
ABSTRAKT 

Senescence, původně definovaná jako nevratná zástava buněčného cyklu, hraje úlohu 

dvousečné zbraně. Kromě toho, že je považována za bariéru bránící vzniku rakoviny, pozitivně 

přispívá k procesům, jako je hojení ran a regenerace tkání. Na druhé straně v případě, že 

senescentní buňky zůstávají v organismu delší dobu, většinou pokud nejsou eliminovány 

imunitním systémem, se podílejí na nemocech souvisejících se stárnutím a na stárnutí 

samotném. Senescentní buňky se také objevují jako nežádoucí výsledek radioterapie a 

chemoterapie, přičemž pokud nejsou takové buňky eliminovány, mají i v tomto případě 

škodlivý účinek. Poslední dobou se stále častěji objevují důkazy o tom, že senescetní buňky 

jsou schopny překonat antiproliferační bariéru, vstoupit zpět do buněčného cyklu a stát se 

maligními (často po nádorové terapii), což se zdá být v rozporu s jejich původní definicí. Ve 

snaze zlepšit kvalitu zdraví a života a minimalizovat vznik nádorového bujení v důsledku léčby 

se senescentní buňky staly jedním z nejzajímavějších objektů cílené terapie. To otevírá prostor 

pro vývoj efektivních nástrojů, jmenovitě léků specificky zabíjejících nebo minimalizujících 

škodlivé účinky senescentních buněk (senolytika). Tato senolytika jsou zaměřena na odstranění 

senescentních buněk ve snaze omladit organismus, zlepšit kvalitu života a předejít či potlačit 

rozvoj nemocí souvisejících se stárnutím. Jednou ze současných překážek vývoje cílené terapie 

senescence je nedostatek specifických markerů pro jednoznačnou identifikaci senescentních 

buněk.  

V této práci bylo naším cílem nalézt specifický povrchový marker senescentních buněk, 

který by byl použitelný pro jejich zacílení. Pomocí hmotnostní spektrometrie jsme porovnali 

povrchový proteom replikativně senescentních a proliferujících lidských fibroblastů. Z více 

než 150 proteinů se změněnou expresí jsme pro další charakterizaci vybrali protein L1CAM a 

to z několika důvodů. Zaprvé, za běžných fyziologických podmínek je jeho exprese omezena 

na nervové buňky, ledviny (v distálních tubulech) a tlusté střevo (v periferních gangliích). 

Dalším důležitým důvodem bylo, že zvýšená exprese L1CAM byla zjištěna u mnoha typů 

nádorů (např. glioblastomů, karcinomů vaječníků a endometria, adenokarcinomů pankreatu, 

melanomů, atd.). U některých, například karcinomu děložního čípku, je L1CAM využíván jako 

jeden z markerů onemocnění. Navíc přítomnost L1CAM je často spojována se špatnou 

prognózou nádorového onemocnění.  

Ukázali jsme, že zvýšená exprese L1CAM u senescentních buněk je závislá na 

buněčném typu a stimulu indukujícím senescenci. Dále jsme popsali negativní zpětnou vazbu 



mezi signálními drahami Erk/MAPK a L1CAM a dokázali, že exprese proteinu L1CAM je 

spojena s aktivitou inhibitorů cyklin-dependentních kináz p16INK4a a p21CIP/WAF1. Též jsme 

ukázali, že buňky se zvýšenou povrchovou expresí L1CAM migrovaly rychleji a vykazovaly 

vyšší adhezi v porovnání s buňkami s jeho nízkou povrchovou expresí. Dále jsme zjistili, že 

L1CAM je zapojený ve změněném metabolismu senescentních buněk, ukázali jsme reciproční 

souvislost mezi hladinou L1CAM a ATP/ADP translokátoru SCL25A5/ANT2, přičemž jejich 

regulace je spojena se signálními drahami Erk/MAPK a TGFβ/SMAD.  

L1CAM jako nový marker buněčné senescence může být potenciálně využit pro cílení 

senescentních buněk v rámci senolytické terapie. Ukázali jsme, že fototermální terapie zlatými 

nanočásticemi (nanotyčkami) může najít uplatnění v eliminaci senescentních buněk, protože 

nanotyčky jsou zvýšeně pohlcovány senescentními buňkami a samy o sobě nejsou pro buňky 

a tkáně toxické jak in vitro tak in vivo.  

Navzdory ireverzibilní zástavě buněčného cyklu, senescentní buňky produkují různé 

cytokiny, chemokiny, proteázy a růstové faktory, kolektivně nazývané senescentní sekretom 

(“senescence-associated secretory phenotype,” SASP), který ovlivňuje okolní prostředí. Tato 

parakrinná prozánětlivá signalizace vysvětluje, jak relativně malý počet senescentních buněk 

může vést k systémovým selháním, neboť produkce SASP přispívá k chronickým zánětům, ke 

ztrátě funkcí tkaniva a jeho regeneraci. Pro lepší porozumění senescentnímu fenotypu jsme 

identifikovali IL6 a GROα jako faktory zodpovědné za škodlivé parakrinní účinky na sousední 

buňky v závislosti na buněčném typu a stimulu indukujícím senescenci. 

Lze shrnout, že jsme identifikovali nový marker senescentních buněk a navrhli jeho 

cílení pomocí zlatých nanočástic. Navíc jsme ukázali, že cytokiny IL6 a GROα jsou 

zodpovědné za škodlivé parakrinní účinky senescentních buněk a mohou být také použity na 

cílenou terapii.  
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