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ABSTRAKT 

Univerzita Karlova 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 
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Kandidát: Martina Hochmalová 
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Konzultant: RNDr. Věra Králová, Ph.D. 

Názov diplomovej práce: Vplyv flubendazolu a mebendazolu na epitelálne- 

mezenchymálnu tranzíciu 

 

Epiteliálne-mezenchymálna tranzícia (EMT) je proces, kedy nepohyblivé epiteliálne 

bunky strácajú svoje epiteliálne charakteristiky a prechádzajú do pohyblivého 

mezenchymálneho stavu. Tento proces je typický pre rozličné nádorové procesy, vrátane 

nádorových metastáz. EMT je indukovaná najmä transformujúcim rastovým faktorom beta 

(TGF-β), ktorý je produkovaný nádorovými bunkami a reguluje transkripčné faktory, ktorými 

sú SNAIL, ZEB a TWIST. V rámci EMT prebiehajú aj zmeny bunkového povrchu a migrácia 

do okolitých tkanív, na ktorých sa podieľajú mikrotubuly.. Predpokladáme, že pri zablokovaní 

funkcie mikrotubulov, by bolo možné zabrániť EMT, následne migrácii buniek a vďaka tomu 

aj metastázovaniu nádorov. V  našich in vitro experimentoch bol testovaný vplyv  

benzimidazolových anthelmintik flubendazolu (FLU) a mebendazolu (MBZ) na EMT 

indukovanú TGF-β v dysplastických orálnych keratinocytoch. 

Metódou RT-PCR sme sledovali zmeny expresie jednotlivých molekúl zahrnutých 

v procese EMT na úrovni mikroRNA a mRNA. Pomocou metódy western blot sme stanovovali 

hladinu proteínov EMT markerov.  

Po ovplyvnení buniek flubendazolom došlo k významnému poklesu hladiny mRNA 

niektorých mezenchymálnych markerov, napr. N-kadherínu, MMP2, MMP9 a TWIST v 

porovnaní s bunkami kontrolnými. MikroRNA z rodiny miR-200, miR-200b a miR-200c, 

zahrnutá v procese EMT, sa značne zvýšila po ovplyvnení buniek FLU oproti kontrole. Hladina 

MiR-21, zodpovedná za nádorovú progresiu, bola výrazne znížená po aplikácii FLU. 

Mebendazol expresiu žiadneho z testovaných génov štatisticky významne nezmenil.  

Zo získaných výsledkov môžeme tvrdiť, že flubendazol významne inhibuje expresiu 

mezenchymálnych markerov v bunkách s indukovanou EMT a teda by mohol zabraňovať 

vzniku nádorových metastáz.  
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Epithelial-mesenchymal transition (EMT) is a process in which a non-motile epithelial 

cell switches to motile mesenchymal phenotype. This phenomenon is typical for multiple 

biological processes including cancer metastases. It could be induced by transforming growth 

factor-β (TGF-β) which is produced by cancer cells and which regulates its key transcription 

factors including SNAIL, ZEB and TWIST. EMT involves a series of defined events mediated 

by microtubules, including changes in cell shape and migration into the surrounding tissue. 

Based on these findings we suppose that the inhibition of tubulin polymerization could prevent 

the EMT process therefore cell migration and also cancer metastases. In our experiments, the 

effect of anthelminitic drugs flubendazole (FLU) and mebendazole (MBZ) on TGF-β-induced 

EMT in dysplastic oral keratinocytes was tested in vitro.  

Expression of molecules involved in EMT process was examined on microRNA and 

mRNA level using RT-PCR. The protein level of EMT markers was determined using western 

blot analysis. 

FLU treatment significantly decreased mRNA levels of some mesenchymal markers 

such as N-cadherin, MMP2, MMP9 and TWIST, in comparison with control cells. Also 

microRNA from miR-200 family, miR200b and miR200c, involved in EMT processes was 

considerably increased after FLU treatment of cells in comparison with controls. The level of 

miR21, responsible for cancer progression, was significantly decreased after FLU treatment. 

MBZ did not significantly affect expression of any tested genes.  

Taking together, FLU significantly inhibited expressions of mesenchymal markers of 

EMT in dysplastic oral keratinocytes, and it could possibly prevent cancer metastatic process. 
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1 Úvod 

Jednou z najčastejších príčin úmrtí na nádorové ochorenia je diseminácia nádoru do 

orgánov vzdialených od primárneho ložiska, známa ako metastatický proces. Tento proces 

prebieha vo väčšine prípadov na podklade EMT, ktorej sme sa v našej práci venovali. 

EMT môžeme vysvetliť ako stav, kedy sa bunky stávajú viac pohyblivými, sú schopné 

opúšťať svoje primárne prostredie a skrze intravazáciu, extravazáciu a ďalšie mechanizmy 

zakladajú metastatické ložiská vo vzdialených orgánoch. Dôležitú úlohu v procese 

metastázovania a EMT zohráva cytoskelet, resp. mikrotubuly. Preto sme pre testovanie zvolili 

anthelmintiká benzimidazolového typu, ktorých mechanizmom účinku je práve rozrušenie 

štruktúry a funkcie mikrotubulov ako podjednotiek cytoskeletu. 

Ako anthelmintické liečivá boli použité FLU a MBZ, ktorých aktivitu sme testovali na 

bunkách dysplastických orálnych keratinocytov, u ktorých bola navodená epiteliálne 

mezenchymálna tranzícia pomocou TGF β. 

Cieľom našej práce bolo zistiť či sú vyššie zmienené anthelmintiká naozaj schopné 

potlačovať proces EMT a v akej koncentrácii. Za ukazovateľov tohto javu sme používali 

rozličné epiteliálne a mezenchymálne markery, u ktorých sme sledovali zmeny expresie 

v závislosti na ovplyvnení FLU a MBZ. 

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, v práci sme sa zaoberali potenciálnym použitím 

anthelmintik FLU a MBZ v inej indikačnej skupine než pre ktorú boli pôvodne syntetizované 

a schválené. Najväčšou výhodou využitia liečiv z inej indikačnej skupiny je fakt, že už je 

podrobne preskúmaná ich farmakokinetika a farmakodynamika a sú známe ich nežiadúce 

účinky. V prípade syntézy nových liečiv len malé percento z nich sa dostane do 1. fázy 

klinického testovania a je to veľmi zdĺhavý, niekoľko rokov trvajúci proces kým sa liečivá 

dostanú do klinického používania. Liečivá s rozšírenou či zmenenou indikáciou sa môžu do 

používania v systéme zdravotnej starostlivosti zaradiť oveľa rýchlejšie a s nižším rizikom 

nežiadúcich účinkov pre pacientov. 
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2 Epiteliálne-mezenchymálna tranzícia 

EMT je proces, pri ktorom epiteliálne bunky strácajú svoje epiteliálne charakteristiky, 

ktorými sú nasadanie na bazálnu membránu, nepohyblivosť zabezpečená špecifickými typmi 

medzibunečných spojov, apikálne-bazálna polarita a špecifický bunkový tvar. Prostredníctvom 

EMT dochádza k reorganizácii cytoskeletu epiteliálnych buniek a zmene génovej expresie. 

Vďaka týmto dejom vzrastá pohyblivosť jednotlivých buniek a schopnosť degradovať 

extracelulárnu matrix (ECM). Z epiteliálnych buniek sa stávajú invazívne mezenchymálne 

bunky [1]. Na molekulárnej úrovni dochádza k strate glykoproteínu E-kadherínu ako typického 

znaku epiteliálnych buniek a k zvýšenej expresii mezenchymálnych proteínov, ako je N-

kadherín, vimentín, fibronektín a matrixové metaloproteinázy MMP-2 a MMP-9. K zvýšeniu 

hladín mezenchymálnych markerov dochádza prostredníctvom zvýšenej expresie 

transkripčných faktorov, snail, ZEB, twist [2] [3]. 

Procesy podliehajúce EMT sú reaktivované v prípade fyziologických dejov ako je 

zárodočný vývoj, hojenie rán, ale rovnako v procesoch patologických, ktorými je fibróza 

a nádorová metastatická kaskáda [1].  

 

Obr. 1 Tri typy EMT [3] 

2.1 EMT a embryonálny vývoj  

Primárny proces EMT prebieha v bunkách, ktoré nepodliehajú bunkovej diferenciácii. 

Výnimku tvoria zmeny, ktoré sa týkajú včasného embryonálneho vývoja vrátane implementácie 

embrya do endometria a včasnej gastrulácie.  

Implantácia zárodku do endometria zahŕňa migráciu blastocytu, jeho pripojenie, adhéziu 

a inváziu do epiteliálnej výstelky endometria. 

Pluripotentné zárodočné kmeňové bunky blastocytu majú epiteliálne charakteristiky. 

V priebehu gastrulácie pluripotentné epiteliálne bunky endodermu, prostredníctvom EMT, 

prispejú k vytvoreniu primárneho mezodermu. Deje sa tak na základe narušenia 

medzibunkových spojov poklesom E-kadherínu a rozrušeniu bazálnej membrány skrze 
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matrixové metaloproteinázy (MMP) [1] [4].  

 

Obr. 2 Vzťah medzi embryonálnou diferenciáciou a EMT [4] 

2.2  EMT v procese hojenia rán a fibrózy 

EMT hrá významnú rolu v udržiavaní homeostázy tkanív vďaka schopnosti indukovať 

hojenie rán a remodeláciu zranených tkanív. EMT je spustená uvoľnením zápalových 

cytokínov z poškodeného tkaniva. TGF-β, ktorý je jedným zo zápalových cytokínov, má 

kľúčovú úlohu v reepitelizácii poškodeného epitelu, podporením myofibroblastovej aktivity 

potrebnej pre remodeláciu ECM, ktorá je nevyhnutná pri oprave tkanív. Tento proces je 

ukončený zastavením zápalovej reakcie [5]. 
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Obr. 3 EMT a fibróza [6] 

 Na druhej strane, chronické zápalové procesy môžu spôsobovať dysreguláciu EMT 

a tým vyvolať rôzne fibroproliferatívne poruchy, najmä v pľúcach, pečeni, obličkách a retine 

[5]. 

2.3 EMT a metastázujúce nádorové bunky 

Nádorové metastázy sú jednou z hlavných príčin úmrtí na nádorové ochorenia. 

Najvýznamnejším procesom, uplatňujúcim sa pri diseminácii epiteliálneho nádoru, karcinómu, 

je EMT. Aby bola nádorová bunka schopná migrovať a nadobudnúť invazívne vlastnosti, je 

potrebné, aby podstúpila niekoľko kľúčových dejov [6].  

Prostredníctvom EMT sa epiteliálna bunka odpúta od bazálnej membrány a zároveň 

preruší vzájomné väzby medzi susednými bunkami. Za medzibunkové adhézie sú zodpovedné 

glykoproteíny kadheríny, ktoré sú v procese EMT a teda v procese metastázovania 

eliminované. Stratou E-kadherínu, typického znaku epitelových buniek, sa tieto bunky vymania 

zo vzájomných väzieb a nadobudnú fenotyp motilných mezenchymových buniek [2]. 

Zároveň bunky získajú prostredníctvom aktivácie proteáz, napr. MMP2 a MMP9, 

schopnosť degradovať ECM, čo umožní vytvorenie cesty pre migrujúce bunky [1]. 
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Epitelové bunky sú naviazané ku kolagénom bazálnych membrán pomocou tkanivovo 

špecifických transmembránových proteínov integrínov. V prípade nádorových buniek 

dochádza k deregulácii integrínov. Integríny, ktoré zabezpečujú adhéziu k ECM a kľudový stav 

buniek sú potlačené a integríny sprostredkujúce migráciu sú nadmerne exprimované. Z dôvodu 

zmenenej expresie jednotlivých integrínov nádorová bunka nepodstúpi programovanú bunečnú 

smrť, tzv. anoikis, ani po uvoľnení z ECM. Zároveň prebieha prestavba cytoskeletu a je zvýšená 

tvorba invadopódií zabezpečujúcich pohyb a teda prechod cez ECM [2]. 

Bunky, ktoré získali schopnosť prechádzať cez bazálnú laminu a sú dostatočne motilné, 

vstupujú do metastatickej kaskády [6]. 

Metastatická kaskáda zahŕňa procesy, ktorými je intravazácia do krvného obehu, 

transport cirkuláciou, adhézia v mikrokapilárach vzdialených orgánov, najčastejšie v pľúcach, 

pečeni, stehennej kosti a mozgu, extravazácia, tvorba mikrometastáz a následne kolonizácia 

a tvorba makroskopických metastáz.  

EMT je reverzibilný proces a teda bunky, ktoré prechodne nadobudli mezenchymálny 

charakter, sa po extravazácii a vytvorení mikrometastázy, prostredníctvom mezenchymálne-

epitelovej tranzície (MET), stávajú opäť bunkami epitelovými. Fenomén MET je zodpovedný 

za fakt, že bunky metastatického ložiska epiteliálneho fenotypu majú veľmi podobnú 

morfológiu ako bunky primárneho nádoru [2] [6].  

 

Obr. 4 Proces EMT a MET v nádorovej progresii [46] 
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3 Induktor EMT- TGF-β 

Tranzícia epiteliálnych buniek na bunky mezenchymálne môže byť indukovaná 

a regulovaná rozličnými rastovými a diferenciačnými faktormi, vrátane TGF-β, ktorý pôsobí 

skrze receptory s tyrozín-kinázovou aktivitou podobne ako fibroblastový rastový faktor, 

hepatocytový rastový faktor a doštičkový rastový faktor. Spomedzi všetkých rastových 

faktorov ovplyvňujúcich EMT je TGF-β najviac preskúmaný a je považovaný za hlavného 

induktora EMT v procese embryogenézie, fibrózy a nádorovej progresie. Indukcia EMT 

prostredníctvom TGF-β bola prvýkrát pozorovaná na bunkovej kultúre, kedy epiteliálne bunky 

pod vplyvom TGF-β menili svoj kubický tvar na predĺžený vretenovitý tvar a vykazovali pokles 

epiteliálnych markerov a zvýšenú expresiu markerov mezenchymálnych, fibronektínu 

a vimentínu. Nádorové bunky zvyšujú produkciu aktívneho TGF-β, ktorý nielenže spúšťa 

EMT, ale tiež dovoľuje bunkám stávať sa invazívnymi, zvyšuje angiogenéziu v blízkosti 

nádoru, poskytujúc únikovú cestu pre migrujúce mezenchymálne bunky [1] [7] [8]. 

Existujú 2 typy TGF-β signalizácie. Prvým typom je aktivácia génovo závislá,  

využívajúca SMAD proteíny a druhým typom je aktivácia génovo nezávislá, tzv.  non-SMAD 

[7]. 

3.1 Génovo závislá (SMAD) signalizácia v EMT 

SMAD sú intracelulárne proteíny, ktoré transdukujú extracelulárne signály z TGF-β do 

jadra, kde aktivujú expresiu génov. Naviazanie proteínov rodiny TGF-β na tetramérny receptor 

bunkového povrchu, umožní fosforylovať a teda aktivovať transmembránové kinázy, ktoré 

následne fosforylujú C-terminálny koniec intracelulárnych efektorov, ktorými sú SMAD. 

Komplexy SMAD s DNA-viažúcimi transkripčnými faktormi sú následne translokované do 

jadra, kde aktivujú alebo inhibujú transkripciu, v závislosti na väzbe s transkripčnými ko-

aktivátormi alebo ko-represormi. Ako odpoveď na TGF-β, SMAD komplexy nielen aktivujú 

expresiu, ale tiež zvyšujú aktivitu transkripčných faktorov EMT ako je SNAIL1, SNAIL2, 

ZEB1, ZEB2 a TWIST. 

SMAD tiež priamo aktivujú expresiu niektorých mezenchymálnych génov, napr. génov 

kódujúcich fibronektín, vimentín a kolagén αI [9] [1]. 
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3.2 Génovo nezávislá (Non-SMAD) signalizácia v EMT  

Ako doplnok génovo závislej signalizácie skrze SMAD proteíny, TGF-β tiež aktivuje 

signalizáciu skrze RHO GTP-ázu. Aktivácia RHO GTP-ázy vedie k reorganizácii aktínu 

a vytvoreniu lamelopódií a filopódií a je zodpovedná za udržanie apikálne-bazálnej polarity 

buniek. Na začiatku EMT interaguje proteín PAR6 s receptormi TGF-β v tesných spojoch. 

Nasleduje stimulácia TGF-β, kedy je PAR6 fosforylovaný komplexom TGF-β a okludínu. 

Fosforylovaný PAR6 spôsobí degradáciu RHOA, tým pádom aj stratu apikálne-bazálnej 

polarity a rozrušenie tesných spojov medzi bunkami [1] [8].  

 

Obr. 5 Cesty indukcie EMT [1] 
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4 Úloha cytoskeletu v EMT 

Cytoskelet, ktorý je zložený z aktínových mikrofilament, mikrotubulov 

a intermediárnych filament, má nezastúpiteľnú úlohu v bunečnej migrácii. Riadená bunečná 

migrácia je základný dej prebiehajúci vo všetkých organizmoch počas obnovy tkanív, hojenia 

rán, imunitnej odpovedi a diseminácii nádorových buniek. Vo väčšine prípadov je smer 

migrácie buniek určovaný externými signálmi. Externé signály, ktorými sú chemotaktické 

pôsobky rozpustných alebo nerozpustných molekúl alebo fyzikálne vlastnosti substrátu, 

usmerňujú migráciu buniek skrze ich obklopujúce prostredie. Migrujúce bunky zakladajú 

kontakty s ECM alebo so susediacimi bunkami a tieto kontakty sa zúčastňujú kontroly smeru 

migrácie [10] [11] [12] [13]. 

Väčšina cirkulujúcich nádorových buniek je zachytená a následne letálne poškodená 

v mikrocievach. Tento proces vedie k bunkovej smrti a je jedným z  dôvodov, prečo je proces 

metastazovánia málo efektívny. Aby cirkulujúce nádorové bunky prežili, musia adherovať 

k cievnej stene vzdialených hostiteľských orgánov, prípadne ju prestupovať, čím sa vyhnú 

silám krvného toku a hostiteľským obranným mechanizmom. Pokiaľ nádorové bunky zostanú 

v cirkulácii, väčšinou je prostredie krvnej cirkulácie pre ne toxické [12]. 

Migrácia buniek je riadená polymerizáciou aktínu a kontrakciou aktíno-myozínu, kedy 

dochádza k vysúvaniu prednej časti bunky, tzv. protrúzii a zaťahovaniu zadnej časti bunky tzv. 

retrakcii. Okrem toho sa komponenty cytoskeletu zapájajú do regulácie integrínom 

sprostredkovanej adhézie k rôznym zložkám ECM. Integríny sú naviazané k špecifickým 

proteínom cytoskeletu, ako je aktín, tenzín, talín a ich ďalšie komponenty sa môžu následne 

viazať s inými proteínmi cytoskeletu. Receptor viažuci a zhlukujúci integríny môžeme 

považovať za iniciátora interakcií s cytoskeletálnymi komponentami a stimulátora 

intracelulárnej signalizácie.  Úplná strata adhezívnych interakcií k ECM bola pozorovaná po 

rozrušení aktínových filament a mikrotubulov [10] [11] [12] [13]. 

Mikrotubuly ovplyvňujú aktínom sprostredkovanú protrúziu viacerými cestami. 

Mikrotubuly môžu aktivovať Rho GTP-ázu. Spojenie aktínových filament do väčších štruktúr 

a ich pôsobenie na oboch stranách bunky, prednej a zadnej, je závislé na kontraktilite myozínu, 

ktorá je regulovaná práve vyššie spomínanou Rho GTP-ázovou aktivitou [13]. 

4.1 Mikrotubuly a ich podjednotky 

Mikrotubuly sú polyméry tubulínu, čo je proteín zložený z 2 globulárnych proteínov α- 

tubulínu a β-tubulínu, spojených nekovalentnými väzbami. Tieto tubulínové proteíny existujú 
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len vo forme heterodiméru, pričom každý monomér má väzbové miesto pre 1 molekulu GTP. 

Molekula GTP na α-tubulíne je nemenná, pričom GTP na β-tubulíne môže byť aj vo forme 

GDP. Heterodiméry α a β- tubulínu tvoria protofilamenty, z ktorých je zložený mikrotubul. 

Z dôvodu, že medzi heterodimérami, ale aj monomérami existujú silné priečne a pozdĺžne 

väzby, strata alebo väzba nových podjednotiek sa vyskytuje výhradne na mikrotubulárnom 

konci. Mikrotubuly majú polaritu, pričom α- tubulín je vystavený mínus koncu a β- tubulín plus 

koncu. Paralelná orientácia podjednotiek dáva mikrotubulom štrukturálnu, ale aj dynamickú 

polaritu, pričom mikrotubuly rastú rýchlejšie na plus konci. Tento jav je daný tým, že len na β- 

tubulínovej podjednotke môže dôjsť k hydrolýze GTP, následnému uvoľneniu voľného fosfátu 

a väzbe GDP. GTP- tubulín inklinuje k polymerizácii a GDP- tubulín k depolymerizácii. 

Mikrotubuly sú cieľovou štrukúrou mnohých liečiv, ktoré inhibujú ich funkciu 

a zabíjajú rýchlo deliace sa bunky. Jedná sa buď o liečivá mikrotubuly depolarizujúce, ako je 

napr. kolchicín a nokondazol, alebo o liečivá polymerizujúce mikrotubuly, ktorým je napr. 

taxol [14]. 
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5 Biomarkery EMT 

Biomarkery EMT zahŕňajú široké pásmo proteínov, vrátane proteínov bunkového 

povrchu (E-kadherín, N-kadherín), cytoskeletálnych proteínov (cytokeratín, vimentín), 

proteínov spojených s cytoskeletom (β-katenín), proteináz (MMP2, MMP9) a transkripčných 

faktorov (snail, ZEB, twist). Môžeme ich rozdeliť na markery epiteliálne a mezenchymálne [3]. 

5.1 Proteíny bunkového povrchu 

Proteíny bunkového povrchu zahŕňajú kadheríny, konkrétne E-kadherín a N-kadherín 

a integríny. My sme sa v našej práci zaoberali zmenami expresie kadherínov v priebehu EMT. 

5.1.1 E-kadherín 

E-kadherín je jednou z najdôležitejších molekúl bunkových adhézií v epiteliálnych 

tkanivách. Nachádza sa na povrchu epitelových buniek v oblasti tesných bunkových spojov. Je 

to kalcium dependentný proteín, ktorý uľahčuje adhézie medzi epiteliálnymi bunkami. Strata 

funkcie E-kadherínu ako nádorového supresoru koreluje so zvýšenou invazívnosťou 

a  metastazovaním nádoru [3] [15].  

Povrchový E-kadherín upevňuje bunky k sebe navzájom a zároveň ich spája 

s cytoskeletom skrze β-katenín. Strata E-kadherínu oslabí bunkové adhézie a uvoľní β-katenín, 

ktorý po translokácii do jadra indukuje transkripciu génov EMT, ako je napríklad twist [3] [16]. 

E-kadherín je transmembránový glykoproteín, ktorý je charakterizovaný 

extracelulárnou a cytoplazmatickou doménou. Extracelulárna doména sprostredkúva vápnik- 

dependentné homofilné interakcie s kadherínmi susediacich buniek. Cytoplazmatická doména 

E-kadherínu sa viaže k členom katenínovej rodiny (β-katenínu, p120-katenínu), ktoré pripája 

multiproteínový komplex k aktínu cytoskeletu skrze α-katenín. Katenínové komplexy na 

priľahlých bunkách vedú k lokalizovanej aktínovej remodelácii [15] [16]. 

Strata E-kadherínovej expresie v ľudských nádoroch je zväčša zapríčinená metyláciou 

jeho promotoru alebo zvýšením expresie transkripčných faktorov snail a ZEB1, ktoré sú cielené 

na E-kadherínový promotor. Avšak  vyskytujú sa  aj mutácie zárodočnej línie E- kadherínu, 

charakterizované skráteným E-kadherínom, alebo mutáciou v kalcium viažucej doméne, 

vyúsťujúce v predispozícii k nádoru [3] [15] [16]. 

Strata E-kadherínu, ktorej výsledkom je potlačenie a oslabenie medzibunkových adhézií 

je rozhodujúci krok v procese EMT [16]. 
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5.1.2 N-kadherín 

Na rozdiel od E-kadherínu, ktorý je exprimovaný epiteliálnymi bunkami, expresiu N-

kadherínu zabezpečujú bunky mezenchymálne, ktoré majú zvýšenú motilitu a sú menej 

polarizované oproti bunkám epiteliálnym. 

Počas takzvaného ,,kadherínového switchu“ dochádza k strate expresie epiteliálneho E-

kadherínu a nadobudnutiu expresie mezenchymálneho N-kadherínu. Tento priebeh dovolí 

určitej populácii buniek oddeliť sa od svojich susediacich buniek a teda je typický pre normálny 

embryonálny vývoj, ale zároveň pre patologický stav, kedy sa nádorové bunky stávajú 

invazívnymi. Kadherínový switch zahŕňa aj situácie kedy sa hladina expresie E-kadherínu 

výrazne nemení, ale dochádza k zvýšenej expresii N-kadherínu. V tomto prípade môže E-

kadherín podporiť tumorigenézu v tkanivách, ktoré normálne tento kadherín neexprimujú. N-

kadherín má teda nezastupiteľnú úlohu v bunečnej motilite, ktorú E-kadherín nemôže potlačiť. 

Pôvodne epiteliálne bunky exprimujúce N-kadherín získajú schopnosť interagovať 

s fibroblastami a endoteliálnymi bunkami, ktoré  exprimujú N-kadherín. Interakcie 

s dermálnymi fibroblastmi umožnia  bunkám migrovať skrze tkanivo. Interakcie 

s endoteliálnymi bunkami im umožnia vstúpiť do cirkulácie. 

Okrem stimulácie bunkovej migrácie, N-kadherín tiež podporuje bunkový rast 

a prežívanie buniek vďaka potlačeniu apoptotických signálov [17]. 

5.2 Cytoskelet a proteíny s ním spojené  

Medzi cytoskeletálne proteíny, ktoré sa zúčastňujú procesu EMT patria okrem iného 

proteíny vimentín a β-katenín, ktorých zmenu expresie sme sledovali v našej práci.  

5.2.1 Vimentín 

Vimentín je intermediárny filamentárny proteín, ktorého expresia je asociovaná 

s migračným fenotypom. Expresia vimentínu je vyššia v metastázujúcich bunkách než 

v primárnom nádore a je spustená epidermálnym rastovým faktorom a TGF-β. Metastatická 

populácia buniek vyžaduje mezenchymálne rysy vrátane zvýšenej expresie vimentínu 

a redukované epiteliálne rysy vrátane zníženej expresie E-kadherínu. Je dokázané, že 

nemetastázujúce parenterálne bunky majú expresiu vimentínu zníženú [3]. 

5.2.2 β-katenín 

β-katenín je cytoplazmatický proteín, vďaka ktorému je k cytoskeletu upevnený E-

kadherín. V prípade straty bunkových adhézií a nadobudnutí invazívneho charakteru je E-
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kadherín endocytovaný a β-katenín je uvoľnený. V normálnych neinvazívnych bunkách je β-

katenín zvyčajne viazaný na cytoplazmatickej strane bunkovej membrány. V bunkách 

podliehajúcich EMT je β-katenín lokalizovaný v cytoplazme. Tento voľný cytosolický β-

katenín je translokovaný do jadra, aby podporil transkripciu génov indukujúcich EMT. 

Nukleárny β-katenín funguje ako transkripčný koaktivátor [3] [18]. 

5.3 Proteinázy extracelulárnej matrix 

Extracelulárne proteinázy, ako napríklad MMP, sú enzýmy, ktoré regulujú množstvo 

fyziologických dejov a hrajú kľúčovú úlohu v medzibunkovej komunikácii. 

MMP rovnako zodpovedajú za široké pásmo biologických funkcií v nádore, pričom ich 

hlavnou funkciou je degradácia a remodelácia ECM, čím umožnia primárnym nádorom 

invadovať a metastázovať skrze periférne tkanivá. 

Pohyb metastázujúcich nádorových buniek a ich vplavenie do cirkulácie, úzko 

spolupracuje s nádorom-asociovanými makrofágmi. Proteolytická degradácia endoteliálnej 

základnej membrány a ďalších matrixových komponent je spájaná s extravazáciou imunitných 

buniek počas zápalového procesu a môže byť zásadná pre intravazáciu nádorových buniek do 

cirkulácie. 

Proteináza MMP9 má zásadný význam  pre vytvorenie metastatického miesta, ktoré je 

spojené so schopnosťou uvoľniť vaskulárny endoteliálny rastový faktor (VEGF) a teda 

podporiť angiogenézu. 

MMP2 a MMP9 spúšťajú migráciu nádorových a imunitných buniek aj bez využitia 

svojej proteolytickej domény. V tomto prípade je pre spustenie bunkovej migrácie nevyhnutná 

hemopexínová doména [19]. 

5.4 Transkripčné faktory spojené s EMT (EMT-TF) 

EMT je riadená aktiváciou siete transkripčných faktorov rodín snail, ZEB a twist, ktoré 

priamo potláčajú gény epiteliálnych markerov, ktoré sa podieľajú na bunkovej adhézii, polarite 

a usporiadaní cytoskeletu. Zároveň rodiny transkripčných faktorov priamo alebo nepriamo 

zvyšujú expresiu génov mezenchymálnych markerov [20]. 

Niektoré EMT-TF pôsobia ako molekulárne prepínače, ktoré rozpoznávajú určitú 

sekvenciu DNA, konkrétne E-box v promotorovej oblasti E-kadherínu. EMT-TF vyhľadávajú 

transkripčné kofaktory a histónové deacetylázy, regulujú proces EMT prostredníctvom reakcie 

na známe signálne dráhy a tým potlačujú expresiu génov pre epiteliálne markery [21]. 

Na druhej strane sa určité EMT-TF  viažu k E-boxu prvého intrónu ľudského génu pre 
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N-kadherín a tým zvyšujú jeho expresiu [17]. 

5.4.1 Twist 

Twist je členom základnej rodiny transkripčných faktorov helix-loop-helix, ktorá je 

jednou z najdôležitejších EMT-TF [3]. 

Existujú dva twist gény a to konkrétne twist1 a twist2. Twist1 je nevyhnutný pri 

formovaní neurálnej trubice a pri diferenciácii osteogenických a chondrogenických buniek 

z mezenchymálnych prekurzorov počas vývoja skeletu. Nadmerná expresia twist1 alebo jeho 

génová metylácia je zaznamenaná v metastazujúcich nádoroch. 

Twist2 udržuje bunky vo fenotype preosteoblastov a tak zabraňuje dozrievaniu 

osteoblastov počas ich vývoja podobnými mechanizmami ale nie totožnými ako twist1 [3] [21]. 

V závislosti na nadmernej expresii alebo epigenetických zmenách, ako je 

hypermetylácia v promotorovej oblasti twist, bola rozpoznaná asociácia s rôznymi typmi 

nádoru. 

Metylácia CpG ostrovčekov v promotorovej oblasti twist zruší správne naviazanie 

TATA-viažúceho proteínu na promotor a tým dovolí bunkám rozrušiť bunkové spoje, 

redukovať reparačnú schopnosť DNA a vyhnúť sa apoptóze. 

Twist okrem  zníženia expresie E-kadherínu a zvýšenia expresie N-kadherínu, tiež  

zvyšuje expresiu MMP a znižuje expresiu Tissue inhibitor of metalloproteinase (TIMP), čo je 

špecifický inhibítor MMP. 

Nadmerná expresia Twist v nádorových bunkách podporí vznik fenotypu kmeňových 

nádorových buniek (CSC-cancer stem cell), ktoré majú schopnosti sebeobnovy a vďaka tomu 

sú rezistentné k chemoterapii alebo rádioterapii [21]. 

5.4.2 Snail 

Snail, transkripčný faktor obsahujúci tzv. zinkový prst (štruktúrny motív umožňujúci 

väzbu proteínu na DNA), je potrebný pre správny vývoj, formovanie neurálnej trubice 

a centrálneho nervového systému. Nadrodina snail zahŕňa transkripčné faktory snail1, snail2, 

ktorý je tiež nazývaný slug a snail3, nazývaný smuc. Všetci členovia nadrodiny kódujú 

transkripčné represory a zároveň majú rovnakú organizáciu, pri ktorej sa karboxy-terminálnym 

(c-terminálnym) koncom viažu k E-boxu hexanukleotidovej DNA sekvencie v promotorovej 

oblasti E-kadherínu [21] [22]. 

Snail je indukovaný a regulovaný rozličnými signálmi z prostredia nádoru. Jedným 

z nich je už vyššie spomínaný TGF-β, ktorý v spolupráci s ďalšími signálnymi cestami indukuje 
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snail. TGF-β je multifunkčný cytokín, ktorý reguluje bunkovú proliferáciu, diferenciáciu 

a apoptózu. TGF-β indukuje EMT  zvýšením expresie snail, ktorý podporuje nádorovú 

progresiu. [3] [6] [22]. 

Snail1 je dôležitý v sprostredkovaní invázie a zápalu prostredníctvom transkripčnej 

regulácie cytokínov. Expresia snail1 koreluje so slabou diferenciáciou nádorov, 

lymfovaskulárnou invazivitou a regionálnymi metastázami [21] [22]. Aktivovaný snail2 

spôsobuje hypoxiu, ktorá prispieva k nádorovým metastázam [3]. 

Nadmerná expresia snail nielenže zvýši bunkovú motilitu a invazivitu skrze zníženie 

expresie epiteliálnych a zvýšenie expresie mezenchymálnych markerov, ale udelí nádorovým 

bunkám povahu kmeňových buniek a poskytne im rezistenciu k rôznym typom terapie [22]. 

5.4.3 ZEB 

Rodina ZEB zahŕňajúca ZEB1 a ZEB2 je skupinou transkripčných faktorov so 

štruktúrou zinkových prstov. Expresia ZEB1 je regulovaná signálnymi dráhami ako sú miRNAs 

a najviac preštudovaný TGF-β. Štruktúra ZEB1 je charakterizovaná prítomnosťou dvoch 

zhlukov zinkových prstov, ktoré sú zodpovedné za väzbu k DNA a centrálnou homeodoménou. 

ZEB1 obsahuje aj ďalšie proteín viažuce domény vrátane SMAD interakčnej domény a ďalších. 

Vďaka zhluku zinkových prstov sa môže ZEB1 viazať k špecifickým DNA sekvenciám, E-

boxom. Cez proteín viažucu doménu môže ZEB1 ovplyvňovať expresiu cieľových génov, ko-

supresorov alebo ko-aktivátorov, to znamená, že môže znížiť expresiu epiteliálneho E-

kadherínu alebo naopak zvýšiť expresiu mezenchymálnych markerov, N-kadherínu, vimentínu, 

MMPs [21] [18]. 

Je dávno známe, že E-kadherín ako hlavná molekula bunkových adhézií je nádorový 

supresorový proteín. Z toho vyplýva, že strata E-kadherínu vedie k deleniu nádorových buniek 

a schopnosti migrovať, invadovať a metastázovať. Kvôli ústrednej roli v tlmení expresie E-

kadherínu, pôsobí ZEB1 ako induktor EMT a teda nádorovej progresie a jeho nadmerná 

expresia bola pozorovaná v rôznych ľudských nádoroch [23]. 

ZEB1 zvyšuje tumorigenicitu napríklad pankreatických nádorových buniek 

prostredníctvom inhibície expresie rodiny miRNA 200 a ďalších [21]. 

ZEB1 je rovnako zodpovedný aj za rezistenciu nádorov k chemoterapii alebo 

rádioterapii. Vďaka zvýšenej expresii ZEB1 a teda odpovedi na stimul TGF-β, sa nádorové 

bunky zmenia na kmeňové nádorové bunky. Kmeňové nádorové bunky sú malou generáciou 

nádorových buniek so schopnosťou sebeobnovy a schopnosťou aktivácie kontrolného bodu 

DNA, vďaka čomu dôjde k rýchlej odpovedi na poškodenie DNA a jej oprave. Zároveň 
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dochádza k odstráneniu reaktívnych kyslíkových radikálov (ROS) a aktivácii signálnych dráh 

bunkového prežitia [21] [23]. 
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6 MikroRNA a nádorové ochorenie 

MikroRNA sú malé 20 až 22 nukleotidové nekódujúce sekvencie RNA, ktoré inhibujú 

génovú expresiu na post-transkripčnej úrovni. MikroRNA v ľudských bunkách sú silné 

regulátory komplexných dejov, ktorými je diferenciácia a nádorová progresia, pri ktorej 

pôsobia ako onkogény alebo nádorové supresory [24]. Onkogénna mikroRNA má v nádorovej 

bunke zvýšenú hladinu a funguje ako regulátor tumor supresorových génov a naopak onkogény 

sú regulované supresorovou mikroRNA, ktorá je v nádore znížená. MikroRNA sa javia ako 

potenciálni kandidáti pre markery nádorových onemocnení, pretože už malá zmena v kvantite 

sa odrazí v zmene mnohých cieľových mRNA. Bodové mutácie, ktorými sú jednonukleotidové 

polymorfizmy (SNP- single nucleotid polymorphism), v génoch pre mikroRNA  môžu 

predznačovať dispozíciu k nádorovému ochoreniu [25]. 

MikroRNA (miRNA) zasahuje do všetkých procesov metastatickej kaskády od 

vaskularizácie primárneho nádoru cez invazivitu nádorových buniek, ich intravazáciu do 

kapilár a extravazáciu z cirkulácie, až po vstup do vzdialeného orgánu a rast metastatického 

nádoru. Cieľovými štruktúrami týchto špecifických miRNA, asociovaných s metastatickým 

ochorením, sú proteíny, ktoré sa zúčastňujú regulácie motility, bunkových adhézií a interakcií 

bunky a matrix [24] [25]. 

MiRNA sa vyznačujú výnimočnými vlastnosťami, ktorými sú okrem špecifických 

expresných profilov, vysoká stabilita, jednoduchá detekcia a ďalšie, vďaka ktorým predstavujú 

ideálne nádorové biomarkery. Mnohé štúdie dokazujú, že miRNA sú kvantifikovateľne 

detekovateľné a porovnateľne stabilné vo všetkých telesných tekutinách (moči, slinách, spúte, 

likvore...), v krvnom obehu, ako aj v tkanivách. Oproti iným RNA ich zvýhodňuje najmä 

stabilita. MiRNA by mohli byť dostatočne citlivými biomarkermi v ranných  aj rozvinutých 

štádiách ochorenia. 

Viacmenej každé nádorové onemocnenie má, podľa viacerých nezávislých štúdií, 

vytipovanú svoju sadu miRNA, ktoré sú považované za prípadné tkanivové biomarkery. Ako 

príklad môžeme uviesť nádory slinivky, pre ktoré je typická prítomnosť biomarkerov miR-

196a, miR-196b a miR-21. Existujú miRNA, ktoré sú prítomné takmer vo všetkých typoch 

nádorových ochorení a patrí medzi ne napr. miR-21. U týchto miRNA sa predpokladá, že sú 

spojené s niektorým všeobecne sa vyskytujúcim znakom malígnej transformácie. 

MiRNA sú schopné identifikovať aj zle diferencované nádory, medzi ktoré radíme 

nádorové metastázy a prispievajú tiež k identifikácii ich pôvodu. Jednou z najväčších výhod 

miRNA oproti mRNA, čo sa týka diagnostiky nádorov, je lepší diagnostický potenciál u zle 
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diferencovaných tumorov [25]. 

6.1 Rodina miR-200 

Rodinu miR-200 považujeme za špecifický marker buniek, ktoré exprimujú epiteliálny 

E-kadherín, ale neexprimujú mezenchymálny vimentín. MiR-200 sú priamo zacielené na 

transkripčné represory E-kadherínu, ktorými je ZEB1 a ZEB2. Ektopická expresia miR-200 

zvyšuje expresiu E-kadherínu v nádorových bunkách a tým znižuje ich motilitu [24]. 

Vo väčšine nádorových onemocnení je popisovaná značne znížená expresia miR-200 

a je dokázaná asociácia tohto deja s metastatickým procesom. Rodina miR-200 má schopnosť 

podporovať rast primárneho nádoru, ale jej hlavný potenciál je, v už vyššie zmienenej, 

negatívnej regulácii ZEB1, ZEB2 a teda v inhibícii procesu EMT. Z toho vyplýva, že znížená 

expresia miR-200 umožní spustiť EMT a teda zahájiť metastatickú kaskádu [25]. 

V našej práci sme sa zameriavali na členov rodiny miRNA-200, konkrétne miR-200a, 

miR-200b a miR-200c, ktorá zvyšuje expresiu E-kadherínu, skrze potlačenie vzniku jej 

transkripčného represoru ZEB1, ZEB2 [26]. 

6.2 Rodina miR-21 

MiR-21 funguje ako onkogén a tumorigenézu moduluje prostredníctvom regulácie 

určitých génov. MiR-21 má schopnosť regulovať bunkové prežívanie a proliferáciu a je 

asociovaná so zníženou schopnosťou apoptózy a zvýšenou bunkovou proliferáciou a teda 

rastom. 

Metastatický proces môže regulovať buď priamo, remodeláciou cytoskeletu, alebo 

nepriamo, reguláciou expresie MMP a ďalších génov. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že miR-21 bude v nádorových bunkách exprimovaná vo 

zvýšenej miere [25] [27].  
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7 Anthelmintiká benzimidazolového typu 

Anthelmintické liečivá benzimidazolového typu sú často využívané v ľudskej aj 

veterinárnej medicíne. Majú širokú anthelmintickú aktivitu, nízku toxicitu a teda malú 

incidenciu nežiadúcich účinkov [28]. Mechanizmus účinku je založený na špecifickej väzbe 

k podjednotke mikrotubulov, tubulínu, čo vyústi v rozrušení štruktúry a funkcie mikrotubulov. 

Tento dej interferuje s mikrotubulami sprostredkovaným transportom sekrečných vezikúl 

v absorpčných tkanivách helmintov, čím inhibuje transport vezikúl a oni následne uvoľnia 

obsah tráviacich enzýmov a tým poškodia okolité tkanivo. Okrem tohto mechanizmu účinku, 

anthelmintiká inhibujú vstrebávanie glukózy, vyčerpávajú zásoby glykogénu a zabraňujú 

tvorbe ATP, čo vedie až k smrti helminta [29] [30]. 

My sme sa v našej práci zaoberali vplyvom anthelmintických liečiv na EMT z toho 

dôvodu, že schopnosť zabraňovať formovaniu mikrotubulov a vstrebávaniu glukózy ich 

predurčuje k možnému cytostatickému pôsobeniu [28] [29] [30]. 

Klasické antimitotické liečivo, kolchicín, sa viaže k tubulínu už pred jeho 

polymerizáciou. Inhibícia formovania mikrotubulov je dosiahnutá pridaním kolchicín-

viažúceho tubulínu na koniec rastúcich mikrotubulov a stratou schopnosti týchto podjednotiek 

akceptovať ďalšie molekuly tubulínu, potrebné pre rast mikrotubulárneho reťazca. Väzbové 

miesto pre kolchicín je umiestnené na monomére β-tubulínu, blízko rozhrania podjednotiek α 

a β [30]. 

Väzbové miesto benzimidazolových anthelmintík je rovnako umiestnené na monomére 

β-tubulínu, preto sa predpokladá aj podobný mechanizmus účinku.  

Rozdielne väzbové miesto na tubulíne majú vinka alkaloidy, preto bunky rezistentné na 

tieto liečivá vykazujú plnú citlivosť na liečivá benzimidazolového typu [29] [30]. 

Existuje ustálený stav medzi usporiadanými podjednotkami mikrotubulov 

a neorganizovanými podjednotkami, ktorý je v rovnováhe. Interakcia tubulínu s liečivom 

vyššie spomínaného typu spôsobí posun tohto ustáleného stavu, kedy dôjde k strate 

usporiadaných mikrotubulov a prevýši akumulácia voľného tubulínu. 

Nízky výskyt nežiadúcich účinkov je vysvetľovaný selektívnou pevnejšou a nevratnou 

väzbou liečiv k tubulínu helmintov než k tubulínu cicavcov [30]. 
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7.1 Mebendazol 

MBZ, chemická zlúčenina metyl N-[6-(benzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl] karbamát, je 

anthelmintické liečivo, ktoré narušením mikrotubulárnej štruktúry, zábranou proliferácie 

tubulínu a ďalšími, vyššie uvedenými mechanizmami, usmrtí helmintov. 

Tubulín je nevyhnutný pre bunečné delenie a preto je cieľovou štruktúrou mnohých 

protinádorových liečiv, vrátane paklitaxelu, kolchicínu a vinkristínu. MBZ, podobne ako ďalšie 

benzimidazoly, sa viaže ku kolchicín viažucej doméne na tubulíne. 

Posledné výskumy ukazujú, že apoptóza, ako odpoveď na rozrušenie mikrotubulov, je 

sprostredkovaná Bcl-2 fosforyláciou. 

U niektorých pacientov liečených MBZ sa môžu vyskytnúť nežiadúce účinky ako 

alopécia, žihľavka, vyrážka, tráviace problémy, neutropénia alebo leukopénia. V prípade MBZ 

sa nevyskytuje periférna neuropatia, ktorá je bežná pre mikrotubuly rušiace liečivá ako sú 

taxány a vinka alkaloidy [29] [31] [32].V porovnaní s inými protinádorovými liečivami, 

napríklad vinka alkaloidmi, ktoré majú podobný mechanizmus účinku, je výhodou 

mebendazolu skutočnosť, že nie je substrátom pre  P-glykoproteín a teda je menšie riziko 

rozvoja rezistencie a absencia závažných nežiadúcich účinkov, ktorými je napríklad periférna 

neuropatia [29] [33]. 

 

Obr. 6 Vzorec mebendazolu [29] 

 

7.2 Flubendazol 

FLU, chemická štruktúra, metylester kyseliny [5-(4-fluorobenzoyl)-1H-benzimidazole-

2-y1]-karbamovej, je anthelmintické liečivo benzimidazolového typu, viažuce sa na tubulín, 

ktorý je podjednotkou mikrtoubulov. Narúša štruktúru mikrotubulov a tým zabraňuje ich 

polymerizácii. Podobným mechanizmom účinku pôsobia mnohé liečivá používané 

v protinádorovej terapii, ale zásadným rozdielom oproti FLU sú rozličné väzbové miesta na 

tubulíne. Vinka alkaloidy sa viažu na β-tubulín blízko miesta viažuceho guanozín trifosfát. 
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Kolchicín sa viaže na povrch heterodiméru α/β tubulínu a paklitaxel sa viaže do lumen 

polyméru. Je dokázané, že FLU sa viaže na väzbové miesto podobné kolchicínu, ale odlišné od 

vinka alkaloidov [34] [35]. 

Veľkou výhodou FLU je jeho účinnosť v bunkách s nadmernou expresiou P-

glykoproteínu, pretože FLU nie je substrátom P-glykoproteínu.  Ďalšou výhodou je, že nie sú 

popisované závažné nežiadúce účinky ako sú periférna neuropatia v prípade vinka alkaloidov, 

alebo nežiadúce účinky týkajúce sa krvnej rady, v prípade MBZ [35]. 

Metabolizmus FLU prebieha first-pass efektom v pečeni, kde dochádza k hydrolýze 

karbamátu alebo redukcii ketónovej skupiny [34]. 

 

Obr. 7 Vzorec flubendazolu [34] 
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8 Ciele práce 

Hlavnou náplňou tejto práce bolo sledovať vplyv anthelmintických liečiv FLU a MBZ 

na EMT a teda na procesy spojené s migráciou a metastázovaním u bunkovej línie 

dysplastických orálnych keratinocytov (DOK). 

 

K dosiahnutiu hlavného cieľa práce slúžili nasledovné čiastkové ciele: 

• Preskúmať vplyv TGFβ na navodenie EMT u dysplastickej línie DOK 

• Študovať vplyv FLU a MBZ na hladiny mRNA epiteliálnych 

a mezenchymálnych markerov v bunkách s navodenou EMT  

• Študovať vplyv FLU a MBZ na množstvo proteínov epiteliálnych 

a mezenchymálnych markerov v bunkách s navodenou EMT  

• Študovať vplyv FLU a MBZ na hladiny vybraných miRNA v bunkách 

s navodenou EMT  
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9 Materiál a metódy 

9.1 Chemikálie 

4% CuSO4.6H2O 

4M HCl 

Akrylamid 

BCA v 0,1M NaOH 

Bis-akrylamid 

Bromfenolová modrá 

DEPC voda 

Direct Zol RNA PreWash 

Dithiotreitol 

DNA Digestion Buffer 

DNAsa 

dNTP mix 

DTT 

EDTA 

EGTA 

Ethanol (95-100%) 

Fluorid sodný 

Glycerol 

Glycín 

MeOH 

M-MuLV Reverse Transcriptase 

Na2CO3 

Na3VO4 

NaCl 

NaHCO3 

Protilátky 

Pyrofosfát sodný 

Random hexamer primer 

Reakčný pufr 

RiboLock RNAse inhibitor 
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RNA Wash Buffer 

SDS 

SYBR Green 

TBS 

Trisol 

TRISOL reagent 

Triton X-100 

Tween 20 

β-glycerolfosfát 

9.2 Materiál 

Blotovacia hubička 

Collection Tube 

Filtračný papier 

Klínky 

Pinzeta 

Pipety 

RNAsa-free eppendorfky 1,5 ml 

Sterilné skúmavky 

Stojan, sklo, spony, hrebeň na elektroforézu 

Zymo-Spin IIC Column 

9.3 Prístroje 

Centrifuga 

Corbert Rotorgene Real Time PCR cykler 

Inkubátor 

Chladnička 

NanoDrop 2000 

Spektrofotometer- čítačka 

Thermoblok 

Thermomixer 

Trepačka  

Zdroj napätia 
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9.4 Kultivácia, pasážovanie a ovplyvňovanie buniek 

K vypracovaniu diplomovej práce bola použitá bunková línia DOK, ktorých zdrojom 

bol, The European Collection of Cell Cultures (ECACC), katalógové číslo 94122104. 

Bunky boli izolované z jazyka päťdesiatsedemročného muža, fajčiara. Po odstránení 

skvamózneho karcinómu zostala u pacienta dysplázia, ktorá bola následne tiež odstránená a 

použitá k založeniu línie DOK. Morfológia buniek bola epiteliálna. 

Kultivácia buniek prebiehala v DMEM za prídavku 10% FBS pri 37°C a 5% CO2. 

Pasážovanie buniek sa uskutočňovalo dvakrát týždenne za použitia 0,05% trypsínu a 

EDTA. Suspenzia bola riedená v pomere 1:5. 

 

Ovplyvňovanie buniek DOK s TGF-β 

Bunky DOK boli nasadené do 6-jamkovej doštičky (2 x 105 buniek na jamku) v DMEM 

s prídavkom 10% FBS. Bunky boli inkubované po dobu 4 hodín, kým sa neprichytili ku dnu 

doštičky. Následne bolo médium DMEM vymenené za médium bez séra. Po 24 hodinách 

inkubácie v bezsérovom médiu, boli bunky ovplyvnené médiom bez séra obsahujúcim TGF-β 

v koncentrácii 5 ng/ml. V prípade kontroly bolo médium vymenené za čerstvé bezsérové 

médium. Bunky boli použité pre analýzu mRNA a miRNA po 24 hodinách inkubácie a pre 

Western bloting po 48 hodinách. 

 

Ovplyvnenie buniek DOK kombináciou TGF-β s FLU alebo TGF-β s MBZ 

Bunky DOK boli nasadené do 6-jamkovej doštičky (2 x 105 buniek na jamku) v DMEM 

s prídavkom 10% FBS. Bunky boli inkubované po dobu 4 hodín, kým sa neprichytili ku dnu 

doštičky. Následne bolo médium DMEM vymenené za médium bez séra. Po 24 hodinách 

inkubácie v bezsérovom DMEM boli bunky ovplyvnené čerstvým bezsérovým DMEM spolu 

s 0,1% DMSO, v prípade negatívnej kontroly. V prípade pozitívnej kontroly boli bunky 

ovplyvnené bezsérovým DMEM s 5 ng/ml TGF-β a 0,1% DMSO. Testované bunky boli 

ovplyvnené bezsérovým médiom s 5 ng/ml TGF-β a FLU alebo MBZ v koncentráciách 0,05 

µM, 0,1 µM alebo 0,2 µM. Ovplyvnené bunky boli použité pre analýzu mRNA a miRNA po 

24 hodinách inkubácie a pre Western bloting po 48 hodinách. 

 

9.5 Real-time qPCR  

Polymerázová reťazová reakcia (PCR) je metóda, založená na množení a prípadnej 
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kvantifikácii určitého úseku DNA. Stanovovaný úsek DNA je vybraný pomocou primerov, čo 

sú krátke oligonukleotidové sekvencie, komplementárne k jednému reťazcu DNA. Primery 

určia začiatok amplifikácie daného úseku DNA. Reakcia prebieha v 3 teplotných cykloch, 

pričom najskôr dôjde k denaturácii komplementárnej DNA (cDNA) na 2 vlákna, následne 

k nasadnutiu primerov na vlákna cDNA a na záver k syntéze novej DNA. Vznik produktu môže 

byť sledovaný plynule, alebo až po skončení reakcie.  

V prípade kvantitatívnej real-time PCR (RT-qPCR) sa využíva ako východzí materiál 

RNA, ktorá je prepisovaná do cDNA, ktorá sa využije ako templát pre reakciu. RT-qPCR 

využíva špeciálny cykler, pomocou ktorého je množstvo DNA zaznamenávané kontinuálne, 

v priebehu každého cyklu počas reakcie, to znamená v reálnom čase. 

Detekcia množstva DNA je umožnená použitím fluorescenčného substrátu, v našom 

prípade SyberGreen. Fluorescencia je vyžarovaná až po naviazaní fluorescenčného substrátu 

(SyberGreen) na DNA a zaznamenaná detektorom. Hladina fluorescencie odráža množstvo 

prítomnej DNA [36] [37]. 

9.5.1  RNA izolácia pomocou koloniek 

Ako prvé boli bunky, ovplyvnené sledovanými zložkami, zoškrabané do TRISOL 

reagentu. Ku vzorku, ktorý bol lyzovaný  v TRISOL reagente, bolo pridané rovnaké množstvo 

ethanolu (95-100%) ako je vzorku a následne bola zmes 10x opatrným preklápaním 

premiešaná. Zmes (ethanol + TRISOL) bola prenesená do koloniek (Zymo-Spin IIC Column), 

ktoré boli vložené do väčších spodných skúmaviek (Collection Tube) a centrifugované (13 000 

rpm, 30 sekúnd, 4°C). Následne boli kolonky prenesené do nových spodných skúmaviek 

(Collection tube) a staré skúmavky (Collection tube) s TRISOLOM boli vyhodené. Do 

koloniek sme pridali 400 µl RNA Wash Buffer, centrifugovali (13 000 rpm, 30 sekúnd, 4°C) 

a do odpadu sme vyliali len prejdetú tekutinu. 

V novej 1,5 ml RNAsa-free mikroskúmavke bola pripravená zmes DNAsy (5 µl na 1 

reakciu)  a DNA riediaceho pufru (DNA Digestion Buffer) (75 µl na 1 reakciu). Zmes bola 

premiešaná, napipetovaná do hornej kolonky a následne ponechaná pôsobeniu po dobu 15 

minút pri izbovej teplote.  

Do koloniek bolo pripipetovaných 400 µl premývacieho pufru (Direct Zol RNA 

PreWash). Zmes bola centrifugovaná (13 000 rpm, 30 sekúnd, 4°C) a prejdetá tekutina vyliata 

do odpadu. Tento krok bol zopakovaný ešte raz. 

V ďalšom kroku bolo do koloniek pridaných 700 µl premývacieho pufru (RNA Wash 

Buffer) a centrifugované (13 000 rpm, 2 minúty, 4°C), aby všetka tekutina prešla do spodných 
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skúmaviek (Collection tube), ktoré sa na záver vyhodili do odpadu. Kolonky boli prenesené do 

1,5 ml RNAsa free mikroskúmaviek . K vymytiu RNA z kolonky bolo použitej 30-50 µl DEPC 

vody, podľa množstva použitej bunečnej suspenzie a centrifugované (13 000 rpm, 30 sekúnd, 

4°C). Koncentrácia vyizolovanej RNA bola zmeraná na NanoDrope 2000 za použitia 1,5 µl 

vzorku. 

9.5.2  Príprava jednovláknovej cDNA 

Po zmeraní koncentrácie RNA v ng na NanoDrope 2000 bolo vypočítané riedenie RNA 

na koncentráciu 1µg. 

 

Zmes A bola pripravená za použitia nasledujúcich reagencií pridaných do sterilnej 

skúmavky bez nukleáz. Nasledujúce množstvá sú vypočítané pre 1 vzorček. 

 

Random hexamer primer     1 µl 

RNA zriedená DEPC vodou na koncentráciu 1µg  10 µl 

 

Zmes A bola opatrne premiešaná pipetou a stočená v centrifuge. Následne bola 

inkubovaná v inkubátore pri 70°C, po dobu 5 minút a potom schladená. 

 

Následne bola pripravená zmes B. Nasledujúce množstvá sú vypočítané pre 1 vzorček. 

5x reakčný pufr     4 µl 

10mM dNTP mix     2 µl 

RiboLock RNAsa inhibitor (20U/ µl)  1 µl 

M-MuLV Reverse Transcriptase (20U/ µl)  2 µl 

 

9 µl zmesi B bolo pridanej k 11 µl zmesi A a opatrne premiešané za vzniku zmesi A+B. 

Vzniknutá zmes bola inkubovaná najskôr 5 minút pri izbovej teplote a potom 60 minút pri 37°C 

v inkubátore. Reakcia bola zakončená zahriatím na 70°C po dobu 5 minút. 

 

9.5.3  PCR amplifikácia jednovláknovej cDNA 

Vzorky zmesi A+B boli riedené nasledovne. 

V pomere 1:5 boli riedené vzorky pre cieľovú mRNA amplifikáciu. Ku každej vzorke 

(20 µl zmesi A+B) bolo pridaných 80 µl DEPC vody a premiešaných pipetou. 
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V pomere 1:40 boli riedené vzorky pre náš referenčný gén GAPDH, potrebný pre 

kontrolu mRNA amplifikácie. Do nových 0,5 ml sterilných skúmaviek bolo napipetovaných 

195 µl DEPC vody a k tomu pridaných 5 µl riedenej vzorky z predchádzajúceho kroku a všetko 

bolo riadne premiešané. 

 

Podľa nasledujúceho rozpisu bola pripravená zmes C (hodnoty sú pre 1 vzorček). 

SYBR Green      25 µl 

Forward primer pre cieľovú mRNA (10mM) 1 µl 

Reverse primer pre cieľovú mRNA (10mM) 1 µl 

H2O       13 µl 

 

20 µl zmesi C bolo pipetovaných do 0,2 ml sterilných skúmaviek v duplikátoch pre 

každý vzorček. K zmesi C bolo dopipetovaných 5 µl vzorky (zmesi A+B) a dôkladne 

premiešaných. 

Ako negatívna kontrola bola použitá zmes 5 µl vody a 20 µl zmesi C, rovnako ako 

v prípade vzoriek bol pripravený duplikát.  

Pripravené vzorky boli vložené do Corbert Rotorgene Real Time PCR cykleru. Výpočet 

génovej expresie bol uskutočnený pomocou „Delta-Delta Ct metódy. Dáta sú vyjadrené ako 

relatívne množstvo mRNA vztiahnuté ku kontrole.  

9.5.4 Reverzná transkripcia miRNA 

Ako prvé bolo zmiešaných 5 µl RNA a 2 µl multiplex primer, čo je zmes RT primerov 

v koncentrácii 5 µM. Následne bola zmes zahriata na 65°C po dobu 5 minút a potom schladená. 

 

V ďalšom kroku bol, podľa nasledujúceho predpisu, pripravený Master mix (hodnoty 

sú uvedené pre 1 reakciu, 13 µl). 

DNTPs   4 µl 

Pufr    4 µl 

DTT    2 µl 

Inhibítor   0,5 µl 

Reverzná transkriptáza 0,5 µl 

Voda    2 µl 

 

Zmes bola dôkladne premiešaná a ku každej vzorke bolo pipetovaných 13 µl Master 
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mixu. Následne bola zmes zahriata 30 minút na 16 °C, potom 30 minút na 42°C a reakcia bola 

zakončená zahriatím na 95°C po dobu 5 minút. Zmes bola schladená a pokračovalo sa riedením 

vzorky, ktoré bolo nasledovné. 

20 µl pripravenej cDNA bolo doplnené 42,5 µl vody na finálny objem 62,5 µl, čo je 

objem na 5 reakcií, teda na 5 primerov v duplikátoch. 

Ďalšie kroky už boli totožné s klasickou PCR. Podľa nižšie uvedeného postupu bol 

pripravený Master mix (hodnoty sú uvedené pre 1 reakciu, 15 µl). 

 

Primer F (miR-200, miR-21)  2 µl 

SYBR GREEN   3 µl 

Voda     8 µl 

Primer miR-U    2 µl 

 

Zmes bola premiešaná a rozdelená po 15 µl do jednotlivých kapilár, kde bolo následne 

pridaných 5 µl cDNA. Následne boli kapiláry stočené v centrifuge na 0,6 rpm po dobu 10 

sekúnd. 

9.6 Meranie integrity RNA 

Použitie neporušenej RNA je dôležitým predpokladom pre úspešnú RT-PCR analýzu, 

preto sme u vzoriek RNA izolovaných z bunkových kultúr DOK spravili kvalitatívnu analýzu 

RNA pomocou elektroforetického prístroja 2100 Bioanalyzer. Tento systém pracuje na princípe 

kapilárnej elektroforézy. Pre RT-PCR analýzu sú vhodné vzorky s číslom väčším než 7, avšak 

ako najvhodnejšie sa považuje použitie vzoriek s RIN číslom v rozmedzí 9-10. 

Najskôr sme pripravili gél. Na kolonku sme naniesli 550 µl RNA gélovej matrix a stočili 

sme ju pri izbovej teplote (1500 xg, 10 min). Prejdetú matrix sme rozpipetovali do alikvotov 

po 65 µl do 0,5 ml sterilných skúmaviek a uložili do chladničky. Potom sme napipetovali 1 µl 

RNA farbiva, ekvilibrovaného na izbovú teplotu, k 65 µl pripravenej gélovej matrix. Gélovú 

zmes sme dobre premiešali a centrifugovali sme ju znovu pri izbovej teplote (13000 xg, 10 

min). 

RNA čip sme vložili do plniacej stanice a do označenej jamky sme napipetovali 9 µl 

pripravenej zafarbenej gélovej matrix. Piest plniacej stanice sme umiestnili do pozície 

odpovedajúcej 1 ml po dobu 30s. Keď bol čip naplnený gélovou matrix, pipetovali sme do 

ďalších 2 označených jamiek 9 µl zafarbenej gélovej matrix (9 µl do každej). Do všetkých 
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jamiek určených pre testované vzorky (celkom 12 jamiek) a do jamky označenej symbolom pre 

rebríček sme napipetovali zelený RNA marker. 

Do jamky označenej symbolom pre rebríček sme napipetovali 1 µl rebríčku pre určenie 

veľkosti jednotlivých fragmentov RNA. Nakoniec sme do jamiek určených pre vzorky 

napipetovali 1 µl testovaného vzorku. Čip sme potom umiestnili do vortexu a nechali sme 

vzorky trepať po dobu 1 minútu pri 2400 rpm. Čip sme na záver vložili do prístroja (Agilent 

2100 Bioanalyzer) a zmerali sme RNA integritu jednotlivých vzoriek.  

9.7 BCA stanovenie bielkoviny 

Proteíny reagujú s meďnatými iónmi Cu2+ v alkalickom prostredí. Meďnaté ióny sa 

oxidujú na meďné Cu1+ a redukujú kyselinu bicinchoninovú (BCA) za vzniku modrého 

sfarbenia. Intenzita sfarbenia je teda priamo úmerná množstvu bielkoviny. 

9.7.1  Roztoky 

Roztok A: NaHCO3, Na2CO3, BCA v 0,1M NaOH 

Roztok B: 4% CuSO4.6H2O 

Roztok C: pripravený zmiešaním roztoku A s roztokom B v pomere 50:1 (cca 22 ml 

roztoku A + 440 µl roztoku B) 

9.7.2  Kalibračná krivka 

0,5 ml 20% BSA (roztok hovädzieho sérového albumínu) bol doplnený do 10 ml 

redestilovanou vodou, čím vznikol 1% roztok BSA. Ďalej bol roztok riedený podľa 

nasledujúcej tabuľky.  

 

 Koncentrácia Roztok 1% BSA Destilovaná voda 

1 0 µg/ml 0 µl 500 µl 

2 200 µg/ml 10 µl 490 µl 

3 400 µg/ml 20 µl 480 µl 

4 600 µg/ml 30 µl 470 µl 

5 800 µg/ml 40 µl 460 µl 

6 1000 µg/ml 50 µl 450 µl 
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9.7.3  Postup 

Vzorky boli 10x zhomogenizované injekčnou ihlou, ponechané 20 minút na ľade 

a následne centrifugované (10 min, 13 000 rpm, 4°C). Objem odobraného supernatantu bol 

zaznamenaný. Vzorky boli zriedené v pomere 1:5 a teda k 40 µl vody bolo pipetovaných 10 µl 

supernatantu. Nariedené vzorky boli, podobne ako kalibračná krivka, pripravené v duplikátoch.  

Do 96 jamkovej doštičky bolo, po premiešaní, pipetovaných 10 µl z roztokov pre 

kalibračnú krivku aj vzorky bielkoviny, z každého 4x2 duplikáty, t.j. 8x napipetovaný 1 

vzorček. K 10 µl vzorky bolo pripipetovaných 200 µl roztoku C. Slepý vzorček bol pripravený 

náhradou bielkoviny za vodu, t.j. k 10 µl vody bolo pipetovaných 200 µl roztoku C. Takto 

pripravená doštička bola inkubovaná 30 minút pri 37°C v ThermoMixer. 

Na záver bola zmeraná absorbancia pri 562 nm proti destilovanej vode. Od vzorku bol 

odčítaný priemer slepých vzoriek. Získaná hodnota bola vydelená hodnotou vypočítanou 

z lineárnej rovnice grafu kalibračnej krivky. Následne bolo zohľadnené riedenie 5x a výsledná 

hodnota prevedená z µg/ml na mg/ml, a s pomocou tejto hodnoty bola vypočítaná finálna 

koncentrácia vzoriek. Podľa vypočítaných hodnôt boli vzorky nariedené 4xSDS vzorkovým 

pufrom a lyzačným pufrom na cieľovú koncentráciu 1,3 µg/µl a v objeme 30 µl boli nanášané 

do jednotlivých jamiek na gél.  

 

9.8 Elektroforéza proteínov na polyakrylamidovom géli 

Elektroforéza je metóda, založená na schopnosti nabitých častíc pohybovať sa 

v elektrickom poli. Rýchlosť pohybu týchto častíc závisí na veľkosti molekuly a veľkosti 

náboja častice. 

Elektroforéza na polyakrylamidovom géli s dodecylsulfátom sodným (SDS) je 

separačná metóda využiteľná pre rozdelenie molekúl proteínov na základe veľkosti. SDS je 

anionaktívny detergent, ktorý má vysoký náboj, vďaka čomu vo väzbe na bielkoviny vyrovnáva 

nábojové rozdiely bielkovín a umožňuje im pohybovať sa v géli len na základe rozdielnej 

veľkosti molekuly. Komplex proteínu a SDS má rovnaký povrchový náboj a konformácia tohto 

komplexu je unifikovaná do tej miery, že molekulová hmotnosť bielkoviny odráža veľkosť jej 

komplexu s SDS [38] [39]. 
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9.8.1  Zásobné roztoky 

4 M HCl 

Do 150 ml redestilovanej vody bolo priliatych 88 ml koncentrovanej HCl a doplnených 

vodou na 250 ml. 

Zásobný roztok akrylamidu (AA )+bisAA 

Navážených 30 g AA a 0,8 g  bisAA bolo na miešačke rozpustených v malom množstve 

vody. Následne bol objem v odmernej banke doplnený na 100 ml. 

1,5 M Tris-HCl pufr, pH 8,8 

75 ml redestilovanej vody bolo pridanej k 18,5 g Trisu a miešaním bola zmes 

rozpustená. Na pH-metri bolo pomocou cca 5-6 ml 4 M HCl upravené pH a doplnené 

v odmernej banke vodou na 100 ml.  

0,5 M Tris-HCl pufr, pH 6,8  

Navážených bolo 6 g Trisu, pridaných 75 ml redestilovanej vody a miešaním 

rozpustených. Na pH-metri bolo pomocou cca 7-8 ml 4 M HCl upravené pH a doplnené 

v odmernej banke vodou na 100 ml.  

10% SDS 

Navážených 10 g SDS bolo rozpustených v 80 ml redestilovanej vody a v odmernej 

banke doplnených na 100 ml. 

Koncentrovaný elektródový pufr 

72 g glycínu, 15 g Trisu, 5 g SDS bolo rozpustených v 900 ml redestilovanej vody.  

Pomocou 4 M HCl bolo na pH metri upravené pH na 8,3 a v odmernej banke doplnené 

vodou do 1000ml. 

9.8.2  Zásobné roztoky na riedenie vzoriek 

4xSDS vzorkový pufr 

Zložka  (konečná koncentrácia) Koncentrácia zásobného roztoku 
Pipetované 

množstvo 

200 mM Tris/HCl pH 6,8 1M 4 ml 

40% glycerol 85% 9,41 ml 

6% SDS prášok 1,2 g 

0,2 M DTT prášok 0,617 g 

0,1 g Bromfenolová modrá prášok Troška 

Redestilovaná H2O  20 ml 
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Lyzačný pufr 

Zložka (konečná koncentrácia) Koncentrácia zásobného roztoku 
Pipetované 

množstvo 

50 mM Tris/HCl pH 7,4 1M 50 ml 

150 mM NaCl prášok 8,766 g 

10% glycerol 85% 117,65 ml 

1% Triton X-100 100% 10 ml 

2 mM EDTA prášok 0,58 g 

2 mM EGTA prášok 0,76 g  

40 mM β-glycerolfosfát prášok 8,52 g 

50 mM fluorid sodný prášok 2,09 g 

10 mM pyrofosfát sodný prášok 4,46 g 

2 mM dithiotreitol prášok 0,3085 g 

200 µM vanadičnan sodný prášok 0,03678 g 

H2O  
Doplniť na objem 

1 l 

 

9.8.3  Pracovné roztoky 

10% APS 

25 mg persíranu amónneho bolo rozpustených v 250 µl redestilovanej vody, tesne pred 

použitím. 

Separačný gél (spodný, pH vyššie než 8,8) 

 7,5%-2 gély; 1,5 mm 10%-2 gély; 1,5 mm 12,5%-2gély;1,5 mm 

Redestilovaná voda 9,8 ml 8,1 ml 6,4 ml 

Pufr 1,5M Tris-HCl 

pH 8,8 

5 ml 5 ml 5 ml 

Roztok AA+bis AA 5 ml 6,7 ml 8,4 ml 

10% SDS 0,2 ml 0,2 ml 0,2 ml 

Iniciácia polymerácie 

Roztok APS 200 µl 200 µl 200 µl 

TEMED 16 µl 16 µl 16 µl 
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Zaostrovací gél 4% (horný, pH nižšie 6,8) 

 2 gély; 0,75 mm 2 gély; 1,5 mm 

Redestilovaná voda 3,05 ml 6,1 ml 

Pufr 0,5 M Tris.HCl pH 6,8 1,25 ml 2,5 ml 

Roztok AA+bis AA 0,65 ml 1,3 ml 

10% SDS 0,05 ml 0,1 ml 

Iniciácia polymerácie 

Roztok APS 100 µl 200 µl 

TEMED 8 µl 16 µl 

 

Elektródový pufr 

70 ml zásobného elektródového pufru bolo zmiešaných s 280 ml redestilovanej vody. 

Riedenie vzorky 

Podľa obsahu bielkoviny bola vzorka nariedená tak, aby mala koncentráciu pre 

elektroforézu 1,3 µg/µl.  

1𝑥𝑆𝐷𝑆 =
𝑓𝑖𝑛á𝑙𝑛𝑎 𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟á𝑐𝑖𝑎 𝑏𝑖𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣𝑖𝑛𝑦 (µ𝑔/µ𝑙)

𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟á𝑐𝑖𝑎 𝑣𝑧𝑜𝑟𝑘𝑢 𝑝𝑟𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑓𝑜𝑟é𝑧𝑢 (µ𝑔/µ𝑙) 
𝑥 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑎𝑛𝑡𝑢 (µl) 

4𝑥𝑆𝐷𝑆 = 1𝑥𝑆𝐷𝑆/4 

𝑙𝑦𝑧𝑎č𝑛ý 𝑝𝑢𝑓𝑟 = 1𝑥𝑆𝐷𝑆 − 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑎𝑛𝑡𝑢 − 4𝑥𝑆𝐷𝑆 

9.8.4  Postup elektroforézy 

Príprava gélu 

Pripravený bol nalievací stojan, sklo, sklo so spacerom, spony a hrebeň. Sklá a hrebeň 

boli dôkladne umyté saponátom, vodou, redestilovanou vodou a liehometanolom a ponechané  

k uschnutiu v zvislej polohe. 

Sklá boli priložené na seba a spojené sponami, následne boli  postavené na gumovú 

podložku v nalievacom stojane, pritlačené a prichytené vrchným kolíkom. V kadičke bol 

namiešaný roztok na spodný gél a po premiešaní naliaty medzi sklá do výšky asi 4,5 cm od 

spodnej hrany. Opatrne bol prevrstvený približne 200 µl isobutanolu nasýteného vodou 

a ponechaný k polymerácii 30-60 minút. Po opatrnom zliatí isobutanolu bol vysušený 

filtračným papierom tak, aby sa nedotkol gélu. 

V kadičke bol namiešaný roztok na vrchný gél a po premiešaní pipetou naliaty medzi 

sklá na spodný gél až po horný okraj. Po zasunutí hrebeňa gél polymeroval 30 minút. 
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Elektroforéza 

Nariedené vzorky boli povarené 5 minút pri 95°C v predhriatom termobloku a následne 

schladené na izbovú teplotu. Gély boli vytiahnuté zo stojanu, opláchnuté  pod tečúcou vodou 

a opatrne z nich bol vybratý hrebeň. 

Pripravený bol stojan na elektroforézu, sklá s gélom boli pritlačené z každej strany na 

tesnenie, vnútorná časť bola zasunutá do vonkajšej časti stojanu na elektroforézu a pritiahnutá 

sponami. Následne bol stojan vložený do vaničky. 

Do vnútorného elektródového priestoru bol naliaty elektródový pufr, približne 125 ml, 

aby bol ponorený celý gél. Do vonkajšieho elektródového priestoru bol naliaty elektródový 

pufr, asi 250 ml, aby hladina bola nad drôtikom.  

Do každej jamky gélu bolo nanesených 30 µl vzorku, podľa koncentrácie bielkoviny. 

Do jednej jamky bolo nanesených 5 µl štandardu. Do krajných jamiek bol nanesený 1xSDS 

pufr. 

Vanička bola priklopená viečkom a pripojená k zdroju, kde bolo nastavené napätie 90V. 

Keď čelo dobehlo na spodný okraj gélu, zdroj bol vypnutý. 

Nakoniec bol stojan vybratý z vaničky, elektródové pufre vyliate, povolené spony 

a vybraté sklá s gélom. Nasledoval western bloting. 

9.9 Western bloting 

Western bloting, tiež nazývaný imunobloting, je široko využívaná analytická metóda, 

slúžiaca k detekcii špecifických proteínov. Tieto proteíny boli predtým separované na základe 

veľkosti pomocou elektroforézy. Separované proteíny sú následne prenesené na 

polyvinylidendifluoridovú membránu (PVDF), kde sú detekované za použitia špecifických 

protilátok [40]. 

9.9.1  Zásobné roztoky 

Blotovací pufr 

Navážených bolo 6,06 g TRIS (25 mM) a 28,8 g glycínu (192 mM). Po rozpustení v asi 

500 ml redestilovanej vody bolo pridaných 400 ml metanolu. V odmernej banke bol objem 

doplnený vodou do 2000 ml. 

9.9.2  Postup Western blotingu 

PVDF membrána bola popísaná a namočená asi na 5 min do metanolu, čím došlo k jej 

aktivácii. S membránou bolo možné manipulovať jedine za použitia pinzety. 
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Pomocu klínkov bolo otvorené sklo po elektroforéze, odrezaný gél od spacerov, 

odstránený zaostrovací gél a u separačného gélu bola odrezaná dolná časť s modrým farbivom. 

Do blotovacieho pufru v plastovej krabičke bol vložený separačný gél a PVDF 

membrána po vybratí z metanolu. Do blotovacieho pufru v inej krabičke bol namočený hrubý 

filtračný papier a blotovacie hubičky. Všetko bolo nechané v blotovacom pufri asi 20 min. 

Do blotovacieho sendviča boli skladané jednotlivé časti v poradí 1 blotovacia hubička, 

1 hrubý filtračný papier, gél (tak aby rebríček, marker, bol na pravej strane), PVDF membrána, 

1 hrubý filtračný papier a 1 blotovacia hubička. Blotovací sendvič bol zavrený a vložený do 

blotovacieho nástavca. 

Blotovací nástavec bol vložený do vane, ktorá bola vložená do ľadového kúeľa, aby 

nedochádzalo k zahrievaniu. Vrchnák s káblami bolo pripojené k zdroju, nastavenému na 100V 

a 0,25A.  

Po 1,5 hodine blotovania bola membrána vybraná opatrne pomocou pinzety 

a nasledovala detekcia proteínov. 

9.10 Detekcia proteínov 

9.10.1  Zásobné roztoky 

0,1 M TRIS pufr, pH 8,0 

12,11 g TRIS bolo rozpustených v 800 ml redestilovanej vody. Pomocou 4 M HCl bolo 

upravené pH na 8,0 a v odmernej banke doplnené redestilovanou vodou do 1000 ml. 

10xTBS 

Navážených bolo 24,2 g Tris Base, 80 g NaCl a rozpustených v asi 700 ml destilovanej 

vody. Po pridaní 30 ml 4M HCl bolo upravené pH na 7,6. V odmernej banke bol následne 

doplnený objem na 1000 ml. 

TBST 

Zmiešaných bolo 450 ml destilovanej vody, 50 ml 10xTBS a 250 µl Tween 2. 

Primárne protilátky 

alfa-tubulín (Exbio,monoclonal Ab, riedenie 1:5000);  

beta-tubulín (Cell signaling technology, monoclonal Ab, riedenie 1:5000);  

E-kadherín (Cell signaling technology, monoclonal Ab, riedenie 1:2000);  

N-kadherín (Cell signaling technology, polyclonal Ab, riedenie 1:2000);  

beta-katenín (Cell signaling technology, polyclonal Ab, riedenie 1:5000);  

beta-aktín (sigma Aldrich, monoclonal Ab, riedenie 1:10000);  
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twist 1(Novus Biologicus, polyclonal Ab, riedenie 1:2000);  

snail (Cell signaling technology, monoclonal Ab, riedenie 1: 2000);  

ZEB 1/2 (Bioss, polyclonal Ab, riedenie 1:2000) 

Sekundárne protilátky 

Sekundárne protilátky boli riedené 1:20 000 (mouse, rabbit, Dako) a 1:10 000 (rabbit 

IgG, Cell signaling technology) za použitia TBST pufru s 2% BSA. 

9.10.2  Postup detekcie proteínov 

Membrána bola pinzetou prenesená do plastovej krabičky, v ktorej boli následne 

uskutočnené všetky inkubácie a oplachy. 

Do krabičky bola naliata destilovaná voda a kývaním opláchnutá membrána. 

Následne bol na membránu naliaty roztok 5% mlieka v TBST pufri a blokovaná bola 1-

2 hodiny na kývačke. Po ukončení blokovania sa mlieko vylialo a  membrána opláchla. 

Membrána bola inkubovaná s primárnou protilátkou cez noc. 

Ďalší deň bola odpipetovaná primárna protilátka a membrána bola oplachovaná 6x5 

minút s TBST pufrom. Nasledovala inkubácia so sekundárnou protilátkou, ktorá trvala 1-2 

hodiny a po ukončení inkubácie bola sekundárna protilátka vyliata. Na záver sa membrána 

znova oplachovala 6x5 minút s TBST pufrom. 

9.11 Chemiluminiscenčná detekcia 

Z krabičky s membránou bol vyliaty TBST pufr, na povrch membrány bolo 

napipetované toľko substrátu aby bola pokrytá celá membrána a nechala sa inkubovať asi 5 

minút. 

Použitý bol počítač s programom Carestream. Membrána bola po 5 minútach vybratá 

pinzetou zo substrátu, okvapkaná, prenesená do Gel Logic a umiestnená približne do stredu, 

aby bola viditeľná v počítači. 

Doba osvitu bola nastavená podľa aktuálnych podmienok, ale väčšinou začínala 1 

minútou.  
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10 Výsledky 

10.1  Meranie RIN (RNA integrity number) 

Pred samotným stanovením génovej expresie sme stanovovali tzv. RIN číslo, čo je 

numerické označenie pre integritu RNA. RIN číslo nadobúda hodnôt od 1-10, pričom 1-4 

označuje značne degradovanú RNA, RIN číslo mezi 4-7 je číslo pre akceptovateľnú kvalitu 

RNA a najvhodnejšia pre analýzu je hodnota RIN mezi 7-10.  

Na základe výsledkov hodnotenia čísla integrity RNA alebo RNA integrity number 

(RIN) v našich vzorkách môžeme konštatovať, že RNA vykazuje dobrú kvalitu (hodnoty 

v rozmedzí 9,6 – 10) pre stanovenie génovej expresie (Obr. 8).   

 

 

Obr. 8 Hodnota čísla RIN pre RNA ovplyvňovanú rôznymi látkami v rôznych koncentráciách 
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10.2 Sledovanie expresie jednotlivých markerov na úrovni mRNA metódou 

RT-PCR 

Zmeny hladín jednotlivých markerov na úrovni mRNA boli stanovované metódou RT-

PCR, pričom všetky experimenty boli uskutočňované v triplikátoch. Zmeny boli sledované po 

ovplyvnení buniek rastovým faktorom TGF-β, TGF-β s  FLU a TGF-β s  MBZ. Používaná bola 

bunková línia DOK z ústnej dutiny staršieho muža, fajčiara.  

Bunky DOK boli ovplyvňované TGF-β v koncentrácii 5 ng/ml po dobu 24 hodín 

v médiu bez séra a s prídavkom 0,1 % DMSO, čím bol navodený proces EMT. Ďalšia časť 

buniek DOK bola ovplyvňovaná TGF-β v koncentrácii 5 ng/ml a súčasne 200 nM FLU alebo 

200 nM MBZ po dobu 24 hodín.  

V experimente bolo sledované, či po pridaní anthelmintických liečiv FLU alebo MBZ 

došlo k  zmenám v procese EMT a ovplyvneniu expresie génov pre epiteliálne a 

mezenchymálne markery. Sledovaným epiteliálnym markerom bol E-kadherín. Pozorovanými 

mezenchymálnymi markermi boli N-kadherín, β-katenín, vimentín, MMP2, MMP9, snail, zeb 

a twist.  

Znakom * je označovaná štatistická významnosť p<0.05 TGF-β  zmeny voči 

neovplyvnenej kontrole a znakom # je označovaná štatistická významnosť p<0.05 zmeny voči 

bunkám ovplyvneným len samotným TGF-β.  
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10.2.1  E-kadherín a N-kadherín 

Po inkubácii buniek s TGF-β došlo k zvýšenej expresii E-kadherínu. Bunky ovplyvnené 

TGF-β v kombinácii s FLU alebo MBZ vykazovali podobnú expresiu E-kadherinu ako bunky 

ovplyvnené samotným TGF-β (Obr. 9, Obr. 10).  

Hladina N-kadherínu sa tiež štatisticky významne zvýšila po inkubácii buniek s TGF-β. 

V bunkách inkubovaných s TGF-β a FLU bolo pozorované značné zníženie jeho expresie oproti 

bunkám inkubovaným len s TGF-β. Expresia N-kadherínu bola približne rovnaká v bunkách 

ovplyvnených kombináciou  TGF-β s MBZ ako v bunkách ovplyvnených samotným TGF-β 

(Obr. 9, Obr. 10). 

 

Obr. 9 Vplyv TGF-β (v koncentrácii 5 ng/ml) a TGF-β s FLU (v koncentrácii 200 nM) na expresiu 

génov pre E-kadherín a N-kadherín 

 

 

 

Obr. 10 Vplyv TGF-β (v koncentrácii 5 ng/ml) a TGF-β s MBZ (v koncentrácii 200 nM) na expresiu 

génov pre E-kadherín a N-kadherín 
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10.2.2  β-katenín, vimentín 

 K významnému zvýšeniu expresie mRNA β-katenínu došlo po inkubácii buniek s TGF-

β. Ovplyvnenie buniek TGF-β s FLU znížilo expresiu β-katenínu len nepatrne. V bunkách 

inkubovaných TGF-β spolu s MBZ bolo pozorované zvýšenie expresie β-katenínu. 

Ovplyvnenie buniek TGF-β viedlo k štatisticky signifikantnému zvýšeniu hladiny 

vimentínu. Inkubácia buniek s TGF-β a FLU a rovnako TGF-β s MBZ spôsobila zníženie 

expresie vimentínu oproti bunkám inkubovaným len s TGF-β.  (Obr. 11, Obr. 12). 

 

Obr. 11 Vplyv TGF-β (v koncentrácii 5 ng/ml) a TGF-β s FLU (v koncentrácii 200 nM) na relatívnu 

expresiu génov pre β-katenín a vimentín 

 

 

Obr. 12 Vplyv TGF-β (v koncentrácii 5 ng/ml) a TGF-β s MBZ (v koncentrácii 200 nM) na expresiu 

génov pre β-katenín a vimentín 
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10.2.3  MMP2, MMP9 

U buniek inkubovaných TGF-β bolo pozorované štatisticky významné zvýšenie 

expresie MMP2. Po ovplyvnení buniek TGF-β s FLU došlo k značnému zníženiu hladiny 

MMP2 oproti bunkám inkubovaným len s TGF-β. Expresia MMP2 bola rovnaká v bunkách 

ovplyvnených TGF-β s MBZ a v bunkách ovplyvnených samotným TGF-β. 

Významné zvýšenie expresie MMP9 bolo zaznamenané po ovplyvnení buniek TGF-β. 

Inkubácia buniek s TGF-β a FLU viedla k štatisticky značnému zníženiu expresie MMP9 oproti 

bunkám inkubovaným so samotným TGF-β. Po inkubácii buniek s TGF-β a MBZ bolo 

zaznamenané zvýšenie expresie MMP9 oproti kontrole s TGF-β (Obr. 13, Obr. 14). 

 

Obr. 13 Vplyv TGF-β (v koncentrácii 5 ng/ml) a TGF-β s FLU (v koncentrácii 200 nM) na expresiu 

génov pre MMP2 a MMP9 

 

Obr. 14 Vplyv TGF-β (v koncentrácii 5 ng/ml) a TGF-β s MBZ (v koncentrácii 200 nM) na expresiu 

génov pre MMP2 a MMP9 
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10.2.4  Snail, twist 

U buniek inkubovaných s TGF-β došlo k výrazne zvýšenej expresii transkripčného 

faktoru twist. Po ovplyvnení buniek TGF-β spolu s FLU a rovnako MBZ došlo k štatisticky 

významnému zníženiu expresie twist oproti bunkám inkubovaným so samotným TGF-β. 

Po aplikácii TGF-β k bunkám došlo k výraznému zvýšeniu hladiny transkripčného 

faktoru snail. V bunkách ovplyvnených TGF-β s FLU bolo zaznamenané štatisticky významné 

zníženie expresie snail oproti bunkám ovplyvneným len TGF-β. Aplikácia TGF-β s MBZ 

hladinu snail zvýšila oproti pozitívnej kontrole s TGF-β. (Obr. 15, Obr. 16) 

 

Obr. 15 Vplyv TGF-β (v koncentrácii 5 ng/ml) a TGF-β s FLU (v koncentrácii 200nM) na expresiu 

génov pre twist a snail 

 

 

Obr. 16 Vplyv TGF-β (v koncentrácii 5 ng/ml) a TGF-β s MBZ (v koncentrácii 200nM) na expresiu 

génov pre twist a snail 
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10.2.5  ZEB1, ZEB2 

Hladina transkripčného faktoru ZEB1 bola zvýšená po ovplyvnení buniek TGF-β. Po 

aplikácii TGF-β s FLU došlo k zýšeniu expresie ZEB1 oproti bunkám ovplyvneným samotným 

TGF-β. Ovplyvnenie buniek TGF-β s MBZ hladinu ZEB1 len mierne znížilo oproti bunkám s 

TGF-β. 

Aplikácia TGF-β k bunkám spôsobila zvýšenie expresie ZEB2. Po ovplyvnení buniek 

TGF-β s FLU bolo pozorované zvýšenie expresie daného transkripčného faktoru. Aplikácia 

TGF-β s MBZ viedla k štatisticky významnému poklesu hladiny ZEB2 oproti bunkám 

ovplyvneným samotným TGF-β. (Obr. 17, Obr. 18) 

 

Obr. 17 Vplyv TGF-β (v koncentrácii 5 ng/ml) a TGF-β s FLU (v koncentrácii 200 nM) na expresiu 

génov pre ZEB1 a ZEB2  

 

Obr. 18 Vplyv TGF-β (v koncentrácii 5 ng/ml) a TGF-β s MBZ (v koncentrácii 200 nM) a expresiu 

génov pre ZEB1 a ZEB2 
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10.3 Sledovanie zmeny expresie rodín miR-200 a miR-21 metódou RT-PCR 

Na základe pozitívneho vplyvu FLU na vyššie sledované markery sme sa rozhodli 

otestovať účinok tohto liečiva na rodinu miR-200 (200a, 200b, 200c) a onkomiR-21 (Obr. 19). 

Hladina miR-200a sa mierne zvýšila po ovplyvnení buniek TGF-β. Po inkubácii buniek 

s TGF-β a FLU bolo pozorované zníženie expresie miR-200a oproti bunkám len s TGF-β. 

Expresia miR-200b bola značne znížená po ovplyvnení buniek TGF-β. Bunky 

ovplyvnené TGF-β s FLU vykazovali štatisticky významné zvýšenie expresie miR-200b oproti 

bunkám ovplyvneným len TGF-β. 

Podobný priebeh bol zaznamenaný u miR-200c, kedy po aplikácii TGF-β došlo 

k zníženiu expresie tohto markeru. Hladina miR-200c sa zvýšila po ovplyvnení buniek TGF-β 

s FLU. 

Inkubácia buniek s TGF-β zapríčinila výrazne zvýšenú expresiu miR-21. U buniek 

inkubovaných s TGF-β a FLU bolo zaznamenané štatisticky významné zníženie hladiny miR-

21 oproti bunkám ovplyvneným samotným TGF-β. (Obr. 19) 

 

 

Obr. 19 Vplyv TGF-β (v koncentrácii 5 ng/ml) a TGF-β s FLU (v koncentrácii 200 nM) na expresiu 

rodiny miR-200 a rodiny miR-21 
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10.4 Sledovanie expresie jednotlivých markerov na úrovni proteínu metódou 

Western bloting 

Metódou použitou k sledovaniu zmeny expresie jednotlivých markerov na úrovni 

proteínov, po ovplyvnení nami skúmanými látkami, bol Western bloting. Bunky línie DOK boli 

inkubované 48 hodín s rastovým faktorom TGF-β v koncentrácii 5ng/ml, s TGF-β a FLU 

alebo MBZ v koncentráciách 50 nM, 100 nM, 200 nM. Stanovované boli proteíny N-kadherínu, 

E-kadherínu, α-tubulínu, β-tubulínu a β-katenínu. Boli zmerané denzity spotov jednotlivých 

proteínov a následne bol vypočítaný pomer týchto denzít k denzite spotu referenčného proteínu 

β-aktínu. Takto normalizované hodnoty sú uvedené pod jednotlivými blotmi. Všetky výsledky 

získané v ovplyvnených bunkách boli porovnávané s kontrolou, ktorá zahŕňala bunky 

neovplyvnené žiadnou zo skúmaných látok. 

Ako bolo uvedené vyššie, N-kadherín je mezenchymálny marker. Zo získaných 

výsledkov vyplýva, že po aplikácii TGF-β sa jeho množstvo niekoľkonásobne zvýšilo oproti 

kontrole. Po pridaní anthelmintík, vo všetkých koncentráciách, sa kvantita tohto proteínu 

výrazne znížila. Najvýraznejšie zníženie hladiny bolo zaznamenané po aplikácii FLU aj MBZ 

v koncentrácii 200 nM.  

V prípade E-kadherínu bolo zaznamenané zvýšenie množstva proteínu po aplikácii 

TGF-β k bunkám. Inkubácia buniek s TGF-β a FLU alebo MBZ viedla k zníženiu množstva 

proteínu oproti bunkám len s TGF-β. 

FLU a MBZ sú liečivá ovplyvňujúce štruktúru mikrotubulov, preto bol pozorovaný 

vplyv týchto liečiv na hladinu proteínov α- a β-tubulínu. Z nadobudnutých výsledkov bol 

pozorovaný nárast hladiny proteínu α-tubulínu po indukcii TGF-β a pokles po aplikácii TGF-β 

s FLU vo všetkých použitých koncentráciách. Najvýraznejší pokles denzity bol zaznamenaný 

po pridaní FLU v koncentrácii 200 nM. MBZ znižuje hladinu tohto proteínu oproti 

indukovanému stavu len v koncentrácii 200 nM. 

Hladina β-tubulínu sa po pridaní TGF-β rovnako zvýšila oproti kontrole. Pokles tejto 

hladiny bol pozorovaný len po aplikácii FLU v každej z koncentrácií, najvýraznejšie 

v koncentrácii 200 nM. MBZ hladinu β-tubulínu oproti bunkám indukovaným TGF-β neznížil. 

Rastový faktor TGF-β  zvýšil množstvo mezenchymálneho β-katenínu oproti kontrole. 

FLU v koncentrácii 100 nM a 200 nM znížil hladinu tohto proteínu, výraznejšie vo vyššej 

koncentrácii podobne ako vo väčšine vyššie uvádzaných výsledkov. MBZ znížil množstvo β-

katenínu oproti bunkám, ktoré boli inkubované so samotným TGF-β len v koncentráciách 50 

nM a 200 nM (Obr. 20). 
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Obr. 20 Vplyv TGF-β (v koncentrácii 5 ng/ml) a TGF-β s FLU (v koncentrácii 50 nM, 100 nM, 200 

nM) a TGF-β s MBZ (v koncentrácii 50 nM, 100 nM, 200 nM) na expresiu vybraných proteínov 
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11 Diskusia 

FLU a MBZ sú anthelmintické liečivá benzimidazolového typu bežne používané 

v humánnej a veterinárnej medicíne. Väzbou na podjednotku mikrotubulov tubulín, rozrušia 

štruktúru a funkciu mikrotubulov. Okrem tohto účinku zabraňujú vstrebávaniu glukózy 

a tvorbe ATP a vyčerpávajú zásoby glykogénu. Všetky vyššie uvedené deje vedú k smrti 

helminta, ale zároveň predurčujú možné cytostatické pôsobenie týchto liečiv. Výhodou týchto 

liečiv je aj to, že dosiaľ nebola pozorovaná žiadna rezistencia nádorových buniek na tieto 

liečivá [28] [29] [30]. 

FLU, na rozdiel od MBZ, obsahuje vo svojej štruktúre molekulu fluóru, ktorá mu 

pripisuje ešte výhodnejšie vlastnosti a menej nežiadúcich účinkov oproti ostatným 

benzimidazolom [35]. Jeho protinádorový účinok je pripisovaný zábrane polymerizácie 

mikrotubulov a na základe toho zábrane pohyblivosti bunky, ktorá by mohla vstupovať do 

metastatickej kaskády [34]. Vďaka inhibícii polymerizácie mikrotubulov nedochádza 

k prestavbe cytoskeletu a tvorbe invadopódií, ktoré by zabezpečovali zvýšenú motilitu buniek 

a prechod cez ECM počas EMT, ktorá je jedným z kľúčových dejov metastázovania buniek [2] 

[6]. 

Mnohé štúdie preukázali vplyv FLU na inhibíciu proliferácie nádorových buniek, 

potlačenie migrácie nádorových buniek, indukciu bunkovej diferenciácie a podporenie účinku 

konvenčných chemoterapeutických liečiv v in vitro aj in vivo podmienkach [41]. 

Štúdia zaoberajúca sa vplyvom FLU na bunkovú líniu prsného nádoru MDA-MB-231, 

prostredníctvom western blotingu preukázala, že mezenchymálne markery β-katenin, N-

kadherín a vimentín mali zníženú expresiu po ovplyvnení buniek FLU a epiteliálny marker 

keratín 18 bol exprimovaný vo zvýšenej miere. Tieto výsledky dokladajú, že FLU inhibuje 

bunkovú migráciu a teda schopnosť metastázovania [41].  

Ďalšia štúdia potvrdila, že antiproliferačný účinok FLU je skutočne zapríčinený 

inhibíciou polymerizácie mikrotubulov. Mutovaná bunková línia KB-4.0-HTI, ktorá je 

rezistentná k inhibítorom mikrotubulov bola poronávaná s nemutovanou líniou KB-3-1. Bunky 

KB-4.0-HTI boli 7-krát rezistentnejšie k FLU než nemutované bunky KB-3-1. Podobného 

výsledku bolo dosiahnuté aj pri aplikácii kolchicínu, ktorý má s FLU rovnaké väzbové miesto 

na tubulíne. FLU bol testovaný aj na bunkovej línii EpoB40 s bodovou mutáciou na β-tubulíne, 

ktorá je citlivejšia k inhibítorom mikrotubulov. Bunky EpoB40 boli 5-krát senzitívnejšie k FLU 

než nemutované bunky A549 [35]. 
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Štúdia predpokladajúca účinok FLU ako anti-neuroblastómového liečiva preukázala 

podobnú vysokú senzitivitu k FLU u 140-tich neuroblastómových bunkových línii [42]. 

Rovnako MBZ vykazuje významný antiproliferačný a protinádorový efekt v rôznych 

modeloch. Napríklad, pozitívny vplyv MBZ na rakovinu žalúdka preukázala štúdia, ktorá 

okrem iného potvrdila pokles aktivity MMP-2 u bunkovej línie AGP-01 ovplyvnenej MBZ 

[43]. V inej práci bola protinádorová aktivita MBZ testovaná in vivo na myšiach, ktorým boli 

injekčne vpravené do tela bunky línie H460, čo sú ľudské bunky pľúcneho nádoru. Myši boli 

rozdelené na 2 skupiny, 10 myší bolo v kontrolnej skupine a 10 myší bolo p.o. liečených 1 mg 

MBZ. Experiment bol uskutočnený dvakrát. Následne bola porovnávaná hmotnosť a ďalšie 

parametre nádoru. Rozdiel v hmotnosti nádoru u myší liečených MBZ a neliečených bol 

1200mg. Okrem iného u liečených myší došlo k výraznému poklesu CD-31 pozitívnych 

endoteliálnych buniek a s tým spojenej neovaskularizácii nádoru [44].  

MBZ bol rovnako testovaný aj u pacienta s kolorektálnym karcinómom, ktorý mal 

metastázy diseminované do pľúc, pečene a lymfatických uzlín. Po liečbe protinádorovými 

liečivami kapecitabínom, oxaliplatinou a bevacizumabom bolo pozorované ustálenie choroby, 

ale remisia zaznamenaná nebola. Po získaní informovaného súhlasu pacienta bol nasadený 

MBZ v dávke 100 mg dvakrát denne po dobu 6 týždňov. Za toto obdobie pacient nespozoroval 

žiadne vedľajšie účinky liečiva, ale došlo k úplnej remisii metastáz v pľúcach a lymfatických 

uzlinách a k čiastočnej remisii metastáz v pečeni [45]. 

Na základe vyššie uvedených štúdii sme sa rozhodli preskúmať vplyv FLU a MBZ na 

EMT, ktorá je jedným z kľúčových dejov metastázovania buniek. Na molekulárnej úrovni sa 

EMT prejavuje úbytkom epiteliálneho markeru E-kadherínu, nárastom mezenchymálnych 

markerov N-kadherínu, β-katenínu, vimentínu, MMP2, MMP9 a zvýšenou expresiou 

transkripčných faktorov snail, twist a ZEB. Zmienené epiteliálne a mezenchymálne markery 

boli popísané vo viacerých štúdiách zaoberajúcich sa prítomnosťou EMT v metastatickom 

procese nádorových buniek [46] [3] [18]. 

Zmeny hladín jednotlivých markerov sme sledovali na úrovni mikroRNA, mRNA 

a proteínov. Porovnávali sme hladiny markerov po navodení EMT rastovým faktorom TGF-β 

a po ovplyvnení buniek TGF-β spolu s FLU alebo MBZ v rôznych koncentráciách. 

E-kadherín je hlavný proteín adhéznych spojení, ktoré upevňujú epiteliálne bunky 

k sebe navzájom. Jeho znížená hladina bola zaznamenaná počas embryonálneho vývoja, 

fibrózy a nádorovej progresie, teda počas procesu EMT [3]. V jednej zo štúdií bola znížená 

expresia tohto proteínu popisovaná u pokročilého štádia nádoru pažeráka, pľúc, hlavy a krku, 

pankreasu a krčku maternice. Na druhej strane bola popisovaná jeho zvýšená expresia 
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v metastatickom ložisku nádoru prsníka, pričom v primárnom nádore bol zaznamenaný jeho 

úbytok. Tento jav bol v ich práci vysvetlený tým, že znovunadobudnutie bunkových adhézií 

zabráni apoptóze metastázujúcich buniek [15]. V našej práci bola pozorovaná zvýšená hladina 

tohto epiteliálneho proteínu po navodení EMT rastovým faktorom TGF-β, na úrovni mRNA aj 

proteínu. Jedným z vysvetlení zvýšenej hladiny E-kadherínu po indukcii TGF-β by mohlo byť 

práve, vyššie spomínané, znovuzískanie bunkových adhézií v metastatickom ložisku a tým 

zabránenie apoptóze, alebo nedostatočná doba indukcie TGF-β. Anthelmintické liečivá FLU 

a MBZ inhibujú polymerizáciu mikrotubulov a teda zabraňujú pohyblivosti buniek a ich vstupu 

do metastatického procesu [28] [29] [30]. Očakávali sme teda, že epitelálne markery po 

aplikácii týchto liečiv budú zvýšené. Podľa jednej zo štúdií došlo po aplikácii FLU k zvýšenej 

expresii epiteliálneho markeru keratínu 18 u bunkovej línie MDA-MB-231 odvodenej od 

prsného nádoru [41]. V našej štúdii sme namerali mierne zvýšenú expresiu epiteliálneho E-

kadherínu oproti bunkám ovplyvneným len TGF-β na úrovni mRNA po aplikácii FLU aj MBZ. 

Na úrovni proteínov sa nám tento priebeh potvrdiť nepodarilo a zaznamenali sme zníženie 

hladiny E-kadherínu oproti bunkám ovplyvneným TGF-β.  

Jedným z mezenchymálnych markerov je N-kadherín. Počas EMT dochádza k tzv. 

,,kadherínovému switchu“, kedy sa zvyšuje expresia mezenchymálneho N-kadherínu a klesá 

hladina epiteliálneho E-kadherínu. Zvýšená hladina N-kadherínu koreluje so zvýšenou 

invazívnosťou a zníženou diferenciáciou nádoru. Bola popisovaná u nádorov žalúdka, hlavy 

a krku. Kadherínový switch bol pozorovaný aj u metastáz lymfatických uzlín [3]. V našej práci 

došlo, podobne ako v predchádzajúcich štúdiách, k zvýšeniu hladiny N-kadherínu počas EMT, 

ktorá bola navodená TGF-β, ako na úrovni mRNA, tak aj na úrovni proteínov. Od FLU a MBZ 

sme očakávali zníženie hladiny tohto mezenchymálneho markeru. V práci zaoberajúcej sa 

vplyvom FLU na bunkovú líniu MDA-MB-231 namerali zníženú hladinu N-kadherínu, po 

aplikácii FLU, za použitia western blotingu [41]. V našom prípade došlo vplyvom FLU 

k štatisticky významnému zníženiu expresie N-kadherínu na úrovni mRNA oproti bunkám 

ovplyvneným TGF-β. Po aplikácii MBZ došlo k nepredpokladanému zvýšeniu expresie. Na 

úrovni proteínov sme namerali zníženú hladinu tohto markeru v bunkách ovplyvnených FLU 

alebo MBZ (najvýraznejšie v koncentrácii 200 nM) oproti bunkám inkubovaným s TGF.  

β-katenín je proteín, vďaka ktorému je k cytoskeletu upevnený E-kadherín. V prípade 

straty bunkových adhézií, je E-kadherín endocytovaný a β-katenín uvoľnený do cytoplazmy. 

Tento voľný β-katenín je následne translokovaný do jadra, kde pôsobí ako transkripčný 

koaktivátor génov indukujúcich EMT [3] [18]. V štúdii, ktorá sa zaoberala bunkami nádoru 

prostaty rezistentnými k bunečnej smrti, namerali zvýšenú expresiu β-katenínu na úrovni 
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proteínov [47]. My sme namerali zvýšenú hladinu β-katenínu u buniek inkubovaných s TGF-

ako na úrovni mRNA tak aj proteínov. Po pridaní FLU sme pozorovali len mierne zníženie 

hladiny mRNA tohto markeru oproti bunkám inkubovaným s TGF-β. Na úrovni proteínov došlo 

k redukcii hladiny β-katenínu len v koncentráciách FLU 100nM a 200nM. Po aplikácii MBZ 

sme zaznamenali neočakávaný nárast hladiny mRNA tohto markeru. Hladina proteínu β-

katenínu bola znížená len v koncentráciách MBZ 50nM a 200nM. 

Vimentín je intermediárne filamentum, ktorého expresia je zvýšená v metastázujúcich 

bunkách [3]. V práci, ktorá sa zaoberala vimentínom ako biomarkerom metastáz lymfatických 

uzlín a zlej prognózy kolorektálneho karcinómu, bola nameraná značne zvýšená expresia tohto 

markeru na úrovni proteínov. Zvýšená expresia vimentínu bola zaznamenaná napríklad na 

bunkovej línii SW620, ktorá je odvodená od metastázujúcich buniek nádoru hrubého čreva [48]. 

My sme sledovali zmeny hladiny vimentínu na úrovni mRNA. Po ovplyvnení buniek TGF-β 

bolo namerané výrazné zvýšenie expresie vimentínu. Po ovplyvnení buniek TGF-β s FLU došlo 

k štatisticky významnému zníženiu hladiny vimentínu oproti bunkám ovplyvneným samotným 

TGF-β. Po aplikácii MBZ bol pozorovaný rovnaký priebeh a teda pokles hladiny vimentínu 

oproti bunkám inkubovaným so samotným TGF-β.  

Hlavnou funkciou MMPs je remodelácia ECM, vďaka čomu umožnia primárnym 

nádorom metastázovať do periférnych tkanív [19]. V našej práci sme po navodení EMT 

prostredníctvom TGF-β zistili značne zvýšenú hladinu mRNA pre MMP2 aj MMP9. Po pridaní 

FLU došlo k štatisticky významnému zníženiu MMP2 a MMP9 oproti bunkám inkubovaným s 

TGF-β. Po aplikácii MBZ sme zaznamenali, v rozpore s našim očakávaním, nezmenenú 

hladinu MMP2 a zvýšenú hladinu MMP9 oproti bunkám oplyvneným TGF-β. 

EMT je riadená rozličnými transkripčnými faktormi, ktoré znižujú expresiu génov pre 

epiteliálne markery a zvyšujú expresiu génov mezenchymálnych markerov, hlavne N-

kadherínu, vimentínu, MMPs. Okrem toho majú svoje špecifické funkcie ako je napríklad 

navodenie hypoxie, ktorá prispieva k nádorovým metastázam, alebo zmena fenotypu na fenotyp 

kmeňových buniek, ktoré majú možnosť sebeobnovy a sú rezistentné k chemoterapii [20]. My 

sme sa v práci zaoberali transkripčnými faktormi snail, twist, ZEB1 a ZEB2. Pozorovali sme 

signifikantne zvýšenú hladinu všetkých spomínaných transkripčných faktorov po ovplyvnení 

buniek TGF-β. K rovnakým výsledkom dospeli aj v štúdiách, kde pozorovali zvýšenú hladinu 

snail v metastázach lymfatických uzlín pochádzajúcich z ľudského nádoru prsníka bunkovej 

línie MDA-MB-231 [22]. Zvýšená hladina twistu bola zaznamenaná u metastáz kostí 

z primárneho nádoru prsníka [49]. Extrémne zvýšená hladina ZEB1 bola popísaná u mnohých 

ľudských nádorov, vrátane nádoru maternice, pankreasu, pľúc, pečene, žalúdka, hrubého čreva 
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a prsníka [23]. Po aplikácii anthelmintík sme očakávali zníženie hladiny jednotlivých 

transkripčných faktorov. Tohto výsledku sme dosiahli po aplikácii FLU, ktorý významne znížil 

hladinu transkripčných faktorov snail a twist oproti bunkám ovplyvneným samotným TGF-β. 

Aplikácia MBZ viedla k signifikantnému zníženiu hladiny twist. Inkubácia buniek s FLU viedla 

k neočakávanému zvýšeniu expresie ZEB1 a ZEB2 oproti bunkám inkubovaným so samotným 

TGF-β. Po ovplyvnení buniek MBZ bolo pozorované mierne zníženie ZEB1 a štatisticky 

značný pokles hladiny ZEB2 oproti bunkám ovplyvneným TGF-β. 

Na úrovni proteínov sme sledovali aj zmeny hladín α- a β- tubulínu, ako podjednotiek 

mikrotubulov cytoskeletu, ktoré sú zodpovedné za bunkovú migráciu. V štúdii, ktorá sa 

zaoberala vplyvom mikrotubulov na ranné fáze metastázovania nádorov potvrdili, že 

mikrotubuly sú zodpovedné, mimo iného, za priľnavosť nádorových buniek k stene ciev počas 

zakladania metastatického ložiska [12]. V našej práci sme pozorovali zvýšenie hladiny α- a β- 

tubulínu po ovplyvnení buniek TGF-β. Po inkubácii buniek s TGF-β a FLU, vo všetkých 

koncentráciách, sme zaznamenali zníženie hladiny α- a β- tubulínu oproti bunkám 

inkubovaným s TGF-β. MBZ v 200 nM koncentrácii len nevýznamne znížil hladinu α-tubulínu, 

v ostatných koncentráciách, neočakávane, zvýšil hladinu α- aj β-tubulínu oproti bunkám 

ovplyvneným samotným TGF-β. 

V tejto práci sme sa zaoberali aj mikroRNA, čo sú malé, približne 20 nukleotidové 

nekódujúce sekvencie RNA, schopné inhibovať génovú expresiu [24]. Rodina miR-200 

negatívne reguluje transkripčné faktory ZEB1, ZEB2, vďaka tomu zvyšuje expresiu E-

kadherínu a inhibuje proces EMT. Naopak znížená expresia miR-200 zaháji EMT 

a metastatickú kaskádu [25]. My sme skúmali konkrétne miR-200a, miR-200b a miR-200c. Po 

indukcii TGF-β sme skutočne zaznamenali zníženú expresiu miR-200b a miR-200c. Bunky 

ovplyvnené FLU, mali podľa našich očakávaní, hladinu miR-200b a miR-200c zvýšenú oproti 

bunkám, ktoré boli ovplyvnené len TGF-β. V podobnej štúdii sledovali vplyv miR-200a a miR-

200c na expresiu E-kadherínu, ZEB1 a ZEB2 u bunkovej línie MDA-MB-231 metódou RT-

PCR. V prípade miR-200a aj miR-200c docielili značne zvýšenej expresie E-kadherínu 

a významne zníženej hladiny ZEB1, ZEB2 [24]. MiR-21 funguje ako onkogén, je asociovaná 

s oslabenou schopnosťou apoptózy, zvýšenou bunkovou proliferáciou a metastatický proces 

môže regulovať skrze remodeláciu cytoskeletu alebo reguláciou MMPs a ďalších génov [25] 

[27]. Nami namerané výsledky zaznamenali značne zvýšenú hladinu miR-21 v prípade 

indukcie EMT u buniek inkubovaných s TGF-β. V štúdii zaoberajúcej sa miR-21 namerali 

nadmernú expresiu miR-21 u nádoru prsníka [27]. FLU v 200nM koncentrácii výrazne znížil 

hladinu miR-21 oproti bunkám ovplyvneným TGF-β. 
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12 Záver 

V našom projekte sme sledovali vplyv FLU a MBZ na proces EMT navodený rastovým 

faktorom TGF-β. Za hlavné determinanty procesu EMT sme si zvolili epiteliálny marker E-

kadherín a mezenchymálne markery N-kadherín, β-katenín, Vimentín, MMP2, MMP9, α-

tubulín, β-tubulín, Snail, Zeb a Twist. Zmeny ich hladín boli stanovované na úrovni mRNA 

metódou RT-PCR a na úrovni proteínov metódou Western-bloting. Ďalšími biomarkermi boli 

vybrané miRNA (miR-200a, miR-200b, miR-200c a miR-21). TGF-β, FLU aj MBZ významne 

menili hladiny epiteliálnych aj mezenchymálnych markerov a to nasledujúcim spôsobom:  

 

• Predpokladali sme, že rastový faktor TGF-β bude indukovať EMT a vďaka tomu 

zvyšovať hladiny mezenchymálnych markerov. V našej práci sme tento priebeh 

pozorovali u všetkých skúmaných mezenchymálnych markerov. Súčasne, TGF-β 

znižoval hladinu epiteliálnych markerov  miR-200b a miR-200c. 

• FLU signifikantne znižoval mRNA hladinu mezenchymálnych markerov N-

kadherínu, vimentínu, MMP2, MMP9 a transkripčných faktorov snail a twist. MBZ 

významne znížil len hladinu transkripčných faktorov twist a ZEB2. 

• Množstvo proteínov mezenchymálneho markeru N-kadherínu sa značne znížilo 

po ovplyvnení buniek TGF-β s FLU a s MBZ (vo všetkých použitých koncentráciách). 

FLU vo všetkých použitých koncentráciách znížil množstvo α-tubulínu a β-tubulínu. 

FLU aj MBZ znižovali množstvo proteínu β-katenínu. 

• FLU ovplyvnil expresiu niektorých miRNA - signifikantne zvýšil hladinu 

epiteliálneho markeru miR-200b a významne znížil hladinu mezenchymálneho 

markeru miR-21. 
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13 Zoznam skratiek 

AA- akrylamid 

APS- persíran amónny 

BCA- kyselina bicinchoninová (bicinchonic acid) 

bisAA- bisakrylamid 

BSA- hovädzí sérový albumín 

cDNA- komplementárna DNA 

CSC- cancer stem cells- kmeňové nádorové bunky 

DEPC- diethylpyrokarbonát 

DEPC voda- voda bez nukleáz 

DOK- dysplastické orálne keratinocyty 

DTT- dithiotreitol 

ECM- extracelulárna matrix 

EDTA- kyselina etylendiamintetraocotvá 

EGTA- kyselina etylenglykoltetraoctová 

EMT- Epiteliálne- mezenchymálna tranzícia 

EMT-TF- transkripčné faktory EMT 

FLU- flubendazol 

GAPDH- referenčný gén kódujúci proteíny z rodiny glyceraldehyd-3-fosfát 

dehydrogenáz 

MBZ- mebendazol 

MET- mezenchymálne-epiteliálna tranzícia 

MiRNA- mikroRNA 

MMPs- matrixové metaloproteinázy 

mRNA- messenger RNA 

MRTF- myokardínový transkripčný faktor 

PAR6- partitioning defective protein 6 

PCR- polymerázová reťazová reakcia 

p.o.- per orálne 

ROS- reaktívne kyslíkové radikály 

RT-qPCR- kvantitatívna real-time PCR 

SDS- dodecylsíran sodný 

SDS- dodecylsulfát sodný 
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SNP- jednonukleotidové polymorfizmy 

TBST- Zmes TRIS pufrovaného fyziologickým roztokom a Tween 

TGF-β- ttansfroming growth factor beta 

TIMP- tissue inhibitor of metalloproteinase 

TRIS- Tris-(hydroxyethyl)-aminoethan 

VEGF- vaskulárny endoteliálny rastový faktor 
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