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Uplatnenie výsledkov projektu 

Uplatnenie výsledkov projektu spočíva v lepšom pochopení úlohy CAIX v nádorovom 
mikroprostredí. Dáta z mikroarray a proteomických analýz je možné využiť ako súčasť 
širokospektrálnych porovnávaní dát z rôznych experimentálnych zdrojov. Z hľadiska 
potencionálneho využitia CAIX v terapii nádorov, naše výsledky poodkrývajú signálne dráhy 
ovplyvnené CAIX s možným vplyvom na terapiu. 

CHARAKTERISTIKA VÝSLEDKOV 

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v slovenskom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

Riešenie projektu bolo rozdelené do troch etáp. V prvej etape boli pripravené HeLa a HT-
1080 bunkové modely s inducibilnou shRNA namierenou voči Karbonickej anhydráze IX 
(CAIX). Po bližšej charakterizácii a overení funkčnosti  boli tieto systémy využité na 
genomické a proteínové profilovanie. Identifikovali sme viacero génov diferenciálne 
exprimovaných v bunkách so zniženou expresiou CAIX. Expresia týchto génov ovplyvnila 
viacero signálnych dráh. Medzi najvýznamnejšie patrí bunková adhézia ktorej ovplyvnenie 
sme potvrdili aj funkčnými testami. Proteomické analýzy na pripravených bunkových 
modeloch odhalili proteíny ktorých abundancia bola signifikantne ovplyvnená potlačením 
expresie proteínu CA IX. Identifikovali a následne na nádorových xenograftoch sme dokázali 
zníženú expresiu niektorých proteínov zahrnutých v glykolytickom nádorovom metabolizme. 

Riešenie projektu prinieslo nové poznatky o molekulových dráhach, ktoré sú ovplyvnené 
expresiou CAIX v hypoxickom prostredí a podčiarkujú dôležitú úlohu CAIX, ako súčasti 
nádorového mikroprostredia.  

 

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu v anglickom jazyku 
(max. 20 riadkov) 

Implementation of the project was divided into three stages. In the first stage HeLa and HT-
1080 cells culture models with inducible shRNA directed against carbonic anhydrase IX 
(CAIX) were prepared. After closer characterization and verification of the functionality these 
systems were used for genomic and protein profiling. We have identified a number of genes 
differentially expressed in cells with reduced expression of CAIX. Multiple signaling pathways 
were affected by the expression of these genes. The most important is cell adhesion which 
was also confirmed by the functional tests. Proteomic analysis of the prepared cell models 
revealed a protein whose abundance was significantly influenced by suppressing the of CA IX 
expression. By this approach we identified and subsequently confirmed on tumor xenografts, 
reduced expression of certain proteins involved in the glycolytic metabolism of the tumor. 

This project has brought new knowledge about the molecular pathways that are affected by 
CAIX expression in hypoxic environment, emphasizing the important role of CAIX as part of 
the tumor microenvironment. 
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