která vede ke generování protrusivních sil na
vedoucích okrajích amoeboidně migrujících buněk.
Amoeboidní invasivita je málo závislá na integrínové buněčné adhezi k
extracelulární matrix, a proto byl náš další výzkum zaměřený na úlohu NG2
proteoglykanu jako molekuly schopné zprostředkovat adhezi nezávisle na
integrínech. Zjistili jsme, že umlčení NG2 prostřednictvím siRNA vede k poklesu
invasivity a k snížení aktivity RhoGTPásy jak u potkaní, vysoce metastatické
linie A3, tak i u lidské melanomové linie A375M2. Naopak, overexprese NG2
proteoglykanu korelovala se zvýšenou hladinou Rho-GTP a také se zvýšeným
invasivním potenciálem u nemetastatické, parentální potkaní sarkomové linie K2.
Tyto naše výsledky naznačují možnost uplatnění NG2 proteoglykanu jako
adhesivní molekuly, která se podílí na amoeboidní invasivitě, stejně jako její
propojení na Rho/ROCK signální dráhu.
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Dále jsme srovnávali vlastnosti G3-EM linie primárního karcinomu prsu a
jeho odvozené transformované G3S1 linie. Zjistili jsme, že neoplasticky
transformovaná invazivnější G3S1 linie vykazuje oproti méně invasivnější G3EM linii zvýšenou dynamiku aktinového cytoskeletu.

Úvod
Vznik nádorů je proces, během kterého dochází k transformaci normálních
buněk na buňky nádorové. Je asociovaný s mnohonásobnými změnami v genové
expresi,

buněčné

adhezi,

přetvoření

aktinového

cytoskeletu

či

jinými

dramatickými změnami v buněčné signalizaci. Takto transformované nádorové
buňky pak migrují a invadují do okolních tkání a cílových orgánů, kde rostou a
zakládají metastáze.
U individuálně migrujících nádorových buněk ve 3D prostředí byly popsány
dva typy mechanismů invasivity, mesenchymální a amoeboidní. Mesenchymální
způsob invasivity je závislý na proteolytickém štěpení mezibuněčné hmoty a βintegrínové adhezi. Jejím charakteristickým znakem je produkce extracelulárních
metaloproteáz, které jim umožňují překonávat bariéry okolních tkání (Sahai and
Marshall, 2003, Ridley et al., 1992). Takto migrující buňky vykazují ve 3D
prostředí typickou protáhlou morfologii.
Druhým způsobem buněčné nádorové migrace ve 3D je amoeboidní typ
invasivity, který není závislý na proteolytické degradaci extracelulární matrix.
Buňky, využívající tento mechanismus invasivity vykazují kulatou morfologii,
zvýšenou expresí Rho/ROCK signální dráhy a sníženou expresí β-integrínu (Wolf
et al., 2003). NG2 proteoglykan je transmembránový protein. Jeho zvýšená
exprese koreluje s metastatickým potenciálem u mnoha nádorových buněk. V naší
laboratoři jsme ukázali, že právě NG2 proteoglykan by mohl představovat
adhezivní molekulu, uplatňující se v amoeboidním módu invasivity. Navíc jsme
poukázali na jeho propojení s Rho/ROCK signální dráhou.
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Cíle
Moje postgraduální studium v laboratoři docenta Jana Brábka, bylo zaměřené na
charakteristiku mechanismů invasivity nádorových buněk.
1. První část mého studia byla analýza molekulárních mechanismů
amoeboidního způsobu invasivity. V rámci tohoto projektu jsem také
sledovala úlohu cytoskeletu v invasivitě buněk u primárního karcinomu
prsu.
2. V druhé části mého studia jsem popsala úlohu NG2 proteoglykanu
v amoeboidním typu invasivity a jeho možné napojení na Rho/ROCK
signální dráhu.

Materiály a metody
Pro experimenty, které jsem využívala během mého doktorského studia byl
použitý krysí sarkomový model parentální K2 a od ní odvozené A3 linie, které se
od sebe liší rozdílným metastatickým potenciálem. Dále pak buňky primárního
karcinomu prsu EM-G3 a od ní odvozená linie G3S1, která byla transformována
pomocí opakovaného působení aktivátoru proteinkinázy C (TPA). A nakonec
lidská A375M2 melanomová buněčná linie. U těchto linií byly analyzovány jejich
invasivní vlastnosti vyplívající z jejích různých způsobů migrace ve 3D protředí.
Samotné výsledky byli získané za pomoci širokého spektra růžných metodik:
1. Invasivní assay ve 3D colagenu.
2. Morfologie ve 3D kolagenu.
3. RhoGTP-ázová assay.
4. RNA interference.
5. Western blot včetně kvatnifikantní detekce za pomocí programu ImageQuant.
6. Zymografie.
7. Degradační gelatínová assay.
Během mého postdoktorálního studia jsem se v naší laboratoři podílela na vývoji
a zavedení invasivních, morfologických a degradačních metod.
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Výsledky a diskuse
Zvýšená aktivace Rho/ROCK signální dráhy v sarkomové linii generuje
protrusivní síly na vedoucím konci migrujících buněk a vede k nárůstu jejích
invasivních vlastností.
Jelikož krysí sarkomové buněčné linie K2 a A3 jsou mesenchymálního
původu, předpokládali jsme, že jejich invasivní schopnosti jsou mimo jiného,
závislé na degradaci mezibuněčné hmoty. Tato degradace je zprostředkována
produkcí extracelulárních proteáz do mezibuněčného prostředí. Srovnáním
metaloproteázové aktivity u obou sarkomových linií, jsme překvapivě zjistili, že
vysoce metastatická A3linieprodukuje pouze malé množství neaktivní formy
metaloproteázy typu 2 (MMP-2). Parentální nemetastatická linie K2 naopak
produkovala metaloproteázy. Tento výsledek v nás vyvolal podezření, že A3 linie
může pro svojí invasivitu využívat jiný alternativní způsob.
Další provedená analýza potvrdila zvýšenou aktivaci Rho/ROCK signální
dráhy u A3 linie. Z předešlých studií je známo, že Rho/ROCK signalizace je pro
amoeboidní způsob invasivity nezbytná a migrace nádorových buněk ve 3D
prostředí není závislá na degradaci mezibuněčné hmoty pomocí metaloproteáz
(Wolf et al., 2003). U A3 linie jsme také pozorovali snížení exprese β-integrínu,
který je typickým markerem mesenchymálního způsobu invasivity. Z těchto
našich výsledku vyplívá, že mesenchymální sarkomové buňky jsou schopné
využívat pro svoji invasivitu amoeboidní způsob, který není závislý na
proteolytické degradaci mezibuněčné hmoty. Ve spolupráci s německou laboratoří
profesora Fabryho, jsme měřili dynamiku aktomyosínového cytoskeletu u obou
sarkomových linií K2 a A3. Zjistili jsme, že A3 buňky mají aktomyosín
uspořádaný kortikálně, zatímco u K2 linie byl uspořádán po celé buňce a tvořil
tzv. stress fibres. Zvýšená regulace Rho/ROCK signální dráhy vedla k nárůstu
fosforylovaného lehkého řetězce myosínu u A3 linie. Zvýšená fosforylace MLC
byla také odpovědná za generování protrusivních sil na jejich vedoucím konci
migrujících buněk a vedla k nárůstu invasivity a migrace. Tento efekt byl po
působení inhibitoru proti kináze ROCK posléze zrušen, což bylo současně
doprovázeno snížením invasivity u A3 linie.
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Naše souhrnná data poprvé potvrdila, že i přestože je linie A3
mesenchymálního původu, je schopná pro svoji invasivitu využívat amoeboidní
způsob migrace.
Dynamika

cytoskeletu

a

zvýšená

produkce

membránově

vázané

metalloproteázy koreluje s neoplastickou progresí u buněk nádoru prsu.
V mém dalším projektu jsem se zaměřila na vliv dynamiky cytoskeletu na
invasivitu u buněk primárního karcinomu prsu EM-G3 a od ní odvozené
transformované linie G3S1, která vznikla po chronickém působení TPA aktivátoru
proteinkinázy C (12-O-tetradecanoyl-phorbol-13-acetate).
Naše výsledky prokázaly zvýšenou invasivitu u G3S1 buněčné linie ve srovnání
s jejich parentální EM-G3 linií. U G3S1 buněk jsme taktéž pozorovali výskyt
specifického mysitiras fenotypu, pro který byl typický okrajově lokalizovaný Faktin s fosforylovanými zbytky. Tento efekt by mohl být vyvolán dlouhodobě
působícím stresem indukovaným TPA. Za zvýšenou invasivitu u G3S1 populace
byl odpovědný nárůst dynamiky aktinového cytoskeletu a také produkce
membránově vázané matrixové metalloproteázy (MT1-MMP), která umožňuje
proteolyticky závislý způsob invasivity nádorových buněk.
Z naších výsledku lze tedy usuzovat, že neoplastická progrese a invasivita
G3S1 linie lidského karcinomu prsu je závislá na zvýšené produkci membránově
vázané metalloproteázy a nárůstu dynamiky aktinového cytoskeletu.
NG2 a jeho vliv na amoeboidní invasivitu nádorových buněk.
Můj druhý projekt navazoval na předchozí proteinovou analýzu mezi K2 a
A3 sarkomovými liniemi. Bylo prokázáno několikanásobní zvýšení exprese
proteoglykanu NG2 u metastatické linie A3, která pro svoji migraci ve 3D
prostředí využívá amoboidní způsob invasivity (Rosel et al., 2008). NG2
proteoglykan je transmembránový protein, jehož zvýšená exprese koreluje se
zvýšenou nádorovou progresí. Jelikož naše předchozí výsledky prokázali sníženou
expresi ß1-integrínu v A3 buněčné linii, předpokládali jsme, že právě NG2
proteoglykan by mohl být adhezivní molekula, která se uplatňuje při
amoeboidním způsobu invasivity. Prokázali jsme, že downregulace NG2 pomocí
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siRNA u lidské melanomové A375M2 a stejně tak i u krysí sarkomové A3 linie
vedla ke snížení invasivity. Tento pokles byl u obou linií asociovaný
s amoeboidně-mesenchymálním přechodem, při kterém jsme pozorovali změnu
morfologie a pokles hladiny aktivního Rho. Na druhé straně, overexprese NG2
proteoglykanu u mesenchymální sarkomové linie K2 vedla k přechodu na
amoeboidní způsob invasivity, který zároveň koreloval se zvýšenou invasivitou,
stejně jako s vyšší hladinou aktivního Rho.
Tyto naše data poukazují na propojení mezi NG2 proteoglykanem a
Rho/ROCK signální dráhou, otázkou však i nadále zůstává jakým způsobem je
toto propojení zajištěno.

Shrnutí výsledků
1.

Sarkomové buňky mesenchymalního původu jsou schopné využívat

amoeboidní způsob jako svůj primární mechanismus invasivity. Zvýšená regulace
Rho/ROCK signální dráhy generuje u A3 sarkomové linie protrusivní síly na
vedoucím konci migrujících buněk, která je odpovědná za jejich zvýšenou
invasivitu.
Invasivní schopnosti u G3S1 linie karcinomu prsu korelují s nárůstem dynamiky
cytoskeletu a zvýšenou expresí membránově vázané metalloproteázy (MT1MMP).
2.

Umlčení NG2 proteoglykanu pomocí siRNA vede k potlačení invasivity a

k poklesu aktivního Rho, jak u A3 sarkomové, tak u A375M2 lidské melanomové
linie. Downregulace NG2 proteoglykanu zároveň způsobila amoeboidněmesenchymální přechod u obou pozorovaných linií. Naopak, nadprodukce NG2
proteoglykanu u mesenchymální K2 sarkomové linie způsobila nárůst invasivity a
aktivního Rho. Tento proces byl asociován s mesenchymálně-amoeboidní
přechodem a změnou morfologie ve 3D kolagenu.
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Abstract

Tumour cell invasion is one of the most critical steps in malignant progression. It
includes a broad spectrum of mechanisms, including both individual and
collective cell migration, which enables them to spread towards adjacent tissue,
and form new metastases. Understanding the mechanisms of cell spreading, and
invasion, is crucial for effective anticancer therapy. Two modes of individual
migration of tumour cells have been established in a three-dimensional
environment. Mesenchymally migrating cells use proteases to cleave collagen
bundles, and thus overcome the ECM barriers. Recently described proteaseindependent amoeboid mode of invasion has been discovered in studies of cancer
cells with protease inhibitors.
During my PhD study, I have focused on determining the molecular
mechanisms involved in amoeboid invasion of tumour cells. We have examined
invasive abilities in non-metastatic K2 and highly metastatic A3 rat sarcoma cell
lines. We have shown that even though highly metastatic A3 rat sarcoma cells are
of mesenchymal origin, they have upregulated Rho/ROCK signalling pathway.
Moreover, A3 cells generate actomyosin-based mechanical forces at their leading
edges to physically squeeze through the collagen fibrils by adopting an amoeboid
phenotype.
Amoeboid invasiveness is also less dependent on integrin adhesion to the
extracellular matrix, and we have suggested the potential role of NG2
proteoglycan in amoeboid cell adhesion and invasion. We found that NG2
knockdown leads to decreased invasion, as well as reduced level of active Rho in
both highly metastatic A3 rat sarcoma and A375M2 human melanoma cells.
Conversely, overexpression of NG2 proteoglycan correlated with elevated RhoGTP expression, and increased invasiveness of non-metastatic K2 rat sarcoma
cells. Our findings strongly suggest the role of NG2 proteoglycan as an adhesive
molecule involved in amoeboid invasion as well as its potential connection to the
Rho/ROCK signalling pathway.
We have also compared invasive properties of G3-EM parental primary
breast cancer cells and its derived neoplastic transformed G3S1 line. Our results
have shown elevated cytoskeletal dynamics in more invasive G3S1 cells.
12

Introduction
Cancer is the process which results the transformation of a normal cell into
a tumour cell. It is associated with various changes in gene expression, cell-matrix
adhesion, remodelling their actin cytoskeleton and other dramatic changes in their
signalling pathways. Transformed tumour cells migrate and disseminate adjacent
parts of the tissue and to the distinct organ, where they grow and seed secondary
tumours, termed metastasis.
The single cancer cells can employ two different modes of migration in 3dimensional environment. The first type is a mesenchymal migration, for which
there is a typical protease-mediated degradation of the extracellular matrix and βintegrin mediated adhesion (Sahai and Marshall, 2003, Ridley et al., 1992). The
mesenchymally migrating cells exhibit fibroblast-like strategy or elongated
morphology in 3D microenvironment.
The second type of migration is amoeboid migration, which is independent
on metalloproteases production. The cells using this mechanism of invasion
exhibit

rounded morphology, have upregulated the Rho/ROCK signalling

pathway and decreased

β-integrin expression (Wolf et al., 2003).

NG2 is

transmembrane protein. Its upregulation has been correlated with metastatic
potential of manytumours. We have shown that NG2 proteoglycan is adhesive
molecule implicated in amoeboid mode of invasion and have pointed in its
connection with Rho/ROCK signalling pathway.

Aims
My postgraduate study in laboratory of associate Professor Jan Brábek was
focused on characterization of mechanisms of invasion in tumour cells.
1. The first part of my study was concentrated on the determination of molecular
mechanism of amoeboid invasion in rat sarcoma cells. I have also analyzed the
role of cytoskeleton in invasiveness of the primary breast tumour cells.
2. The second part of my study was to determine the role of NG2/MSCP in
amoeboid type of invasion and its implication in Rho/ROCK signalling
pathway.
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Materials and methods
For the experiments, I conducted during my doctoral studies, I used a rat sarcoma
model consisting of parentalK2and A3lines with different metastatic potential.
Furthermore, primary breast cancer cell line EM-G3 and its derived G3S1 cell
line, which has been transformed by treatment with a protein kinase C activator
(TPA). Finally A375M2 human melanoma cell line. These lines were analyzed for
their invasive properties, resulting from their different migration in 3D
microenvironment.
Our results were obtained using a broad range of different methodological
approaches:
1. Invasion assay in 3D collagen matrix.
2. Morphology in 3D collagen.
3. Rho GTPases assay.
4. RNA interference.
5. Western blot detection including quantification by ImageQuant.
6. Zymography.
7. Gelatin degradation assay.
During my doctoral studies I have participated in the development and
introduction of invasion assay, analysis of cell morphology and cell induced
degradation of collagen in 3D environment.

Results and discussion
Up-Regulation of Rho/ROCK Signalling in Sarcoma Cells Drives Invasion
and Increased Generation of Protrusive Forces

As both of our rat sarcoma cell lines K2 and A3 are of mesenchymal origin,
we assumed that their invasive abilities are dependent on degradation of
extracellular matrix. This degradation is mediated by the production of
extracellular proteases. We have surprisingly found that highly metastatic A3cell
line has produced only a small amount of inactive forms of metalloproteases type
2 (MMP-2). Conversely, parental line K2 has produced metalloproteases and
14

their expression has been suppressed by proteases inhibitors. These results have
suggested us that the A3 line might use for its invasion another alternative
mechanism that is different from mesenchymal.

It is known that Rho/ROCK

signalling pathway is responsible for amoeboid mode of invasion and it is
independent on proteolytical degradation of extracellular matrix (Wolf et al.,
2003). Our further analysis has confirmed up regulation of Rho/ROCK signaling
pathway in A3 sarcoma line. Conversely, β-integrin expression in A3 cells was
decreased. We have also observed cortically organized actomyosin in A3 cells,
while K2 line formed stress fibers. Increased regulation of Rho/ROCK signalling
pathway led to increased phosphorylation of myosin light chain that was
responsible for generating of protrusive forces at the leading edges of migrating
and increased invasiveness of A3 cells. Treatment with inhibitor against ROCK
subsequently resulted in reduction of invasion capabilities of A3 sarcoma cell line.
Our summary data have confirmed that even though the A3 cell line is of
mesenchymal origin, it is able to use amoeboid mode of invasion.

Cytoskeletal dynamics and increased production of membrane-bound
metalloproteases correlates with neoplastic progression in breast cancer cells.

In my another study, I have focused on the role of cytoskeletal dynamics on
invasiveness of primary breast cancer EM-G3 and its transformed G3S1 cell line,
which was established after chronic exposure to a protein kinase C activator TPA
(12-O-tetradecanoyl-phorbol-13-acetate).
Our results have shown increase invasiveness of G3S1 cell line that was
accompanied by the occurrence of a specific mysitiras phenotype with
peripherally located F-actin. For the increased invasion of G3S1 cells could be
responsible the long-exposing stress caused by TPA. We have also observed the
higher actin cytoskeleton dynamics as well as increased production of membranebound matrix metalloproteases (MT1-MMP) in more invasive G3S1 cell line. The
higher

expression

of

membrane-bound

metalloproteases

contributes

to

proteolytically dependent manner of their cell invasion. Our results suggested that
neoplastic progression and invasiveness of G3S1 human breast cancer cell line is
dependent on increased production of membrane-bound metalloproteases and
elevated dynamics of the actin cytoskeleton.
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The role of NG2 proteoglycan in amoeboid invasion of tumour cells.

My second project followed on our previous protein analysis of K2 and A3
sarcoma cell lines that has confirmed increased expression of NG2 proteoglycan
in highly metastatic line A3. We have shown that they use amoboid mode of
invasion in 3D environment (Rosel et al., 2008). NG2 proteoglycan is a
transmembrane protein and its overexpression highly correlates with increased
tumour progression. Since our previous results have revealed the reduction of ß1integrin expression in the A3 cell line, we have assumed that NG2 proteoglycan
could be adhesive molecule, implicated in amoeboid mechanism of invasion.
We have found out that downregulation of NG2 by siRNA led to reduction
of invasion in both human melanoma A375M2 cell line and rat A3 sarcoma cell
line. This decreased invasiveness was associated with amoeboid-mesenchymal
transition, changed cell morphology and decreased levels of active Rho.
Conversely, the overexpression of NG2 proteoglycan in K2 mesenchymal
sarcoma cell line resulted the elevation of cell invasion, higher expression of of
active Rho and transition from mesenchymal to amoeboid morphology.
These data suggest the connection between NG2 proteoglycan and
Rho/ROCK signalling pathway, however, the question remains how this
connection is provided.

Summary of results
1. A3 rat sarcoma cells of mesenchymal origin are capable to use amoeboid
mode as its primary mechanism of invasion. Increased activation of Rho /
ROCK signalling pathway in A3 cell line generates protrusive forces at the
leading edges of migrating cells, which is also responsible for their increased
invasiveness. We have also confirmed that invasiveness of G3S1 breast
carcinoma line correlates with an elevation of cytoskeletal dynamics and
increased expression of membrane-bound metalloproteases (MT1-MMP).

2. NG2 proteoglycan silencing by siRNA leads to suppression of invasion in both
A3 and A375M2 in human melanoma line. Reduction of invasion was
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associated with decreased levels of active Rho. We have also shown that
downregulation of NG2 proteoglycan also caused change from amoeboid to
mesenchymal morphology that was observed in both cell lines. Conversely,
overexpression of NG2 proteoglycan in mesenchymal K2 sarcoma cell line
caused an increased invasion and expression of active Rho. This process was
also associated with amoeboid-mesenchymal transition and change in
morphology in 3D collagen.
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