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1.1

Abstrakt
Úvod:
Apoptóza – programovan{ buněčn{ smrt se významně podílí

na udržení tk{ňové homeost{zy. Její narušení vede k n{dorovým
onemocněním.
Inositolhexafosf{t (IP6) je přirozeně se vyskytující l{tka, kter{ je
přítomna v luštěnin{ch, obilovin{ch a semenech. IP6 a jeho méně
fosforylované formy jsou také přítomny ve většině buněk savců, kde
asistují na regulaci různých důležitých buněčných funkcí (včetně regulace
buněčného cyklu)
Metody:
Tato pr{ce se zabývala studiem vlivu IP6 na apoptózu buněk
izolovaných z kolorekt{lního karcinomu metodou in vitro stanovení
enzymové aktivity kasp{zy 3 v buněčném extraktu.
Výsledky:
Pomocí Studentova t-testu bylo prok{z{no, že IP6 statisticky
významně ovlivňuje apoptózu buněk izolovaných z kolorekt{lního karcinomu.
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1.2

Abstract
Introduction:
Apoptosis – programmed cell death significantly participates in

maintaining of tissue homeostasis. Its alteration is leading to cancer
disease.
Inositolhexaphosphate (IP6) is naturally occurring substance that is
present in most legumes, cereals and seems. IP6 and its lower phosphorylated forms are also found in most mammalian cells, where they
assist in regulatory a variety of important cellular function (including
regulation of cell cycle).
Methods:
This work has been engaged in the study of influence IP6 on
apoptosis in cells isolated out of colorectal cancer by in vitro quantification enzymatic activity of caspase 3 in cell extract.
Results:
It has proved by the Student´s t-test that IP6 statistically significant
influence apoptosis in cells isolated out of colorectal cancer.
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N{dorov{ onemocnění jsou velkým problémem současné medicíny. Naše populace se potýk{ s vysokým výskytem kolorekt{lního karcinomu, v jehož incidenci jsme první na světě. Kolorekt{lní karcinom je
v České republice druhým nejčastějším n{dorovým onemocněním u mužů i u žen1. Každý rok je diagnostikov{n u více než 7.500 lidí a umír{
na něj téměř 6.000 z nich2.
Graf 1: Časový vývoj hrubé incidence a mortality zhoubných n{dorů
tlustého střeva a konečníku v ČR3

Incidence

Mortalita

Graf 2: Časový vývoj hrubé incidence zhoubných n{dorů tlustého střeva a konečníku v ČR – srovn{ní mužů a žen3
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Graf 3: Časový vývoj hrubé mortality zhoubných n{dorů tlustého střeva a konečníku v ČR – srovn{ní mužů a žen3
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Graf 4: Časový vývoj indexu mortalita/incidence zhoubných n{dorů
tlustého střeva a konečníku v ČR – srovn{ní mužů a žen3
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Časový vývoj incidence a mortality odr{ží kromě samotné situace
v populaci také vlivy související se sledov{ním a registrací n{dorů
(změny v diagnostice, změny v klasifikaci n{dorů, změny ve způsobu
hl{šení a registrace n{dorů atp.).Při interpretaci je pak nutno br{t ohled i
na tyto skutečnosti3.

Rakovina tlustého střeva a konečníku patří mezi rakoviny, které lze
úspěšně léčit (v případě včasného odhalení – díky testu na okultní krv{cení - je pravděpodobnost úplného vyléčení větší než 90%)2.
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Léčba kolorekt{lního karcinomu se soustřeďuje především na resekce tlustého střeva a rekta. Radioterapii je možné využít jen u karcinomu
rekta. Kolorekt{lní karcinom patří mezi obtížně léčitelné onemocnění
chemoterapeutiky, neboť vykazuje vysokou rezistenci a to především
u pacientů

s metastatickým

onemocněním.

5-fluorouracil

společně

s leukovorinem byl dlouh{ léta (do roku 2000) jediným používaným
cytostatikem i přes jeho nízkou účinnost 20-30%. V posledních letech
k nim přibyla další cytostatika – r. 2001 irinotecan, r. 2002 oxaliplatina a
v současnosti se realizuje i cílen{ terapie, včetně antiangiogenních faktorů, bevacizumabu, či cetuximabu4. St{le jsou však tyto léky pro svoji
vysokou toxicitu a nízkou účinnost indikov{ny zejména v případech
pokročilých stadiích kolorekt{lního karcinomu. Za této situace se nabízí
ot{zka dalších možností léčby pacientů.
V současné době je testov{na cel{ řada přírodních l{tek, které by
mohli zlepšovat kvalitu života pacientů, ať již protin{dorovým účinkem
či snižov{ním vedlejších účinků cytostatické léčby. Jako nadějné prepar{ty se jeví inositolhexafosf{t (IP6) pod{vaný buď samostatně nebo
v kombinaci s inositolem (IP6+Ins). S těmito adjuvancii bylo dosaženo
prvních pozitivních výsledků v in vitro pokusech i při léčbě různých typů
n{dorů36,35,32.
IP6 se nach{zí v řadě rostlin, zejména v obilnin{ch, kukuřici a sóje.
IP6 a jeho méně fosforylované sloučeniny (IP1-IP5) jsou přítomny v buňk{ch savců, kde je nejvíce prozkoum{na role inositoltrisfosf{tu (IP3) jako
sekund{rního přenašeče v řadě buněčných funkcí včetně mitózy.
Hodnocení l{tek s potenci{lním protin{dorovým účinkem in vitro
je založeno především na sledov{ní změn architektury, proliferace a
apoptózy buněčných linií izolovaných z karcinomů.
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3.1

Buňka

Buňka je minim{lní a současně z{kladní strukturní, funkční a
reprodukční jednotkou živé hmoty, tj. vykazuje všechny znaky živé
soustavy a současně platí, že dělení buňky je jedinou formou reprodukce
živých soustav. Bez buňky není života5.
Omnis cellula e cellula = buňka vznik{ jen z buňky. Rozmnožov{ní
buněk probíh{ dělením už existujících buněk – autoreprodukcí.
Počet dělení je u většiny buněk omezen. Jen některé z buněk se
mohou dělit bez výraznějšího omezení:
- buňky z{rodečné linie (d{vají vznik vajíčkům a spermiím)
- embryon{lní buňky
- maligní buňky6

3.1.1

Buněčný cyklus
Buňky živých organizmů se v z{vislosti na jejich typu a potřebě

dělí v různě dlouhých intervalech. (Pokud se jedn{ o buněčné linie
pěstované in vitro, je dělení z{vislé nejen na typu buněk, ale i na zvoleném kultivačním médiu, které musí obsahovat dostatečné množství živin
a růstových faktorů.) Vlastní rozdělení buňky mateřské ve dvě buňky
dceřiné je předch{zeno zmnožením celého jejího obsahu. Během růstu
buňky tedy probíh{ mnoho příprav na její příští rozdělení. Tyto procesy
zahrnují řadu dílčích dějů, které ve výsledku vedou ke zdvojení genetické
informace a k přírůstku všech buněčných struktur. Sled těchto procesů
nazýv{me buněčný cyklus5.
Buněčný cyklus je obecnou vlastností každé buňky a je zakódov{n
v její genetické informaci. Každ{ buňka m{ teoreticky schopnost neomezené exponenci{lní reprodukce. Ta je však přísně regulov{na řadou kontrolních mechanizmů5.
Regulaci buněčného cyklu m{ na starosti velké množství l{tek
enzymové i neenzymové povahy (cykliny a cyklin-dependentní proteinkin{zy). Obecně existují faktory, které dělení buňky urychlují, a faktory,
které naopak dělení buňky zpomalují, či zcela zastavují7.
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3.1.1.1

F{ze buněčného cyklu

Roku 1882 popsal Flemming proces jaderného dělení a nazval jej
mitózou. Jelikož se buňka zd{la být aktivní pouze během mitózy, byla
zbývající č{st buněčného cyklu označena jako interf{ze, období klidu.
Poté co byla v roce 1953 jako nositelka genetické informace prok{z{na molekula deoxyribonukleové kyseliny (DNA), bylo zřejmé, že musí
být někdy během interf{ze zdvojena, aby dceřiné buňky mohly obdržet
zcela kompletní genetický materi{l. Jednoduchým klíčovým experimentem byl identifikov{n vztah mezi načasov{ním DNA replikace a mitózou
a byly definov{ny čtyři f{ze buněčného cyklu, tak jako jsou zn{my dnes.
Jadern{ DNA je replikov{na během S-f{ze (syntetick{ f{ze), M-f{ze
zahrnuje mitózu. Mezi obě tyto f{ze jsou vmezeřeny dva časové úseky,
G1- a G2-f{ze (gap = mezera). G1-f{ze je intervalem mezi mitózou a replikací DNA. G2-f{ze je intervalem mezi replikací DNA a mitózou8.
Časové trv{ní všech f{zí dohromady se označuje jako generační
doba buňky5.

telof{ze

anaf{ze

prof{ze

metaf{ze

Obr.1: F{ze buněčného cyklu

M-f{ze
G 2 -f{ze

D Ě L E NÍ

I NT E R F [ Z E
G 0 -f{ze

S-f{ze

G 1 -f{ze
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3.1.1.1.1 G0-f{ze
Většina buněk nach{zejících se v lidském těle se nedělí, avšak dělící
schopnost neztratila. Tyto buňky jsou diferencované a jejich role v organizmu spočív{ v plnění speci{lních funkcí.
Nedělící buňky jsou označov{ny jako necyklující neboli klidové.
Jejich buněčný cyklus je přerušen v určitém místě G1-f{ze. Toto st{dium je
označov{no jako G0-f{ze5.
G0-f{ze není bezpodmínečně trval{. V určitých případech se buňka
může pod vlivem různých sign{lů navr{tit do aktivního buněčného
cyklu. Tento n{vrat je však přísně regulov{n. Poruchy regulace buněčného dělení spojené s nekontrolovanou proliferací a se ztr{tou diferenciace
mohou pak vést ke vzniku zhoubného bujení5.
3.1.1.1.2 G1-f{ze
G1-f{ze, nazývan{ také postmitotick{7, začín{ v okamžiku, kdy se
po rozdělení buňky mateřské st{v{ dceřin{ buňka soustavou schopnou
samostatné existence a končí zah{jením replikace jaderné DNA, tj. S-f{zí.
Jedn{ se období růstu buňky a přípravy na další dělení7. V G1-f{zi
intenzivně probíhají syntetické procesy, zejména syntéza RNA a proteinů,
které vedou k přírůstku hmotnosti buňky. Zvětšuje se počet většiny
buněčných struktur, jako ribozómů, membr{n, mitochondrií, endoplazmatického retikula a ostatních organel, vytv{ří se z{soba nukleotidů a
syntetizují se enzymy pro budoucí replikaci jaderné DNA5.
Doch{zí zde ke kontrole a oprav{m DNA před její budoucí replikací v n{sledující f{zi7. V G1-f{zi leží hlavní kontrolní uzel celého buněčného cyklu5.
G1-f{ze je, pokud se týk{ časového trv{ní, ze všech f{zí nejvariabilnější a zpravidla nejdelší (trv{ asi 10-12 hodin7). Různ{ délka generační
doby buňky, způsoben{ vlivem vnějších podmínek, se odr{ží pr{vě
v délce G1-f{ze, zatímco délka ostatních f{zí zůst{v{ zhruba konstantní5
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3.1.1.1.3 S-f{ze
Jako S-f{zi označujeme úsek buněčného cyklu, kdy probíh{ replikace jaderné DNA. Jakmile je replikace DNA skončena, obsahuje j{dro
dvojn{sobné množství DNA5. Tato f{ze trv{ asi 6-8 hodin7,6.
Bezchybn{ replikace DNA je z{kladní podmínkou života. Když
roku 1953 Watson a Crick prezentovali svou hypotézu o struktuře DNA,
byli mimoř{dně vzrušeni možností jejího zdvojení a navrhli tzv. semikonzervativní model replikace DNA, který je dodnes považov{n za spr{vný9
Molekula DNA je zpravidla tvořena dvěma k sobě komplement{rními polynukleotidovými řetězci, které probíhají vedle sebe a jsou
navz{jem spojeny vodíkovými můstky

Obr.2: Replikace DNA10

mezi jednotlivými b{zemi. Během replikace doch{zí k oddělení řetězců a
každý z nich je pak doplněn volnými
komplement{rními

nukleotidy,

čímž

vzniknou dvě přesné kopie původní
molekuly s identickou sekvencí nukleotidových p{rů, tedy se stejnou genetickou informací.
Při replikaci DNA zůst{v{ tedy jeden řetězec původní a druhý, komplement{rní je nově syntetizov{n. Z tohoto
důvodu se tento způsob replikace označuje jako semikonzervativní5.
3.1.1.1.4 G2-f{ze
Skončením S-f{ze nastupuje G2-f{ze, kter{ končí zah{jením mitózy.
V G2-f{zi pokračuje růst buňky podmíněný intenzivní syntézou proteinů
(především potřebných k výstavbě mitotického apar{tu6) a RNA a tvorbou buněčných struktur5. Tato f{ze trv{ asi 2-4 hodiny7,6.
V G2-f{zi probíh{ oprava možných chyb v nově syntetizované DNA
a nach{zí se zde druhý kontrolní uzel buněčného cyklu1.
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3.1.1.1.5 M-f{ze
M-f{ze (mitóza) je poslední etapou buněčného cyklu, kter{ býv{
zpravidla zakončena vlastním rozdělením buňky. Trv{ asi 1-2 hodiny7.
Souč{stí M-f{ze jsou dva procesy: rozdělení j{dra (karyokineze) a
rozdělení buňky (cytokineze). Oba procesy jsou zpravidla synchronizov{ny, tj. cytokineze probíh{ ke konci mitózy po karyokinezi.
Mitóza je velmi složitý proces, jehož smyslem je rozdělit replikované chromozómy tak, aby obě dceřiné buňky získaly jejich kompletní
sady. Mitóza se nyní konvenčně dělí na pět st{dií:
Obr.3: St{dia mitózy11
Prof{ze (I, II)
- kondenzace všech chromozómů
- vznik mitotického apar{tu
Prometaf{ze (III)
- rozpad jaderného obalu
- vznik kinetochoru
Metaf{ze (IV)
- posun

chromozómů

do ekvatori{lní roviny
Anaf{ze (V, VI)
- oddělení sesterských chromatid
Telof{ze (VII, VIII)
- vytvoření jaderného obalu
- dekondenzace chromozómů
- rekonstrukce jadérka5
Obr.4: Dělení buněk11

Mateřsk{ buňka

Dceřiné buňky
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3.1.2

Z{nik buňky

V mnohobuněčném organizmu se každý den vytvoří obrovské
množství nových buněk a na druhé straně jich i obrovské množství
zahyne v procesu nazvaném buněčn{ smrt12.
Buněčn{ smrt se může odehr{t jedním ze dvou odlišných13,14
mechanismů, nekrózou nebo apoptózou. Mezi nimi existuje mnoho
morfologických a biochemických odlišností14.
Obr.5: Morfologické znaky nekrózy a apoptózy15

3.1.2.1

Nekróza buňky

Nekróza buňky reprezentuje smrt neprogramovanou, organizmem
nijak neřízenou, nez{vislou na energii a za všech okolností nefyziologickou. Lze ji tedy ch{pat jako nehodu, n{silnou katastrofu, n{hlé přerušení
životní dr{hy buňky6.
Ke katastrofické smrti buňky (nekróze) doch{zí vždy, je-li nevratně
poškozena někter{ ze z{kladních buněčných funkcí5, například jsou-li
buňky vystaveny podmínk{m extrémně odlišným od fyziologických
(hypotermie, hypoxie), které mohou vyústit v poškození plazmatické
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membr{ny. Přímé poškození plazmatické membr{ny za fyziologických
podmínek býv{ vyvol{no činiteli jako je komplement a lytické viry15.
Vzhledem k defektu buněčné schopnosti udržovat homeost{zu
vede nekróza k influxu vody a extracelul{rních iontů. Intracelul{rní
organely, zejména mitochondrie, a tudíž cel{ buňka zduří a praskne (lýza
buňky). Z důvodu konečného rozpadu plazmatické membr{ny, je cytoplazmatický obsah včetně lyzozom{lních enzymů uvolněn do extracelul{rní tekutiny. Proto je in vivo nekrotick{ buněčn{ smrt častěji
asociov{na s rozs{hlým poškozením tk{ně vedoucím k intenzivní z{nětlivé odpovědi15. Doch{zí k aktivaci fibroblastů s tvorbou granulační tk{ně,
jež d{v{ vzniknout jizevnatým změn{m6.
Různé patologické externí vlivy nemusí vyústit pouze v nekrózu,
ale při určité konstelaci mohou spustit i apoptotický proces12. Avšak
může nastat také situace, kter{ nedovoluje dokončení klasické apoptózy a
objevují se zn{mky nekrózy tzv. aponekrózy.

3.1.2.2

Apoptóza buňky

Pojem apoptóza se v biomedicínské literatuře objevil poprvé r. 1972
a popisoval struktur{lně charakteristický způsob buněčné smrti zodpovědný za úbytek buněk v živých tk{ních16.
Apoptóza, neboli programovan{ buněčn{ smrt je zcela fyziologický
děj. Na rozdíl od nekrózy, kter{ postihne víceméně n{hodnou buňku,
kter{ měla zrovna smůlu a byla vystavena nepříznivým vlivům, je
apoptóza indukov{na naprosto cíleně a buňka je usmrcena a n{sledně
odstraněna takovým způsobem, že nedojde k poškození okolních buněk.
Umožňuje z{nik buňky bez narušení struktury tk{ně, či org{nu6. Je to
tedy organizovaný a přísně regulovaný děj12.
Buňky proch{zející apoptózou vykazují charakteristické morfologické a biochemické znaky. Tyto znaky zahrnují shlukov{ní chromatinu, kondenzaci j{dra a cytoplazmy, rozdělení cytoplazmy a j{dra
na membr{nou ohraničené měchýřky (apoptotick{ tělíska) jenž obsahují
ribozómy, morfologicky neporušené mitochondrie a jaderný materi{l.
In vivo jsou tato apoptotick{ tělíska rychle rozpozn{na a fagocytov{na
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buď makrof{gy nebo sousedními epiteli{lními buňkami. Díky tomuto
výkonnému mechanismu pro odstranění apoptotických buněk in vivo,
není vyvol{na ž{dn{ z{nětliv{ reakce. In vitro apoptotick{ tělíska stejně
jako zbylé buněčné fragmenty zduří a nakonec lyzují. Tato termin{lní
f{ze buněčné smrti in vitro je nazýv{na "sekund{rní nekróza" 15.
Většina případů, ne-li všechny, fyziologické buněčné smrti se
přihodí apoptózou15. K programované smrti buňky doch{zí nejčastěji
během embryon{lního vývoje mnohobuněčného organizmu, ale doch{zí
k ní i v dospělém organizmu (udržení homeost{zy, protějšek k buněčné
proliferaci)6.
Apoptóza je aktivní proces vyžadující syntézu nových proteinů.
Z{stava proteosyntézy apoptózu zastavuje5. Je pro ni charakteristick{ postupn{ aktivace specifických genů a proteinů podle zabudovaného scén{ře s n{slednou autodestrukcí z{vislou na energii6.
Apoptóza probíh{ ve dvou hlavních cest{ch: mitochondri{lní a
přes smrtící receptory (zprostředkovanou aktivací membr{nového receptoru Fas) a je prov{zena aktivací mnoha enzymů.
Typickými vykonavateli apoptózy jsou intracelul{rní proteolytické
enzymy nazývané cysteinyl aspart{t-specifické prote{zy (kasp{zy),
štěpící substr{tovou molekulu proteinu v místě aspart{tu. jsou syntetizov{ny v inaktivní formě jako proenzymy a aktivov{ny jsou buď
autokatalytickým štěpením nebo jinými prote{zami
Kasp{zy jsou děleny na iniciační kasp{zy (2, 8 a 10), charakterizované dlouhým N-koncem = prodoménou umožňující asociaci s receptory
na povrchu buňky, a výkonné kasp{zy (3, 6 a 7), charakterizované kr{tkým N-koncem4.
Kasp{za 3 se podílí na fin{lní f{zi apoptózy. Jejím cílovým místem
je poly ADP-ribóza polymer{za (PARP), kter{ se účastní mechanismu
opravy poškozené DNA. A usnadňuje tím degradaci chromatinu –
doch{zí k morfologickým změn{m jako je DNA fragmentace, chromatinov{ kondenzace a tvorba apoptotických tělísek.
Nadměrn{ exprese kasp{zy 3 navozuje apoptózu. Metodou stanovení enzymové aktivity kasp{zy 3 lze získat představu o míře apoptózy
probíhající v buňk{ch.

19

3.1.2.2.1 Vnější cesta (přes smrtící receptory)
Je zprostředkov{na ligandy TNF (faktor nekrotizující n{dory),
TRAIL (TNF-related apoptosis inducing ligand, nazývaný APO2 ligand,
je také členem rodiny TNF) a FasL (Fas ligand, také nazývaný APO1 či
CD95, je integr{lní protein buněčné membr{ny a člen rodiny TNF)
Vazba ligandů ke svým receptorům vede ke štěpení a aktivaci
iniciačních kasp{z 2, 8 a 10, které obratem štěpí a aktivují výkonné
kasp{zy 3, 6 a 7, a vyvrcholí tak v apoptózu4.
3.1.2.2.2 Vnitřní cesta (mitochondri{lní)
Roli v ní hrají mitochondri{lní kan{lové proteiny. Poměr těchto
proapoptotických Bax, Bak a protiapoptotických Bcl-2, Bcl-xL proteinů
určuje konečné uvolňov{ní cytochromu C z mitochondrií do cytosolu.
Bax, Bak mají za n{sledek n{růst volného cytosolického cytochromu C Jednou uvolněný cytochrom C interaguje s faktorem aktivujícím
apoptózu (Apaf-1), adenosinem trisfosf{tem (ATP) a prokasp{zou 9 a vytv{ří apoptozóm. Apoptozóm štěpí a aktivuje kasp{zu 9, jež vede
k aktivaci výkonných kasp{z 3, 6 a 7, a tím ke stimulaci apoptózy18.
NFκB (nukle{rní faktor kappa beta) je transkripční faktor typicky
nach{zený v cytoplazmě v inaktivní formě. Aktivovaný NFκB se přemístí
do j{dra, kde zah{jí transkripci IAPs (proteiny inhibující apoptózu) a tím
i inhibici kasp{z. NFκB se podílí i na transkripční regulaci Bcl-xL4.
Vnitřní cesty se rovněž účastní i některé geny a jejich produkty:
Tumor suprimující gen p53 a jeho proteinový produkt je nezbytný
pro indukci apoptózy při chromozom{lním poškození. Blokuje replikaci
DNA na dobu, kter{ umožňuje chybu opravit, pokud nedojde k opravě
buňka podléh{ apoptóze.
Gen střevní adematózní polypózy Apc a jeho proteinový produkt
hraje přední roli v blok{dě buněčného cyklu4.
Cesta mitochondri{lní a cesta přes smrtící receptory spolu
navz{jem komunikují na různých úrovních4.
Ukazuje se však, že apoptóza se může odehr{vat i způsobem, který
není zprostředkov{n kasp{zami. Bylo pops{no několik medi{torů, které
zahrnují prote{zy, faktory indukující apoptózu (AIF), endonukle{zu G,
kalpain a katepsin, které jsou schopné indukovat DNA fragmentaci4.
Alterace apoptózy může vyústit v rozmanité n{dorové choroby13.
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3.1.3

N{dorové buňky

3.1.3.1

N{dorov{ transformace buňky

Počet buněk je v mnohobuněčném organizmu udržov{n na jisté
relativně stabilní hodnotě, a to regulací buněčné proliferace nebo regulovaným z{nikem buněk. V organizmu však mohou vznikat buňky, které
na regulační mechanizmy nereagují, nekontrolovaně se v něm rozmnožují a mohou být z{kladem pro vývoj n{dorů. Tyto změny buněk označujeme jako n{dorovou transformaci. N{dorově transformovan{ buňka se
tedy chov{ jako skutečný reprodukční automat; její reprodukční automatismus, naprogramovaný ve vnitřní paměti buňky, není sign{ly z okolí
podstatně omezen.
Charakteristickými vlastnostmi n{dorově transformovaných buněk
jsou i poruchy diferenciace, ploidie a změny migračních vlastností, které
se projevují invazívním růstem n{doru a metast{zami do jiných tk{ní.
Na rozdíl od norm{lních buněk, které v buněčných kultur{ch proděl{vají
omezený počet dělení, se buňky n{dorové dělí neomezeně, jsou „nesmrtelné“.
Studium biologie n{dorových buněk přineslo v posledních letech
definitivní důkazy o tom, že podstatou n{dorové transformace buňky je
změna aktivita některých genů – onkogenů a tzv. tumor supresorových
genů.
Přes nepochybný vztah onkogenů k n{dorové transformaci není
příčinn{ souvislost mezi onkogeny a vznikem a vývojem n{dorů in vivo
ve všech případech zřejm{. Nepochybné je, že aktivace jednoho onkogenu nestačí sama ke vzniku n{doru a je potřeba, aby bylo aktivov{no více
onkogenů a inaktivov{no více supresorových genů5.
Buňky kultivované in vitro se nezačnou dělit, dokud se adhezívními plaky nepřichytí na pevnou podložku. Jakmile k adhezi dojde, je
zah{jen buněčný cyklus. Buňky zhoubných n{dorů se v kultuře dělí, aniž
by došlo jejich adhezi na podložku. Tato vlastnost n{dorově transformo-
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vaných buněk je patrně velmi důležit{ v ot{zce nekontrolovatelného
růstu zhoubného n{doru.
V buněčných kultur{ch byl také pops{n efekt, který byl označen
jako kontaktní inhibice. Buňky, které nesousedí s jinými buňkami, se čile
dělí, přitom zůst{vají v jedné vrstvě. Jakmile se buňky začnou navz{jem
dotýkat, dojde k zastavení buněčného cyklu. Buňky zhoubných n{dorů
efekt kontaktní inhibice nevykazují, což může být jednou z příčin anarchického růstu n{doru5.
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3.1.3.2

N{dory tlustého střeva a konečníku

Kolorekt{lní karcinom je zhoubný n{dor tlustého střeva a konečníku.
Každoročně je v ČR diagnostikov{no kolem 60 nových onemocnění
na 100.000 obyvatel. N{dory tlustého střeva jsou stejně časté u mužů i
žen, n{dory konečníku jsou o něco častější u mužů (muži : ženy = 1,5 : 1),
jejich výskyt stoup{ s věkem. Výskyt kolorekt{lního karcinomu v České
republice je nejvyšší ze všech zemí světa. Více než polovina těchto n{dorů
je diagnostikov{na až v pokročilé f{zi, kdy je již hůře léčiteln{19.
3.1.3.2.1 Příčina vzniku
Příčiny vzniku nejsou přesně zn{my. Na rozvoji těchto n{dorů se
podílí řada faktorů:
- dědičn{ dispozice
famili{rní adenomatózní polypóza
heredit{rní nepolypózní kolorekt{lní karcinom
- jin{ nezhoubn{ onemocnění tlustého střeva a konečníku
nezhoubné n{dory ve formě polypů
chronick{ z{nětliv{ onemocnění střev (ulcerózní kolitida a Crohnova nemoc)
- faktory zevního prostředí
nevhodné stravovací n{vyky
3.1.3.2.2 Biologick{ povaha n{doru
Naprostou většinu n{dorů tlustého střeva tvoří adenokarcinomy.
Jsou to n{dory vznikající z žl{znatých buněk střevní sliznice. V tlustém
střevu se mohou vz{cně vyskytovat i jiné zhoubné n{dory, např. lymfóm
nebo karcinoid1.
N{dory rostou zpoč{tku v místě svého vzniku ve střevě nebo konečníku. Později mohou prorůstat do okolních org{nů, šířit se lymfatickými
cestami do uzlin nebo proniknout do krve a krevním oběhem se šířit
do vzd{lených org{nů, kde mohou zakl{dat dceřin{ ložiska – metast{zy19.
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3.1.3.2.3 St{dia kolorekt{lního karcinomu
St{dium 0

n{dor je omezen pouze na sliznici střeva

St{dium I

n{dor se ze sliznice střeva dost{v{ do hlubších vrstev stěny
střeva

St{dium II

n{dor může prorůstat celou stěnou střeva případně až
do sousedních org{nů, nešíří se však do okolních uzlin a
nejsou vzd{lené metast{zy

St{dium III kromě stěny střeva nebo konečníku došlo k rozšíření n{doru do okolních uzlin, nedošlo však ke vzniku vzd{lených
metast{z
St{dium IV došlo ke vzniku metast{z, nejčastěji v j{trech nebo v plicích1
3.1.3.2.4 Léčba
O nejvhodnějším léčebném postupu rozhoduje vždy lékař. Postup
z{visí na lokalizaci, velikosti, šíření n{doru a celkovém stavu pacienta.
Chirurgický výkon
Resekce č{stí střeva nebo konečníku postižených n{dorem. Často se
kombinuje s chemoterapií.
Radioterapie
Léčba z{řením, které ničí n{dorové buňky v ozařované oblasti. Použív{
se především při léčbě n{dorů konečníku.
Chemoterapie – léčba cytostatiky
V některých případech doplňuje chirurgický výkon nebo radioterapii.
neoadjuvantní - před operací, cílem je zmenšení n{doru před další léčbou
adjuvantní - po úplném chirurgickém odstranění n{doru,cílem je zničení zbývajících n{dorových buněk a tedy prevence n{vratu
onemocnění.
cílen{ biologick{ léčba - monoklon{lními protil{tkami, cílem je vyhledat
v organismu n{dorové buňky, zastavit jejich růst
a různým způsobem je ničit.
Tato léčba je určena pro pacienty s metast{zami.
Podpůrn{ léčba
Odstraňuje nepříjemné příznaky způsobené n{dorem nebo jeho léčbou19.
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3.2

Metody studia apoptózy15

V souladu s růstem porozumění fyziologickým dějům, které se dějí
v průběhu apoptózy, bylo vyvinuto pro jejich detekci množství metod.
Tyto metody jsou založeny na měření některého z parametrů apoptózy:
Fragmentace DNA
Změna asymetrie membr{ny.
Aktivace apoptotických kasp{z.
Produkce proteinů vztahujících se k apoptóze.

3.2.1

Metody stanovující předlytickou fragmentaci DNA

Obecně jsou tyto metody založeny na detekci a/nebo kvantifikaci
buď DNA o nízké molekulové hmotnosti (LMW), které v apoptotických
buňk{ch přibýv{, nebo DNA o vysoké molekulové hmotnosti (HMW),
které v apoptotických buňk{ch ubýv{. Z{kladním principem těchto
metod je, že LMW DNA, může být snadno oddělena od velmi objemné
HMW DNA, např. centrifugací či filtrací a n{sledně stanovena.
Při stanovení fragmentů DNA zahrnuje mnoho metod krok, kterým se DNA z buněk předznačí modifikovanými nukleotidy. Jelikož toto
metabolické předznačení geonomové DNA potřebuje nenarušenou syntézu DNA, mohou být touto cestou značeny pouze in vitro proliferující
buňky (např. buněčné linie); buňky které neproliferují in vitro (např.
prim{rní buněčné kultury, n{dorové buňky ex vivo), nereplikují svoji
DNA a tudíž nezabudov{vají značené nukleotidy.
K detekci fragmentované DNA v buňk{ch které se in vitro nereplikují, musí být DNA izolov{na a analyzov{na elektroforézou na agarózovém gelu, nebo analyzov{na pomocí imunoanalýzy.

3.2.1.1

Radioaktivní stanovení fragmentace DNA

Při radioaktivním stanovení fragmentů DNA můžeme použít dvou
způsobu:
Při prvním způsobu se DNA nejprve předznačí [3H]-tymidinovým
izotopem, tento nukleotid je inkorporov{n během syntézy DNA
(replikace DNA) do geonomové DNA. Až poté se buňky inkubují
s induktory apoptózy. N{sledně se uvolní fragmenty DNA z cytoplazmy
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lýzou buněk, poté se oddělí LMW DNA od HMW centrifugací a nakonec
se scintigraficky změří radioaktivita supernatantu i pelety.
Při druhém způsobu se buňky nejprve inkubují s induktory
apoptózy, n{sledně se uvolní fragmenty DNA z cytoplazmy lýzou buněk
a teprve poté se DNA doznačí (γ-[32P]-ATP) pomocí T4 polynukleotid
kin{zy. Poté se oddělí LMW DNA od HMW centrifugací a nakonec se
scintigraficky změří radioaktivita supernatantu i pelety.

3.2.1.2

Neradioaktivní stanovení fragmentace DNA

3.2.1.2.1 Imunochemick{ analýza
DNA se předznačí nukleotidovým analogem 5-bromo-2´-deoxyuridinem (BrdU), ten je během syntézy DNA (replikace DNA) inkorporov{n
do geonomové DNA. Až poté se buňky inkubují s induktory apoptózy.
N{sledně se uvolní fragmenty DNA z cytoplazmy lýzou buněk, poté se
oddělí LMW DNA od HMW centrifugací a nakonec se analyzuje supernatant (LMW DNA) pomocí protil{tek proti BrdU konjugovaných s peroxid{zou metodou ELISA
Metodou ELISA se také mohou, bez nutnosti předznačov{ní, stanovit nukleozómy (LMW DNA asociovan{ s histony). Nukleozómy se
nejprve uvolní z cytoplazmy lýzou buněk, poté se oddělí LMW DNA
od HMW centrifugací a nakonec se analyzuje supernatant pomocí
protil{tek proti histonům a proti DNA.
3.2.1.2.2 Gelov{ elektroforéza
Buňky se inkubují s induktory apoptózy, poté se uvolní fragmenty
DNA z cytoplazmy lýzou buněk a DNA se vyizoluje. Přečištěn{ DNA se
nanese spolu s ethidium jodidem na agarózový gel a provede se elektroforéza. Nakonec se vyhodnotí fluorescence obarvených fragmentů DNA.

3.2.1.3

Analýza enzymatickým značením

Štěpením DNA mohou vznikat dvouvl{kné fragmenty LMW DNA
(mono- a oligo-nukleozómy) stejně jako zlomy jednoho vl{kna („z{řezy“)
v HMW DNA. Tyto zlomy v řetězci mohou být detekov{ny enzymatickým značením volných 3´-OH konců modifikovanými nukleotidy (XdUTP) s použitím exogenních enzymů.
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Plazmatick{ membr{na musí být před enzymatickou reakcí
permeabilizov{na, aby se umožnil vstup exogenním enzymům do buňky.
Buňky musí být před permeabilizací fixov{ny, aby se předešlo ztr{tě
LMW DNA z permeabilizovaných buněk. Tato fixace kovalentně nav{že
LMW DNA k jiným buněčným složk{m a znemožní jejich extrakci během
permeabilizačního kroku.
3.2.1.3.1 Aktivní značení buněk in situ nick translací (INST)
Apoptotické buňky se zfixují a permeabilizují, poté se přidají
modifikované nukleotidy (X-BrdU) a exogenní DNA polymer{za I, kter{
katalyzuje adici nukleotidů z{vislou na templ{tu (in situ nick translace).
Inkorporované nukleotidy se analyzují:
přímo (X=fluorescein) fluorimetricky
nepřímo pomocí protil{tky proti X (X=fluorescein) nebo streptavidinem (X=biotin) konjugovaných s alkalickou fosfat{zou, peroxid{zou
nebo s fluoresceinem - metodou ELISA nebo fluorimetricky.
Teoreticky může tato reakce detekovat nejen apoptotickou DNA,
ale také n{hodnou fragmentaci DNA při buněčné nekróze.
3.2.1.3.2 Aktivní značení buněk značením konce (TUNEL)
Apoptotické buňky se zfixují a permeabilizují, poté se přidají
modifikované nukleotidy (X-dUTP) a exogenní termin{lní deoxynukleotidyl transfer{za (TdT), kter{ je schopna označit tupé konce zlomů
dvouvl{kné DNA nez{visle na templ{tu. Inkorporované nukleotidy se
analyzují:
přímo (X=fluorescein) fluorimetricky
nepřímo pomocí protil{tky proti X (X=fluorescein) nebo streptavidinem (X=biotin) konjugovaných s alkalickou fosfat{zou, peroxid{zou
nebo s fluoresceinem - metodou ELISA nebo fluorimetricky..
TUNEL je specifičtější k apoptóze a kombinací použití TUNEL a
techniky ISNT může být n{pomocno k odlišení buněčné apoptózy a
nekrózy20.
Ačkoliv jsou metody enzymatického značení n{ročné na čas (kvůli
mnohým inkubačním a promývacím krokům), jsou velmi citlivé a
specifické21.

27

3.2.1.4

Metody, které používají barvení DNA

3.2.1.4.1 Postvit{lní barvení – profil obsahu DNA
Apoptotické buňky se permeabilizují a během n{sledného propr{ní
a barvení se vyplaví LMW DNA, zatímco HMW DNA, kter{ je uchov{na
v buňce je obarvena barvivem v{zajícím DNA (propidium jodid).
Množství DNA je analyzov{no fluorescenčně.
Menší obsah DNA v buňce než v buňk{ch G1 znamen{, že se jedn{
o buňku apoptotickou.
3.2.1.4.2 Vit{lní barvení – morfologie chromatinu
DNA apoptotické buňky je obarvena fluorochromy, které proch{zejí plazmatickou membr{nou bez permeabilizace (akridinov{ oranž,
barvivo Hoechst 33342; u fixovaných buněk DAPI). Obarven{ DNA se
změněnou morfologií chromatinu je analyzov{na ve fluorescenčním
mikroskopu.
Současné barvení buněk propidium jodidem dovoluje rozlišení
mrtvých buněk od apoptotických.
Nevýhoda použití jakékoliv metody vit{lního barvení pro měření
apoptózy, je různorodost aktivní absorpce barviva do různých buněk a
jeho možn{ přeměna během určitého zach{zení. A proto musí být
schopnost barviva rozlišit apoptotické buňky od norm{lních buněk
n{růstem absorpce barviva, testov{na pro každý nový buněčný systém.

3.2.2

Metody, které měří změny membr{ny

3.2.2.1

Metody založené na celistvosti membr{ny

Životaschopné buňky (s intaktní plazmatickou membr{nou) a
mrtvé buňky (s poškozenou plazmatickou membr{nou) mohou být rozlišeny diferenčním barvením. Buňky s porušenou permeabilitou plazmatické membr{ny jsou obarveny, zatímco nepoškozené (životaschopné)
buňky nejsou obarveny barvivy, které neproch{zí plazmatickou membr{nou („znemožnění vstupu barvivům“). Obarvené a neobarvené buňky
jsou spočít{ny pomocí standardního světelného mikroskopu (trypanov{
modř) nebo průtokovým cytometrem (propidium jodid).
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3.2.2.1.1 Postvit{lní barvení – metoda vyloučení/nevpuštění barviva
Apoptotické buňky jsou inkubov{ny s barvivy, které neproch{zejí
intaktní plazmatickou membr{nou (trypanov{ modř, propidium jodid).
Obarví se pouze mrtvé či poškozené buňky. Obarvené buňky jsou
analyzov{ny pod světelným či fluorescenčním mikroskopem, nebo v průtokovém cytometru.

3.2.2.2

Metody, které měří membr{nové změny

Na konci st{dia apoptózy jsou apoptotick{ tělíska in vivo pohlcena
makrof{gy a jinými fagocytujícími buňkami. Takto jsou apoptotické
buňky odstraněny z populace, aniž by se vylil jejich obsah a navodila by
se z{nětliv{ odpověď.
Přesný mechanizmus, kterým se apoptotické buňky stanou cílem
fagocytů, není jasný. Avšak množství změn v buněčném povrchu
(membr{ně) dějící se během apoptózy naznačuje, že jakýkoliv z nich by
mohl být pro fagocyty sign{lem „odstraň mě“.
Mezi tyto sign{ly patří mimo jiné i ztr{ta asymetrie membr{ny
změnou hydrofobicity a n{boje membr{nového povrchu. V norm{lní
buňce je asymetrick{ distribuce fosfolipidů, vnitřní strana membr{ny
obsahuje anionické fosfolipidy jako je fosfatidylserin (PS) a vnější strana
membr{ny většinou obsahuje neutr{lní fosfolipidy. Avšak v apoptotických buňk{ch narůst{ množství PS na vnějším povrchu membr{ny a
PS se tak odhaluje okolnímu prostředí22.
3.2.2.2.1 Analýza změny asymetrie membr{ny
Apoptotické buňky jsou inkubov{ny s reakčním proteinem (annexinem-V, což je kalcium dependentní protein v{zající fosfolipidy s vysokou afinitou k PS) konjugovaným s fluoresceinem či biotinem. Ten se
nav{že na membr{novou komponentu na vnější straně membr{ny (PS),
kter{ se poté analyzuje ve fluorescenčním mikroskopu:
přímo – fluorescein
nepřímo – biotin + konjug{t streptavidinu s fluoresceinem
Současně se barví DNA k odlišení nekrotických buněk propidium
jodidem.
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3.2.3

Metody, které měří enzymovou aktivitu kasp{z

Tyto prote{zy štěpí množství substr{tů v karboxylovém místě
aspart{tového zbytku. Všechny jsou syntetizov{ny jako proenzymy.
Po aktivaci štěpí své substr{ty, které se mohou n{sledně stanovit in vivo
analýzou (endogenní substr{t) či in vitro analýzou (exogenní substr{t)
Testy pro stanovení kasp{zové aktivity mohou detekovat apoptózu
časněji než mnoho jiných běžně používaných metod.

3.2.3.1

In vivo analýza enzymové aktivity kasp{z

Endogenním substr{tem. kasp{z je např. poly ADP-ribóza polymer{za (PARP)
Apoptotické buňky jsou lyzov{ny a provede se western blotting
buněčného extraktu (produktů proteolytického štěpení). Výsledné skvrny
jsou značeny protil{tkou konjugovanou s peroxid{zou proti PARP a jejím
štěpům a analyzov{ny metodou ELISA

3.2.3.2

In vitro analýza enzymové aktivity kasp{z

Apoptotické buňky jsou lyzov{ny a je z nich připraven extrakt. Ten
je inkubov{n se specifickým substr{tem příslušné kasp{zy. Nakonec se
fluorimetricky stanoví fluorescence štěpu specifického substr{tu.
Pro zvýšení specifičnosti a citlivosti analýzy se konkrétní kasp{za
vydělí z buněčného extraktu pomocí protil{tky a analýza se provede
pouze s touto kasp{zou.

3.2.4

Detekce proteinů vztahujících se k apoptóze

Existuje množství genů, které regulují apoptózu. Produkty těchto
genů zasahují do cest apoptózy.
Do regulace apoptózy jsou také zapleteny geny receptorů
buněčného povrchu (Apo-1/Fas/CD95), geny stimulující růst a další geny
potlačující n{dor14.

3.2.4.1

Imunochemick{ analýza proteinů apoptózy

Apoptotické buňky se zlyzují a lyz{t se n{sledně zcentrifuguje. A
d{le se může použít dvou způsobů analýzy proteinů apoptózy:
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Při prvním způsobu se supernatant přímo analyzuje pomocí protil{tek proti danému proteinu konjugovaných s prexid{zou metodou
ELISA.
Při druhém způsobu se provede western blotting supernatantu a
výsledné skvrny jsou značeny protil{tkami proti daným proteinům
konjugovaných s různými fluorescenčními barvivy. Analyzuje fluorescence skvrn.

Každ{ z metod detekce a měření apoptózy m{ svoje výhody a
omezení. Jelikož jsou buněčné mechanizmy, které vedou k apoptóze,
složité, nemůže většina publikovaných metod sama o sobě detekovat
apoptózu jednoznačně.
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3.3

Fyzik{lní metody

3.3.1

Absorpční fotometrie
Absorpční fotometrie je optick{ metoda, kter{ se zabýv{ kvantita-

tivním hodnocením změny intenzity z{ření určité vlnové délky po průchodu analytickým prostředím23.
Proch{zí-li homogenním prostředím elektromagnetické z{ření
definované vlnové délky, zeslabuje se jeho poč{teční intenzita o podíl,
který je tímto prostředím absorbov{n. Absorpcí z{ření se zvýší energie
molekuly, čímž se dost{v{ ze svého z{kladního stavu o nejmenší energii
do stavu excitovaného o vyšší energii24.
Z{kladním vztahem pro absorpční fotometrii je Lambert-BeerůvBouguerův z{kon:
log I0 / I = A = ε * c * l

[vzorec 1]

I0........ intenzita světelného paprsku vstupujícího do měřeného prostředí
I......... intenzita světelného paprsku z měřeného prostředí vystupujícího
A....... absorbance
ε.........mol{rní absorpční koeficient pro danou vlnovou délku *l*mol-1*cm-1]
c........ mol{rní koncentrace roztoku vzorku *mol*l-1]
l......... délka optické dr{hy (tloušťka vrstvy roztoku) *cm+

Z tohoto z{kona vyplýv{, že absorbance je přímo úměrn{ koncentraci a tloušťce absorbující vrstvy23.
Lambert-Beerův-Bouguerův

z{kon

platí

pouze

pro monochromatické z{ření, tj. z{ření úzkého spektr{lního charakteru,
které je možné získat pomocí monochrom{torů nebo spektr{lními filtry24.
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3.3.1.1

Přístroje k měření absorpčních spekter

K měření světelné absorpce se použív{ řada přístrojů od jednoduchých fotometrů až po automaticky registrující spektrofotometry24.
Fotometry jsou jednodušší a k vymezení úzkého p{sma vlnových
délek používají spektr{lní filtry, které z původního polychromatického
z{ření propouštějí jenom více nebo méně širokou č{st. Takto získané
světlo není přísně monochromatické. Lze tedy měřit jen při těch vlnových
délk{ch, které n{m filtry umožňují separovat.
Spektrofotometry používají monochrom{tor (mřížka nebo hranol),
který dovoluje kontinu{lně měnit vlnovou délku měření v širokém
intervalu. Mimoto m{ spektrofotometr zpravidla citlivější detektor než
fotometr a obvyklé jsou zde také dva zdroje světla (zvl{šť pro UV a zvl{šť
pro VIS oblast světla).
Současné absorpční fotometry jsou vždy jednopaprskové, zatímco
spektrofotometry mohou být jednopaprskové nebo dvoupaprskové.
U dvoupaprskových spektrofotometrů paprsky proch{zejí jak roztokem
vzorku, tak roztokem slepé zkoušky (blank, porovn{vací roztok)23.
Obr.6a: Blokové schéma jednopaprskového spektrofotometru24

1

2

3

4

5

Obr.6b: Blokové schéma dvoupaprskového spektrofotometru24

1

2

3a

4

1 – zdroj z{ření
2 – monochrom{tor
3, 3a – kyveta (s měřeným vzorkem), (s porovn{vacím vzorkem)
4 – detektor
5 – měrné zařízení
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3.3.1.1.1 Zdroj z{ření
Nejpoužívanějším zdrojem viditelného světla je ž{rovka s wolframovým vl{knem (350-2.500 nm). Zdroj ultrafialového z{ření se použív{
vodíkov{ nebo deuteriov{ výbojka (190-375 nm), d{le xenonové a rtuťové výbojky23,24
3.3.1.1.2 Monochrom{tor
Pro selektivitu, spr{vnost a citlivost všech měření je nutné vybrat
úzké p{smo vlnových délek, vyzařovaných ze širokospektr{lního zdroje.
K tomu účelu se obvykle používají interferenční filtry, které pracují
na principu mnohon{sobné interference mezi plochami s výbornými
odrazovými vlastnostmi nebo reflexní mřížky23. Nejlepším způsobem lze
získat monochromatické světlo o libovolné vlnové délce pomocí hranolu,
který svazek polychromatických paprsků rozděluje podle vlnových délek
na z{kladě lomu světla, nebo pomocí mřížky, kter{ plní stejnou úlohu na
z{kladě ohybu světla24.
3.3.1.1.3 Kyveta s roztokem
Spektrofotometrick{ měření v ultrafialové a viditelné oblasti spekter se nejčastěji prov{dějí s roztokem vzorku, kterým se naplní kyveta.
Při měření ve viditelné oblasti je možné použít kyvety skleněné nebo
z umělé hmoty o tloušťce vrstvy nejčastěji 1 až 5 cm, pro měření v ultrafialové oblasti je nutné použít kyvety křemenné.
Rozpouštědla, kter{ použív{me pro měření zejména v ultrafialové
oblasti je nutné připravit v nejčistším stavu. Někter{ organick{ rozpouštědla sama v ultrafialové oblasti silně absorbují, a proto je možné je použít až od určité vlnové délky24.
Jako slepý (porovn{vací) roztok se označuje roztok, který obsahuje
všechny složky kromě měřené. Jen v tom případě, jestliže ostatní složky
přítomné v roztoku neabsorbují v měřené oblasti spektra, je možné jako
slepý roztok použít čisté rozpouštědlo24.
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3.3.1.1.4 Detektor
Slouží k měření intenzity světla, které prošlo roztokem vzorku.
U jednodušších přístrojů se k tomuto účelu použív{ fotočl{nků, které
přev{dějí energii světelnou na energii elektrickou a po zesílení se měří
intenzita proudu. Foton{sobiče také přev{dějí energii světelnou na elektrickou, současně však fungují jako zesilovače. Jsou to vlastně evakuované elektronky, ve kterých se prim{rní proud elektronů vzniklý dopadem světelného z{ření na fotokatodu mnohon{sobně zesílí na zesilovacích elektrod{ch – dynod{ch24.
3.3.1.1.5 Měrné zařízení
Jako měrného zařízení se u spektrofotometrů použív{ analogový
nebo digit{lní galvanometr, který je přímo kalibrov{n k odečít{ní procent
propustnosti nebo častěji absorbance24.
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3.3.2

Fluorimetrie
Při fluorimetrických stanoveních se využív{ jevu, kdy v některých

l{tk{ch po oz{ření dostatečně energetickým zdrojem (UV nebo VIS) světla
vznik{ fotoluminiscence. Při fotoluminiscenci l{tka nejdříve absorbuje
elektromagnetické z{ření (prim{rní z{ření), molekuly se dost{vají do excitovaného stavu, při přechodu do stabilnějšího stavu o nižší energii uvolňují energii ve formě emise z{ření (sekund{rní z{ření). L{tky přitom vyzařují
světlo, jehož intenzita je přímo úměrn{ koncentraci fluoreskující sloučeniny. Emitované z{ření fluoreskujících sloučenin m{ vždy vyšší vlnovou
délku (tj. menší energii počítanou na foton) než excitační z{ření, vyvol{vající fotoluminiscenci23,25. Platí tedy Stokesův z{kon26:
em  ex

[vzorec 2]

em<. vlnov{ délka sekund{rního (emitovaného) z{ření *nm+
ex<.. vlnov{ délka prim{rního (excitačního) z{ření *nm+

Rozezn{v{me dva typy fotoluminiscence:
1.

fluorescence – l{tka emituje sekund{rní z{ření pouze po dobu
působení prim{rního z{ření (doba dohasín{ní je
obvykle ř{dově 10-8s)26

2.

fosforescence – l{tka emituje sekund{rní z{ření ještě nějakou dobu
i když prim{rní z{ření přestalo působit (doba
dohasín{ní je >>10-8s)26

Obr.7: Absorpce, fluorescence, fosforescence26

absorpce

fluorescence

fosforescence

τ ≈ 10-15s

τ ≈ 10-8s

τ ≈ 10-3-100s
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Fluorescenci charakterizují dvě spektra – excitační a emisní26:
Excitační spektrum je z{vislost intenzity fluorescence na vlnové délce
(nebo energii, vlnočtu, či frekvenci) při konstantní
vlnové délce emitovaného z{ření.
Emisní spektrum je z{vislost intenzity fluorescence na vlnové délce
(nebo energii, vlnočtu, či frekvenci) při konstantní
vlnové délce budícího z{ření.
Emisní spektra jsou nez{visl{ na vlnové délce excitace.
Proces fluorescence je cyklický. Pokud není fluorofor nevratně
zničen v excitovaném stavu (jev fotovybělov{ní), potom tentýž fluorofor
může být opakovaně excitov{n a emitovat fluorescenční z{ření. To je
z{klad vysoké citlivosti fluorescenčních technik26.
Při použití citlivých foton{sobičů pro detekci fluorescenčního z{ření a při buzení intenzivním světlem lze detekovat koncentrace rozpuštěných l{tek až 10-12mol/l, což je alespoň o 4 ř{dy vyšší citlivost, než
pro absorpční měření26.
Doba života excitovaného stavu () je určena průměrným časem,
který molekula str{ví v excitovaném stavu před n{vratem do stavu z{kladního.
Zh{šení fluorescence lze definovat jako bimolekul{rní proces,
který snižuje kvantový výtěžek fluorescence beze změny fluorescenčního
emisního spektra.
sr{žkové zh{šení (dynamické)– fluorofor je v excitovaném stavu
deaktivov{n (tj. navrací se nez{řivě do z{kladního stavu) při sr{žce s molekulou zh{šedla
statické zh{šení – po kontaktu fluoroforu a zh{šedla se vytv{ří nefluorescenční komplex = chemick{ změna molekuly
samozh{šení je zh{šení fluoroforu jím samotným
– nast{v{ při jeho vysokých koncentracích nebo
při vysoké denzitě značení.
Fotovybělov{ní (photobleaching) je jev odlišný od zh{šení fluorescence, neboť při něm doch{zí k nevratné destrukci excitovaného fluoroforu.26
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Intenzitu fluorescence (IF) představuje počet fotonů proch{zejících
v daném směru jednotkovou plochou za jednotku času. IF je úměrn{
intenzitě absorpce n{sobené kvantovým výtěžkem fluorescence.26
Výpočet intenzity fluorescence je d{n tímto vztahem:
IF = I0 * K * ε * l * c

[vzorec 3]

IF....... intenzita sekund{rního (emitovaného) z{ření - fluorescence
I0........ intenzita prim{rního (excitačního) z{ření
K....... konstanta pro daný systém a zařízení
(koeficient.ukazující účinnost fluorescence)
ε......... mol{rní absorpční koeficient pro danou vlnovou délku *l*mol-1*cm-1]
c........ mol{rní koncentrace roztoku *mol*l-1]
l......... délka optické dr{hy (tloušťka vrstvy roztoku) *cm+

U zředěných roztoků je IF úměrn{ koncentraci stanovované l{tky
Výhodou fluorimetrie je vysok{ selektivnost a citlivost23. Selektivnost vyplýv{ ze skutečnosti, že pouze omezený počet l{tek vykazuje
fluorescenci a že vedle vlnové délky emise je voliteln{ i vlastní délka
excitačního z{ření25.

3.3.2.1

Přístroje k měření fluorescence

Přístroje založené na měření fluorescence jsou čtverého typu:
1.

spektrofluorimetry – měří střední sign{l celého vzorku umístěného obvykle v kyvetě nebo v jamce mikrodestičky

2.

fluorescenční mikroskopy – umožňují pozorovat fluorescenci dvoj
nebo trojrozměrných mikroskopických objektů

3.

fluorescenční skenery (včetně čteček mikrodestiček) – měří fluorescenci dvojrozměrných makroskopických objektů (elektroforetické
gely, bloty, chromatogramy)

4.

průtokové cytometry – měří fluorescenci velkého množství jedno-

tlivých buněk a umožňují identifikaci a separaci jejich subpopulací
Existují však i další přístroje, které jako detekci používají fluorescenci26.
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Z{kladní konstrukce fluorimetrů sest{v{ ze zdroje z{řivé energie,
dvou optických separačních prvků a detektoru23.
Obr.8: Blokové schéma fluorimetru
(A)
1

2
1 – zdroj prim{rního z{ření

3
(B)

2, 4– monochrom{tor (A), (B)
3 – kyveta s měřeným vzorkem

4

5

6

5 – detektor
6 – měrné zařízení

3.3.2.1.1 Zdroj prim{rního z{ření
Zdrojem (prim{rního) z{ření v UV a VIS oblasti pro měření ust{lené fluorescence jsou nejčastěji halogenové ž{rovky a xenonové vysokotlaké výbojky.23,26 Pro měření časově rozlišené fluorescence se využív{
jako zdroj z{ření obvykle pulzní laser.26
3.3.2.1.2 Monochrom{tor (A)
Světlo ze zdroje (prim{rní z{ření) proch{zí buď interferenčním filtrem, nebo mřížkovým monochrom{torem = excitační monochrom{tor26.
3.3.2.1.3 Kyveta
Z{ření d{le proch{zí (temperovanou) kyvetou s roztokem měřeného
vzorku.
3.3.2.1.4 Monochrom{tor (B)
Emitovan{ fluorescence (sekund{rní z{ření) se měří pod úhlem 90°,
kdy po průchodu filtrem nebo po difrakci reflexní mřížkou = emisní monochrom{tor, dopad{ emitované světlo vybrané vlnové délky na detektor.
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3.3.2.1.5 Detektor
Slouží k měření intenzity z{ření, které emitoval roztok vzorku
po absorpci excitačního z{ření. Detektorem býv{ nejčastěji foton{sobič23.
3.3.2.1.6 Měrné zařízení
Jako měrného zařízení se u fluorimetrů použív{ analogový nebo
digit{lní galvanometr, který je přímo kalibrov{n k odečít{ní intenzity
fluorescence.
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3.4

Inositol a jeho fosforylované deriv{ty

3.4.1

Myo-inositol

Inositol je biologicky velmi významný polyol27. Jedn{ se o biologicky aktivní isomer 1,2,3,4,5,6-hexahydroxy-cyklohexanu, přesnějším
n{zvem myo-inositol, dříve též mesoinositol28, neboť obsahuje rovinu
symetrie (není opticky aktivní)27.
Jeho biosyntéza vych{zí z glukózy28, avšak mnohé organismy,
včetně člověka, jej nesyntetizují - patří mezi esenci{lní vitamíny (vit.B8),
které musí přijímat potravou27. Vyskytuje se nefosforylovaný a ve formě
mono- i bis-fosforečných esterů ve fosfolipidech a fosfoproteinech.
Šestičlenný kruh je v židličkové konformaci a m{, až na jediný
axi{lní, všechny hydroxyly ekvatori{lní27.
Obr.9: Chemick{ struktura a konformace inositolu (Ins)
OH
HO

OH

HO

OH

OH
HO
OH
HO

OH
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OH

3.4.2

Inositoltrisfosf{t28

Inositol-1,4,5-trisfosf{t (IP3) vznik{ působením fosfolip{zy C z fosfatidylinositolu-4,5-bisfosf{tu (PIP2) a působí jako druhý posel; způsobuje
zejména vyplavov{ní v{penatých iontů z endoplazmatického retikula:

3.4.2.1

Role IP3 v přenosu sign{lu

Po nav{z{ní ligandu na receptor se pozmění jeho konformace,
doch{zí k agregaci dvou či více receptorů a asociačních molekul. Dojde
k fosforylaci proteinkin{zy a n{sledně k fosforylaci peptidů a tím i
k jejich aktivaci. Aktivuje se i fosfolip{za C, kter{ z membr{nového PIP2
odštěpí IP3.
Působením IP3 doch{zí k otevír{ní kan{lů v plazmatické membr{ně a v membr{ně endoplazmatického retikula. Ca2+ se v{že na cytoplazmatické proteiny (proteinkin{za C, fosfolip{za C) a ty se aktivují. D{le se
v{že na kalmodulin a aktivuje kalcineurin, ten aktivuje transkripční
faktor jeho defosforylací. N{sleduje transkripce požadovaného genu29.
Obr.10: Přenos sign{lu do nitra buňky28
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3.4.3

Inositolhexafosf{t
Přes veškerý pokrok v pozn{ní onkologické patofyziologii zůst{v{

rakovina jedním z hlavních zdravotních problémů v rozvinutých zemích
světa30. Veškeré úsilí vědy je zaměřeno především na hled{ní nových
možností v oblasti terapie a prevence tohoto onemocnění31.
Předmětem výzkumu je cel{ řada l{tek, z nichž některé mohou
tvořit souč{st přirozené stravy. V poslední době je mezi jinými v popředí
také inositolhexafosf{t (IP6), jehož role v oblasti onkologické terapie a
prevence se stala podnětem k řadě studií32.
Obr.11: Chemick{ struktura a konformace inositolhexafosf{tu (IP6)
OPO(OH)2
(OH)2OPO

OPO(OH)2

(OH)2OPO

OPO(OH)2

OPO(OH)2
(OH)2OPO
OPO(OH)2
OPO(OH)2
OPO(OH)2
(OH)2OPO

OPO(OH)2

3.4.3.1

Výskyt

Inositolhexafosf{t (IP6) neboli kyselina fytov{ je přirozeně se vyskytující polyfosforylovaný uhlovodík, ester kyseliny fosforečné a alkoholu
inositolu.
IP6 se vyskytuje v celé řadě rostlin. Ve vysokých koncentracích je
obsažen především v obilovin{ch a luštěnin{ch, d{le pak v sójových
bobech, kukuřici, oříšk{ch, semenech atd. U klíčících rostlin představuje
IP6 prim{rní zdroj energie33.
Inositolhexafosf{t a inositolfosf{ty s nižším stupněm fosforylace
(IP1-5) se také nach{zejí ve většině buněk savců, kde jejich role spočív{
v regulaci rozmanitých buněčných funkcí, jako je přenos sign{lu, buněčn{
proliferace a diferenciace34.
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3.4.3.2

Spektrum účinku

Detailní výzkum úlohy inositolhexafosf{tu v organismu postupně
odhalil řadu prospěšných biologických účinků, z nichž nejpřekvapivější
bylo objevení jeho protin{dorové aktivity, jenž byla prok{z{na prostřednictvím in vitro případně in vivo studií (na zvířecím modelu) u různých
typů n{dorů32,35.
Kromě antikancerogenního účinku vykazuje IP6 další biologické
vlastnosti. M{ schopnost vyvazovat nadbytečné miner{ly a tím umožňuje
snížení kalciurie a redukci rizika uroliti{zy. Jeho inhibiční účinek na agregaci krevních destiček poukazuje na významnou roli v oblasti kardiovaskul{rních chorob. Další účinky IP6 zahrnují hypocholesterolemický efekt,
modulaci uvolňov{ní inositolu a inhibici replikace HIV-1 viru36.

3.4.3.3

Mechanizmus protin{dorového účinku

Přesný mechanizmus protin{dorového působení IP6 není dosud
zcela zn{m. Předpokl{d{ se, že existuje několik možných způsobů, kterými IP6 vykon{v{ svou antikancerogenní aktivitu34,37.
IP6 ovlivňuje typické charakteristické vlastnosti n{dorových buněk,
jako je nekontrolovateln{ buněčn{ proliferace, schopnost adheze, migrace
a invaze37,39. D{le inhibuje angiogenezi, indukuje apoptózu, stimuluje
imunitní systém a působí jako antioxidant40,41,42,43.
3.4.3.3.1 Inhibice buněčné proliferace a indukce apoptózy
Peror{lně podaný IP6 je rychle absorbov{n buňkami gastrointestinn{lního traktu. V nich je poté defosforylov{n na inositolfosf{ty s nižším
stupněm fosforylace (IP1-5), jejichž zapojení v přenosu buněčného sign{lu
může mít vliv na regulaci buněčného cyklu, růst a diferenciaci n{dorových buněk. Takto vzniklé IP1-5 jsou z buněk gastrointestin{lního traktu
transportov{ny krevní cestou k ostatním buňk{m organizmu, ať už zdravým či n{dorovým44,45.
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Pod{ním IP6 tedy doch{zí ke zvýšení intracelul{rních z{sob
inositolfosf{tů, což může být jednou z příčin antikancerogenního působení IP6. Touto cestou IP6 nejspíš snižuje nekontrolovanou buněčnou
proliferaci, hlavní charakteristický znak n{dorových buněk. IP6 může
regulovat buněčný cyklus blokací buněčného dělení a zvýšením diferenciace buněk nebo vyvol{ním apoptózy. Zvýšení diferenciace může vyústit v reverzi k norm{lnímu fenotypu. IP6 významně omezuje S-f{zi
buněčného cyklu a způsobuje zablokov{ní buněk v G0-f{zi, čímž se
znemožní jejich přechod do f{ze G1 39.
3.4.3.3.2 Inhibice vzniku metast{z
Další důležitou charakteristikou rakoviny je schopnost infiltrovat
zdravou norm{lní tk{ň. Bylo prok{z{no, že inositolhexafosf{t významně
ovlivňuje adhezi, migraci a invazi n{dorových buněk.
IP6 inhibuje sekreci matrixových metaloprotein{z, proteolytických
enzymů vyžadujících ke své aktivitě zinek (Zn). Tyto enzymy umožňují
přestup n{dorových buněk do cévního systému, čímž doch{zí k jejich
migraci do okolních tk{ní a k tvorbě metast{z46.
3.4.3.3.3 Inhibice angiogeneze
N{dory taktéž produkují velké množství vaskul{rního endoteli{lního faktoru, který podněcuje angiogenezi, utv{ření nových cév. Tyto
cévy zajišťují přísun živin k vzniklému n{doru a tím umožňují jeho růst.
IP6 Snižuje růst a diferenciaci endoteli{lních buněk a inhibuje sekreci
vaskul{rního endoteli{lního faktoru z n{dorových buněk40.
3.4.3.3.4 Stimulace imunitního systému
Zvýšení intracelul{rní z{soby inositolhexafosf{tů také zesiluje cytotoxický účinek natural killer buněk (NK buňky). Posílení aktivity NK buněk zvyšuje imunitní reakci organizmu na hrozbu představovanou rakovinou, neboť tyto buňky působí destrukci buněk n{dorových32.
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3.4.3.3.5 Antioxidační aktivita
Další možností, jak IP6 ovlivňuje vznik a rozvoj rakoviny, se jeví
jeho antioxidační aktivita. Fosf{tové skupiny v pozici 1, 2 a 3 (v poloze
axi{lní-ekvatori{lní-axi{lní) umožňují inositolhexafosf{tu specifické interakce s dvojvaznými kationy jako je železo (Fe), zinek (Zn), hořčík (Mg),
měď (Cu) atd42.
Chelatací FeIII IP6 inhibuje jeho schopnost katalyzovat vznik
volných hydroxylových radik{lů a dalších reaktivních forem kyslíku, jenž
jsou zodpovědné za buněčné poškození a kancerogenezi43,47.
Schopnost IP6 chelatovat MgII a ZnII může významně ovlivnit
progresi daného n{doru, neboť oba tyto dvojvazné kationy jsou nezbytné
pro buněčnou proliferaci48.
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CÍL PR[CE
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4.1

Cíle stanovené pro tuto pr{ci
Studium vlivu inositolhexafosf{tu (IP6) a inositolhexafosf{tu v kom-

binaci s inositolem (IP6+Ins) na indukci apoptózy u buněčných linií izolovaných z kolorekt{lního adenokarcinomu:
1.

Prok{zat potenci{lní proapoptotický účinek IP6.

2.

Prok{zat potenciaci proapoptotického účinku IP6 jeho kombinací s Ins.

3.

Porovnat proapoptotický účinek zvolených koncentrací IP6 a
IP6+Ins.

4.

Porovnat proapoptotický účinek IP6 a IP6+Ins v časových
intervalech.

5.

Porovnat proapoptotický účinek IP6 a IP6+Ins na různé buněčné linie odvozené z kolorekt{lního adenokarcinomu.
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5

EXPERIMENT[LNÍ Č[ST
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5.1

Technické vybavení

5.1.1

Přístroje

- Analytické v{hy HA-180M, A&D Company, limited
- Centrifuga MR 23, JOUAN
- Hlubokomrazicí box ULTRA LOW, SANYO
- Invertovaný mikroskop CK2, Olympus
- Lamin{rní box BSB 42, ICN Flow
- Lednice – BRANDT Apollo
- Lednice s mraz{kem, ARDO
- pH 212 Microprocessor pH metr, HANNA instruments
- Magnetick{ míchačka s ploténkou, RH-KT/C, IKA®
- Mrazící box, CALEX
- Spektrofotometr SPETRAFLUOR PLUS, Tecan
- Termostat IG 150, JOUAN
- Vodní l{zeň, Memmert
- Vortex – MS 2 Minishaker, IKA®

5.1.2

N{stoje a pomůcky

Sterlní plast:
- 96-jamkové transparentní mikrotitrační destičky s víčkem, Nunclon
- Automatické pipety Finnpipette a jednor{zové špičky
- Injekční stříkačka + filtr (0,20μm), Santorius
- Korýtka (1x50ml, 8x10ml)
- Kultivační l{hve – střední (20ml) s filtrem, Nunclon
- Pipetboy acu, IBS integra biosciences
- Plastové kontejnery a zkumavky Eppendorf – různé velikosti
Sterilní sklo:
- L{hve na médium, DPBS <
- Neubauerova komůrka – hematocytometer
- Odměrné sklo – k{dinky, odměrné v{lce, skleněné pipety (10ml)
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Nesterilní plast:
- 96-jamkové transparentní mikrotitrační destičky bez víčka, Nunclon
- Automatické pipety Finnpipette a jednor{zové špičky
- Korýtka (1x50ml, 8x10ml)
- Plastové kontejnery a zkumavky Eppendorf – různé velikosti
- Škrabky
Nesterilní sklo:
- Odměrné sklo – k{dinky, odměrné v{lce
Ostatní pomůcky:
- Buničit{ vata
- Chladicí stoj{nek – 0°C Mini Cooler
- Lihové popisovače
- Magnetické míchadlo
- Plastové stoj{nky na kontejnery a na zkumavky Eppendorf
- Tvořítka na led
- V{ženky, chemick{ lžička
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5.2

Chemik{lie
Pas{žov{ní a ovlivňov{ní buněk

- Aqua pro injectione, Ardeapharma
- D-MEM = Dulbecco´s Modified Eagles Medium, Sevapharma
- DPBS = Fosf{tový pufr bez Ca2+ a Mg2+, PAN™ (kat.č. P04-53500)
- F12 = Nutrient Mixture F-12 Ham, Sigma (kat.č. N4888)
- FTS = Fet{lní telecí sérum, PAN™ (kat.č. 1502-P206008)
- Ins = Myo-inositol, Sigma (kat.č. I7508)
- IP6 = Phytic acid dipotassium salt, Sigma (kat.č. P5681)
- L-Gln = L-glutamin, Sigma (kat.č. G7513)
- NaHCO3 = Hydrogenuhličitan sodný, Sevapharma (kat.č. 823)
- Penicilin/Streptomycin, PAN™ (kat.č. P06-07100)
- Trypsin 0,05% + EDTA, PAN™ (kat.č. P10-22100)
Stanovení aktivity kasp{zy 3
- AMC = 7-amino-4-methylkumarin=standard, Sigma (kat.č. A9891)
- BSA = bovinní sérový albumin=protein standard (1g BSA/1ml 0,15M NaCl),
Sigma (kat.č. P0914)
- CHAPS = 3-[(3-Cholamidipropyl)dimethylammonio]-1-propan-sulfon{t,
Fluka (kat.č. 26680)
- Destilovan{ voda
- DMSO = Dimethylsulfoxid, Sigma (kat.č. D2650)
- DTT = α-Dithiothreitol, Sigma (kat.č. D0632)
- EDTA = Ethylendiamintetraoctov{ kyselina, Fluka (kat.č. 03609)
- HEPES = N-2-Hydroxyethylpiperazin-N'-2-ethansulfonov{ kyselina,
Serva (kat.č. 25245)
- kit pro stanovení obsahu bílkoviny
roztok A = Bicinchonic acid solution
(NaHCO3,Na2CO3,BCA v 0,1M NaOH), Sigma (kat.č. B9643)
roztok B = 4%w/v CuSO4*6H2O solution, Sigma (kat.č. C2284)
- I = Ac-DEVD-CHO inhibitor kasp{zy 3, Sigma (kat.č. A0835)
- S = Ac-DEVD-AMC substr{t kasp{zy 3, Sigma (kat.č. A1086)
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Ostatní
- MeOH = Methanol, Lachema a.s.
- NaOH = Hydroxid sodný, Lachema a.s.
- Pufry pro kalibraci pH metru – pH 4,006 PL4 (kat.č. 109110)
pH 6,865 PL7 (kat.č. 109120)
pH 9,180 PL9 (kat.č. 109130)
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5.3

Biologický materi{l

5.3.1

Buněčn{ linie HT 29

- původ: lidský kolorekt{lní adenokarcinom

(neinvazivní, nemigrující)

- zdroj: American Type Culture Collection (ATCC), kat.č. HTB-38
- charakteristika: morfologie epiteli{lní, rostou v boch{ncích, jež se spojují
- médium: D-MEM (Sevapharma) + 10% FTS
- pas{žov{ní: 2x týdně (Po+Čt), trypsin 0,05% + EDTA, 3x oplach 3-4min,
5min v termostatu, buňky více adherují k povrchu kultivační l{hve
- množství suspenze k nasazení: 3ml do střední kultivační l{hve s filtrem

5.3.2

Buněčn{ linie SW 480

- původ: lidský kolorekt{lní adenokarcinom

(neinvazivní, migrující)

- zdroj: American Type Culture Collection (ATCC), kat.č. CCL-228
- charakteristika: morfologie epiteli{lní
- médium: D-MEM (Sevapharma) + 10% FTS
- pas{žov{ní: 2x týdně (Po+Čt), trypsin 0,05% + EDTA, oplachovat 1min,
5min v termostatu
- množství suspenze k nasazení: 1ml do střední kultivační l{hve s filtrem

5.3.3

Buněčn{ linie SW 620

- původ: lidský kolorekt{lní adenokarcinom metastazující v lymf. uzlině
(invazivní, migrující)
- zdroj: American Type Culture Collection (ATCC), kat.č. CCL-227
- charakteristika: morfologie epiteli{lní, výskyt velkých mnohojaderných
buněk
- médium: D-MEM (Sevapharma) + 10% FTS
- pas{žov{ní: 2x týdně (Po+Čt), trypsin 0,05% + EDTA, 3x oplach, 5min
v termostatu, buňky více adherují k povrchu kult. l{hve
- množství suspenze k nasazení: 2ml do střední kultivační l{hve s filtrem
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5.4

Pas{žov{ní buněk

5.4.1

Postup pas{žov{ní

- rozmrazit D-MEM+10% FTS a trypsin ve vodní l{zni (37°C, >10 minut)
- prohlédnout buňky v kultivační l{hvi v invertovaném mikroskopu
malé zvětšení – přehled o růstu (monolayer)
velké zvětšení – stav buněk a kontaminace
- popsat kultivační l{hve: označení linie, číslo pas{že, datum, podpis
- slít veškeré médium do sterilní skleněné l{hvičky
- 3x opl{chnout buňky kývavým pohybem 2ml trypsinu a slít do sterilní
skleněné lahvičky, malé množství trypsinu nechat v l{hvi (asi 1ml)
- l{hev do termostatu (37°C, ±5min - kontrola zda se buňky uvolňují z povrchu kultivační l{hve)
- po uvolnění buňky oplachovat a resuspendovat v 10ml média
- odpipetovat č{st suspenze do zkumavky spočítat jejich množství v 1ml
média
- napipetovat 1x106 buněk do střední kultivační l{hve
- doplnit do 10% objemu l{hve (20ml) médiem a promíchat kývavým
pohybem s buněčnou suspenzí
- kultivovat v termostatu (37°C, konst. humidita, 5%CO2) do další pas{že

5.4.1.1

Počít{ní buněk:

Počít{ní buněk v Neubauerově komůrce – dle protokolu laboratoře
- důkladně promíchat buněčnou suspenzi
- naplnit Neubauerovu komůrku
- spočítat buňky ve velkém prostředním čtverci (z 25 středních čtverců)
vždy tak, že jsou br{ny v úvahu pouze buňky ležící ve čtverci a buňky
dotýkající se jakkoliv pouze dvou stran čtverce, buňky dotýkající se
druhých dvou stran čtverce nejsou počít{ny
- počet buněk ve velkém prostředním čtverci n{sobit x104 = množství
buněk v 1ml
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5.4.2

Příprava reagencií pro pas{žov{ní buněk

PBS bez Ca2+ a Mg2+ iontů = DPBS:

koncentrovaný roztok před použitím
10x naředit Aqua pro injectione

Trypsin 0,05% + EDTA: koncentrovaný roztok před použitím 10x naředit
DPBS
D-MEM + 10% FTS (500ml):

50ml 10% FTS
45ml D-MEM
7ml NaHCO3
5ml penicilinu/streptomycinu

do 500ml doplnit Aqua pro injectione
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5.5

Kaspasa 3 (Ac-DEVD-AMC) Assay

Kvantifikace apoptózy metodou stanovení enzymové aktivity kasp{zy 3.

5.5.1

Postup

Po:
- nasadit buňky - 20ml suspenze v D-MEM+10%FBS na kultivační l{hev
→ 1,5*106 buněk / 1 l{hev (20ml) = 75*103 buněk / 1ml
- inkubovat 24hod v termostatu (37°C, konst. humidita, 5%CO2)
Út:
- odstranit staré médium
- ovlivnit - 60ml média F12 s 1mM Gln+1%FBS s testovanou l{tkou
na 3 kultivační l{hve (příprava viz 5.5.2.1.)
- inkubovat 24, 48, 72hod v termostatu (37°C, konst. humidita, 5%CO2)
St, Čt, P{:
- ukončit → připravit lyz{ty ze vzorků

5.5.1.1

Příprava lyz{tu:

- vychladit rotory, připravit k{diny s ledem, označit plastové kontejnery
(50ml) a zkumavky Eppendorf (2 a 1,5ml), rozmrazit lyzační pufr
- seškr{bat buňky ze dna pas{žovací l{hve, slít i s médiem do plastového
kontejneru (50ml) a vložit do k{diny s ledem
- centrifugovat: 600G, 5min, 4°C – v předem vychlazeném rotoru
- slít supernatant, přidat 10ml chlazeného PBS bez iontů, resuspendovat
na vortexu
- centrifugovat: 600G, 5min, 4°C
- slít supernatant, přidat 300μl lyzačního pufru, resuspendovat na vortexu
- přepipetovat do zkumavek Eppendorf (2ml), 20min nechat st{t na ledu
v lednici při 0°C
- centrifugovat: 14.000G, 10min, 4°C – v předem vychlazeném rotoru
- odebrat supernatant do zkumavek Eppendorf (1,5ml), uložit do hlubokomrazicího boxu při -80°C
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5.5.1.2

Kinetické měření enzymové aktivity kasp{zy 3:

- rozmrazit reakční pufr, rozmrazit lyz{ty vzorků, rozmrazit S a I
- připravit pracovní roztoky S (substr{t=Ac-DEVD-AMC)
SI (substr{t + inhibitor=Ac-DEVD-CHO)
ze z{sobních roztoků (příprava viz 5.5.2.3)
- pipetovat na 96-jamkovou destičku 60μl lyz{tu vzorku + 140μl S/SI
→ pro každý vzorek 4-5 jamek S a 1-2 jamky SI (1 sloupek)
→ nezapomenout na porovn{vací vzorek (Bl)
(= 1.sloupek pouze reagencie s reakčním pufrem místo lyz{tu)
- změřit kinetický přírůstek fluorescence po dobu 1hod každých 5min
na spektrofluorimetru TECAN:

ΔF/min (S) a ΔF/min (SI)

λex-360nm a λem-465nm
čas prodlevy-10μs a integrační čas-40μs
cyklů-13, kinetický interval-5min, inkubace-2min
teplota 36-38°C, třep{ní-před měřením i mezi cykly
- vyhodnotit: Ø fluorescence vzorku s S mínus Ø fluorescence vzorku s SI
F´=ØF(S)-ØF(SI)

5.5.1.3

AMC kalibrace:

- rozmrazit reakční pufr a z{sobní roztok 10mM AMC
- rozředit z{sobní roztok 10mM AMC na pracovní 1μM AMC (viz 5.5.2.3.)
- připravit kalibrační koncentrace standardu:
1(2) kalibrace na 1 destičku
AMC

pmol AMC na
[nM]

AMC 1μM

200μl (jamku)

reakční pufr
*μl+

*μl+

600

120

780 (x2)

520 (x2)

400

80

520 (x2)

780 (x2)

200

40

260 (x2)

1040 (x2)

100

20

130 (x2)

1170 (x2)

10

2

13 (x2)

1287 (x2)
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- napipetovat na 96-jamkovou destičku 200μl standardu / 1 jamku
→ pro každou koncentraci standardu 6 jamek (1 sloupek)
→ nezapomenout na porovn{vací vzorek (Bl)
(=1.sloupek pouze reakční pufr bez AMC)
- změřit fluorescenci na spektrofluorimetru TECAN:

F=ka*c+qa

λex-360nm a λem-465nm
čas prodlevy-10μs a integrační čas-40μs
teplotní rozmezí 36-38°C
- vyhodnotit: kalibrační z{vislost fluorescence na koncentraci standardu
parametry kalibrační přímky (ka, qa =0, ra, ra2)

5.5.1.4

BCA stanovení bílkoviny:

- rozmrazit lyz{ty vzorků
- připravit pracovní roztok C (CuSO4*6H2O + NaHCO3 + Na2CO3 + BCA
v 0,1M NaOH – příprava viz 5.5.2.3.)
- naředit lyz{ty vzorků 4x: 30μl lyz{tu + 90μl destilované vody
- pipetovat na 96-jamkovou destičku 10μl lyz{tu vzorku + 200μl roztoku C
→ pro každý vzorek 6 jamek (1 sloupek)
→ nezapomenout na porovn{vací vzorek (Bl)
(= 1.sloupek pouze reagencie s destilovanou vodou místo lyz{tu)
- inkubovat 30min v termostatu (37°C, konst. humidita, 5%CO2)
- změřit absorbanci na spektrofluorimetru TECAN: λ-560nm
- vyhodnotit: absorbance vzorku mínus Ø absorbance blanku
a z toho Ø hodnota absorbance vzorku

5.5.1.5

A
A-ØBl

A´=Ø(A-ØBl)

BCA kalibrace:

- rozmrazit BSA (bovinní sérový albumin) = standard
- připravit pracovní roztok C (CuSO4*6H2O + NaHCO3 + Na2CO3 + BCA
v 0,1M NaOH – příprava viz 5.5.2.3.)
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- připravit kalibrační koncentrace standardu:
1(2) kalibrace na 1 destičku
koncentrace BSA

roztok BSA 1mg/ml

*μg/ml+

destilovan{ voda

*μl+

*μl+

200

15 (x2)

60 (x2)

400

30 (x2)

45 (x2)

600

45 (x2)

30 (x2)

800

60 (x2)

15 (x2)

1000

75 (x2)

0 (x2)

- napipetovat na 96-jamkovou destičku 10μl standardu + 200μl roztoku C
→ pro každou koncentraci standardu 6 jamek (1 sloupek)
→ nezapomenout na porovn{vací vzorek (Bl)
(= 1.sloupek pouze reagencie s destilovanou vodou místo BSA)
- inkubovat 30min v termostatu (37°C, konst. humidita, 5%CO2)
- změřit absorbanci na spektrofluorimetru TECAN:λ-560nm

A=kb*c+qb

- vyhodnotit: kalibrační z{vislost absorbance na koncentraci standardu
parametry kalibrační přímky (kb, qb =0, rb, rb2)

5.5.1.6

Vyhodnocení množství kasp{zy 3

- vypočítat aktivitu kasp{zy 3:

a=(F´/ka)*zředěnía

- vypočítat koncentraci celkové bílkoviny:

c=(A´/kb)*zředěníb

- vzt{hnout množství kasp{zy 3 na celkové množství bílkoviny:
- hodnoty vyj{dřit jako procento kontroly:
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a/c
a/c≈%K

5.5.2

Příprava reagencií

5.5.2.1

Příprava reagencií pro nasazení a ovlivňov{ní buněk
→ uskladnit při 4°C

Médium D-MEM
D-MEM + 10% FTS (500ml):

50ml 10% FTS
45ml D-MEM
7ml NaHCO3
5ml penicilinu/streptomycinu

do 500ml doplnit Aqua pro injectione
→ uskladnit při 4°C

Médium F12
F12 + 1% FTS + 1mM Gln (100ml):

1ml 1% FTS
1ml penicilinu/streptomycinu
0,5ml 200mM Gln

do 100ml doplnit F12
Z{sobní roztok Ins
Myo-inositol
l{tka

skladovat při laboratorní teplotě

koncentrace

mol{rní hmot-

[mM] nost
Ins

250

l{tkové

nav{žka

[g/mol] množství *mol]
180,2

2,5*10-3

[mg]
450,5

- ředit PBS bez iontů<<.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<10ml
- pH se nemění
- zfiltrovat přes 0,20μm filtr do sterilního plastového kontejneru
→ uskladnit při 4°C
Z{sobní roztok IP6
Phytic acid dipotassium salt
l{tka

koncentrace

mol{rní hmot-

[mM] nost
IP6

50

skladovat v lednici při teplotě 4°C
l{tkové

nav{žka

[g/mol] množství *mol+
736,22

5*10-4

[mg]
368,11

- ředit PBS bez iontů<<..<<<<<<<<<<<<<<<<<<...10ml
- upravit pH na 7,4 (5,0M a 0,5M NaOH)
- zfiltrovat přes 0,20μm filtr do sterilního plastového kontejneru
→ uskladnit při 4°C
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Ovlivňovací média – Ins a IP6
množství ovlivňovacích médií pro 1 linii = 30 l{hví (24, 48, 72hod)
ovlivňovací

F12+1%FTS

z{sob. roztok

z{sob. roztok

PBS

médium

+1mM Gln

Ins (250mM)

IP6 (50mM)

bez iontů

6 ml

[ml]

*μl+

*μl+

*μl+

kontrola

52,8

0

0

7.200

0,2mM Ins

52,8

0

48

7.152

0,2mM Ins i IP6

52,8

240

48

6.912

0,2mM IP6

52,8

240

0

6.960

1,0mM Ins

52,8

0

240

6.960

1,0mM Ins i IP6

52,8

1.200

240

5.760

1,0mM IP6

52,8

1.200

0

6.000

5,0mM Ins

52,8

0

1.200

6.000

5,0mM Ins i IP6

52,8

6.000

1.200

0

5,0mM IP6

52,8

6.000

0

1.200
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5.5.2.2

Příprava reagencií pro přípravu lyz{tu

Lyzační pufr
l{tka

koncentrace

mol{rní hmot-

[mM] nost

l{tkové

[g/mol] množství *mol+

nav{žka
[mg]

HEPES

50

238,3

2,5*10-3

596

CHAPS

5

614,9

2,5*10-4

154

DTT

5

154,25

2,5*10-4

38,6

- ředit Aqua pro injectione<<<<<<<<<<<<<<<<<<...50ml
- upravit pH na 7,4 (0,5M NaOH)
→ uskladnit při -20°C

- rozplnit 13 x 4ml do plastových kontejnerů

5.5.2.3

Příprava reagencií pro vlastní měření

Reakční pufr
l{tka

!!! exspirace 6 měsíců !!!

koncentrace

mol{rní hmot-

[mM] nost

l{tkové

[g/mol] množství *mol+
3*10-3

nav{žka
[mg]

HEPES

20

238,3

715

CHAPS

0,1%

614,9

DTT

5

154,25

7,5*10-4

115

EDTA

2

292,24

3*10-4

87

150

- ředit Aqua pro injectione<<<<<<<<<<<<<<<<<<.150ml
- upravit pH na 7,4 (0,5M NaOH)
- rozplnit 15 x 10ml do plastových kontejnerů
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→ uskladnit při -20°C

Z{sobní roztoky S a I
- připravit 10mM roztok S rozpuštěním 2,5mg v 370ml DMSO
- připravit 2mM roztok I rozpuštěním 0,5mg v 500ml DMSO
→ uskladnit při -20°C

- rozplnit do zkumavek Eppendorf
Pracovní roztok S = Substr{t

- Ac-DEVD-AMC: 0,33µl z{sobního roztoku S / 1 jamku=140μl
doplnit reakčním pufrem
Pracovní roztok SI = Substr{t a Inhibitor
- Ac-DEVD-AMC: 0,33µl z{sobního roztoku S

a současně

- Ac-DEVD-CHO: + 0,20µl z{sobního roztoku I / 1 jamku=140μl
doplnit reakčním pufrem

Z{sobní roztok AMC
- připravit 10mM roztok AMC rozpuštěním 1mg v 500ml DMSO
→ uskladnit při -20°C

- rozplnit do zkumavek Eppendorf
Pracovní roztok AMC
5µl AMC (z{sobního roztoku 1 = 10mM)
495μl reakčního pufru
500µl AMC (z{sobní roztok 2 = 100μM)
1

(2) kalibrace na 1 destičku:

20

(40)µl AMC (z{sobního roztoku 2 = 100μM)

1980(3960)μl reakčního pufru
2,00 (4,00)ml AMC (pracovní roztok = 1μM)

Pracovní roztok C
- roztok A: NaHCO3, Na2CO3, BCA (bicinchonic acid) v 0,1M NaOH
- roztok B: 4% CuSO4*6H2O
- smíchat roztok A s roztokem B v poměru 50:1 = pracovní roztok C
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VÝSLEDKY
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6.1

Průkaz proapoptotického účinku IP6

Tab.1: Aktivita kasp{zy 3 u buněčné linie HT 29 po jejím ovlivnění

72hod 48hod 24hod

K
0
%K
RSD
%K
RSD
%K
RSD

Ins
1

0,2

HT 29
IP6+Ins
0,2
1

5

5

IP6
1

0,2

5

100,00
5,68%

97,15
12,47%

104,36
10,08%

118,35
12,86%

105,26
12,15%

174,82
12,99%

303,99
14,24%

93,96
5,23%

101,37
8,87%

507,92
24,50%

552,21
22,83%

472,26
17,98%

465,99
34,94%

488,99
47,16%

940,14 2004,65
46,03% 45,41%

531,85
16,92%

454,40 1786,41
5,21% 34,21%

896,09 1003,04 1125,46
28,62% 50,61% 22,65%

274,99
15,97%

942,17 1476,76 1477,43 2334,78 1387,12 1361,45 2923,32
44,06% 79,09% 445,49% 58,70% 43,52% 58,21% 55,21%

Graf 5: Aktivita kasp{zy 3 u buněčné linie HT 29 po jejím ovlivnění
aktivita kasp{zy 3 *nmol/min/mg+
3200%

*

2800%

*

2400%

*

*

2000%

*

*

%K 1600%
1200%

48hod

*

72hod

*

*

800%

*

24hod

*

*

400%

*

*

*

*

0%
0,0
K

0,2

1,0

5,0

0,2

1,0

Ins

IP6+Ins

5,0

0,2

1,0

5,0

IP6

HT 29

c [mM]

* = statisticky významný rozdíl od hodnoty kontroly (na hladině pravděpodobnosti 95%)

Statisticky vyhodnoceno pomocí nep{rového Studentova t-testu.
Hodnoty enzymové aktivity kasp{zy 3 byly vyj{dřeny jako procenta kontroly %K.
Hodnota 100% byla přiřazena hodnotě enzymové aktivity kasp{zy 3 inkubované 24 hodin s kontrolním ovlivňovacím médiem, které
neobsahovalo ž{dný IP6 ani Ins.
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Tab.2: Aktivita kasp{zy 3 u buněčné linie SW 480 po jejím ovlivnění

72hod 48hod 24hod

K
0
%K
RSD
%K
RSD
%K
RSD

Ins
1

0,2

100,00
23,43%

SW 480
IP6+Ins
0,2
1

5

73,30
120,89
6,47%
8,42%

91,60
425,17
6,90% 16,85%

299,06
298,65
208,46
129,97 3009,36
44,86% 17,86% 33,54% 28,43% 115,40%

5

0,2

34,12
374,95
494,23
2,78% 35,04%
9,41%
58,88
17,05%

IP6
1

5

67,65
185,12
8,01%
9,11%

56,67
1819,32 165,27
20,14% 32,01% 27,45%

64,73
3,88%

439,93
344,39
393,08
261,08 3063,25 277,73
169,66 1789,44 455,72
9,77%
8,40% 22,59% 24,80% 52,73% 55,45%
3,91% 80,32% 26,59%

58,77
13,62%

Graf 6: Aktivita kasp{zy 3 u buněčné linie SW 480 po jejím ovlivnění
aktivita kasp{zy 3 *nmol/min/mg+

* *

3200%
2800%
2400%
2000%

* *

24hod

%K 1600%

48hod
72hod

1200%
800%

*

400%

*

*

*

*
0%
0,0
K

0,2

1,0

5,0

0,2

1,0

Ins

IP6+Ins

5,0

0,2

1,0

5,0

IP6

SW 480

c [mM]

* = statisticky významný rozdíl od hodnoty kontroly (na hladině pravděpodobnosti 95%)

Statisticky vyhodnoceno pomocí nep{rového Studentova t-testu.
Hodnoty enzymové aktivity kasp{zy 3 byly vyj{dřeny jako procenta kontroly %K.
Hodnota 100% byla přiřazena hodnotě enzymové aktivity kasp{zy 3 inkubované 24 hodin s kontrolním ovlivňovacím médiem, které
neobsahovalo ž{dný IP6 ani Ins.
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Tab.3: Aktivita kasp{zy 3 u buněčné linie SW 620 po jejím ovlivnění

72hod 48hod 24hod

K
0
%K
RSD
%K
RSD
%K
RSD

Ins
1

0,2

SW 620
IP6+Ins
0,2
1

5

5

137,21
108,76
5,29%
7,93%

473,24
19,00%

90,88
11,07%

73,25
12,72%

372,33
8,37%

326,60
2,63%

339,97
341,98
310,78
278,96
201,14
256,68
7,42%
7,68%
1,93%
5,55%
4,49%
5,99%

421,83
7,14%

188,60
2,91%

273,97
6,27%

589,34
5,87%

576,80
15,59%

680,74
11,85%

596,69
13,64%

144,02
4,29%

457,15
899,07
9,52% 10,66%

93,39
20,04%

0,2

100,00
9,82%

581,96
11,64%

84,06
153,18
6,32% 15,02%

5

IP6
1

592,26
11,89%

167,77
7,47%

Graf 7: Aktivita kasp{zy 3 u buněčné linie SW 620 po jejím ovlivnění
aktivita kasp{zy 3 *nmol/min/mg+
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*

900%
800%

*

700%
600%

24hod
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%K 500%
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*
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*

300%
200%

*

*
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0,0
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K
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5,0

0,2

1,0
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IP6+Ins

5,0

0,2

1,0

5,0

IP6

SW 620

c [mM]

* = statisticky významný rozdíl od hodnoty kontroly (na hladině pravděpodobnosti 95%)

Statisticky vyhodnoceno pomocí nep{rového Studentova t-testu.
Hodnoty enzymové aktivity kasp{zy 3 byly vyj{dřeny jako procenta kontroly %K.
Hodnota 100% byla přiřazena hodnotě enzymové aktivity kasp{zy 3 inkubované 24 hodin s kontrolním ovlivňovacím médiem, které
neobsahovalo ž{dný IP6 ani Ins.
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Tab.4: Aktivita kasp{zy 3 po ovlivnění buněk IP6
24hod
100,00
5,68%
93,96
5,23%
101,37
8,87%
274,99
15,97%

%K
RSD
%K
RSD
%K
RSD
%K
RSD

K
0,0 mM
IP6
0,2 mM
IP6
1,0 mM
IP6
5,0 mM

HT 29
48hod
72hod
507,92
896,09
24,50% 28,62%
531,85
1387,12
16,92% 43,52%
454,40
1361,45
5,21% 58,21%
1786,41 2923,32
34,21% 55,21%

24hod
100,00
23,43%
494,23
9,41%
67,65
8,01%
185,12
9,11%

SW 480
48hod
72hod
299,06
439,93
44,86%
9,77%
1819,32 1789,44
32,01% 80,32%
165,27
455,72
27,45% 26,59%
64,73
58,77
3,88% 13,62%

24hod
100,00
9,82%
90,88
11,07%
73,25
12,72%
372,33
8,37%

SW 620
48hod
326,60
2,63%
421,83
7,14%
188,60
2,91%
273,97
6,27%

72hod
589,34
5,87%
680,74
11,85%
596,69
13,64%
144,02
4,29%

Graf 8: Aktivita kasp{zy 3 po ovlivnění buněk IP6
aktivita kasp{zy 3 *nmol/min/mg+
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*

*

K 0,0

*
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%K 1600%

* *

IP6 1,0

1200%
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*

800%
400%

*

*

*

*

*
0%
24hod

48hod
HT 29

72hod

24hod

48hod

72hod

SW 480

24hod

48hod

72hod

SW 620

c [mM]
* = statisticky významný rozdíl od hodnoty kontroly (na hladině pravděpodobnosti 95%)

Statisticky vyhodnoceno pomocí nep{rového Studentova t-testu.
Hodnoty enzymové aktivity kasp{zy 3 všech buněčných linií
ovlivněných médii s IP6 byly vz{jemně porovn{ny jak z hlediska použité
koncentrace, tak z hlediska inkubačních časů.
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Tab.5: Aktivita kasp{zy 3 po ovlivnění buněk IP6+Ins

K
0,0
IP6+Ins
0,2
IP6+Ins
1,0
IP6+Ins
5,0

HT 29
48hod
72hod
507,92
896,09
24,50% 28,62%
488,99
1476,76
47,16% 79,09%
940,14
1477,43
46,03% 445,49%
2004,65 2334,78
45,41% 58,70%

24hod
100,00
5,68%
105,26
12,15%
174,82
12,99%
303,99
14,24%

%K
RSD
%K
RSD
%K
RSD
%K
RSD

24hod
100,00
23,43%
425,17
16,85%
34,12
2,78%
374,95
35,04%

SW 480
48hod
72hod
299,06
439,93
44,86%
9,77%
3009,36 3063,25
115,40% 52,73%
58,88
277,73
17,05% 55,45%
56,67
169,66
20,14%
3,91%

24hod
100,00
9,82%
153,18
15,02%
93,39
20,04%
473,24
19,00%

SW 620
48hod
326,60
2,63%
278,96
5,55%
201,14
4,49%
256,68
5,99%

72hod
589,34
5,87%
899,07
10,66%
592,26
11,89%
167,77
7,47%

Graf 9: Aktivita kasp{zy 3 po ovlivnění buněk IP6+Ins
aktivita kasp{zy 3 *nmol/min/mg+
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*

*

800%
400%

*

*
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HT 29
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SW 480

48hod

72hod

SW 620

c [mM]
* = statisticky významný rozdíl od hodnoty kontroly (na hladině pravděpodobnosti 95%)

Statisticky vyhodnoceno pomocí nep{rového Studentova t-testu.
Hodnoty enzymové aktivity kasp{zy 3 všech buněčných linií
ovlivněných médii s IP6+Ins byly vz{jemně porovn{ny jak z hlediska
použité koncentrace, tak z hlediska inkubačních časů.
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6.2

Průkaz potenciace proapoptotického účinku IP6 Ins

Tab.6: Srovn{ní aktivity kasp{zy 3 u buněčné linie HT 29 po jejím
ovlivnění IP6 a IP6+Ins

IP6

%K
RSD
IP6+Ins %K
RSD

24hod

HT 29
1,0 mM
48hod

531,85
1387,12
16,92%
43,52%

101,37
8,87%

454,40
1361,45
5,21%
58,21%

274,99
1786,41 2923,32
15,97%
34,21%
55,21%

488,99
1476,76
47,16%
79,09%

174,82
12,99%

940,14
1477,43
46,03% 445,49%

303,99
2004,65 2334,78
14,24%
45,41%
58,70%

24hod

0,2 mM
48hod

93,96
5,23%
105,26
12,15%

72hod

72hod

24hod

5,0 mM
48hod

72hod

Graf 10: Srovn{ní aktivity kasp{zy 3 u buněčné linie HT 29 po jejím
ovlivnění IP6 a IP6+Ins
aktivita kasp{zy 3 *nmol/min/mg+
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*
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0%
24hod

48hod
0,2

72hod

24hod

48hod
1,0

72hod

24hod

48hod

72hod

5,0

HT 29

c [mM]
* = statisticky významný rozdíl hodnoty IP6+Ins od hodnoty IP6 (na hladině pravděpodobnosti 95%)

Statisticky vyhodnoceno pomocí nep{rového Studentova t-testu.
Byly porovn{ny hodnoty enzymové aktivity kasp{zy 3 dané buněčné linie po jejím ovlivnění ovlivňovacím médiem, které obsahovalo
samotný IP6 s hodnotami enzymové aktivity kasp{zy 3 té samé buněčné
linie ovlivněné ovlivňovacím médiem, které obsahovalo kombinaci
IP6+Ins pro každý čas inkubace zvl{šť.
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Tab.7: Srovn{ní aktivity kasp{zy 3 u buněčné linie SW 480 po jejím
ovlivnění IP6 a IP6+Ins

IP6

%K
RSD
IP6+Ins %K
RSD

0,2 mM
24hod
48hod
72hod
494,23
1819,32 1789,44
9,41%
32,01%
80,32%
425,17
3009,36 3063,25
16,85% 115,40%
52,73%

SW 480
1,0 mM
24hod
48hod
67,65
165,27
8,01%
27,45%
34,12
58,88
2,78%
17,05%

72hod
455,72
26,59%
277,73
55,45%

5,0 mM
24hod
48hod
185,12
64,73
9,11%
3,88%
374,95
56,67
35,04%
20,14%

72hod
58,77
13,62%
169,66
3,91%

Graf 11: Srovn{ní aktivity kasp{zy 3 u buněčné linie SW 480 po jejím
ovlivnění IP6 a IP6+Ins
aktivita kasp{zy 3 *nmol/min/mg+
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*
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72hod

5,0

SW 480

c [mM]
* = statisticky významný rozdíl hodnoty IP6+Ins od hodnoty IP6 (na hladině pravděpodobnosti 95%)

Statisticky vyhodnoceno pomocí nep{rového Studentova t-testu.
Byly porovn{ny hodnoty enzymové aktivity kasp{zy 3 dané buněčné linie po jejím ovlivnění ovlivňovacím médiem, které obsahovalo
samotný IP6 s hodnotami enzymové aktivity kasp{zy 3 té samé buněčné
linie ovlivněné ovlivňovacím médiem, které obsahovalo kombinaci
IP6+Ins pro každý čas inkubace zvl{šť.
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Tab.8: Srovn{ní aktivity kasp{zy 3 u buněčné linie SW 620 po jejím
ovlivnění IP6 a IP6+Ins

IP6

%K
RSD
IP6+Ins %K
RSD

24hod

0,2 mM
48hod

72hod

24hod

SW 620
1,0 mM
48hod

90,88
11,07%

421,83
7,14%

680,74
11,85%

73,25
12,72%

188,60
2,91%

153,18
15,02%

278,96
5,55%

899,07
10,66%

93,39
20,04%

201,14
4,49%

24hod

5,0 mM
48hod

72hod

596,69
13,64%

372,33
8,37%

273,97
6,27%

144,02
4,29%

592,26
11,89%

473,24
19,00%

256,68
5,99%

167,77
7,47%

72hod

Graf 12: Srovn{ní aktivity kasp{zy 3 u buněčné linie SW 620 po jejím
ovlivnění IP6 a IP6+Ins
aktivita kasp{zy 3 *nmol/min/mg+
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*

*
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48hod
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72hod

24hod

48hod

72hod

5,0

SW 620

c [mM]
* = statisticky významný rozdíl hodnoty IP6+Ins od hodnoty IP6 (na hladině pravděpodobnosti 95%)

Statisticky vyhodnoceno pomocí nep{rového Studentova t-testu.
Byly porovn{ny hodnoty enzymové aktivity kasp{zy 3 dané buněčné linie po jejím ovlivnění ovlivňovacím médiem, které obsahovalo
samotný IP6 s hodnotami enzymové aktivity kasp{zy 3 té samé buněčné
linie ovlivněné ovlivňovacím médiem, které obsahovalo kombinaci
IP6+Ins pro každý čas inkubace zvl{šť.
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7.1

Zvolené charakteristiky studie

7.1.1

Zvolen{ metoda
Použitou metodou bylo stanovení enzymatické aktivity kasp{zy 3.
Kasp{za 3 patří mezi efektorové kasp{zy a v buňce je syntetizov{-

na ve formě proenzymu. Aktivov{na je pomocí již aktivovaných kasp{z
2, 8, 9 (tzv. iniciační kasp{zy) proteolytickým štěpením a je spojnicí obou
možných cest apoptózy – cesty vnější (přes smrtící receptory) a vnitřní
(mitochondri{lní), tudíž nez{visí na mechanismu indukce apoptózy a
odr{ží absolutní míru apoptózy v populaci buněk.
Principem metody je kinetické měření přírůstku fluorescence:
Kasp{ze 3 byl v nadbytku nabídnut substr{t, který specificky štěpí.
Jeho rozštěpením se uvolnil produkt, jenž m{ fluorescenční vlastnosti.
Přírůstek fluorescence se v pravidelných časových intervalech změřil.
Tento přírůstek koreluje s množstvím kasp{zy 3 a vyjadřuje míru její
aktivity. Tato aktivita byla vztažena na celkové množství bílkoviny a
vyj{dřena jako procento kontroly.

7.1.2

Zvolené koncentrace IP6 a Ins
Pro studii byly zvoleny koncentrace = 0,0; 0,2; 1,0; 5,0mM IP6 i Ins.
Jak uk{zaly jiné studie na zvířecích modelech, jedn{ se o relativně

bezpečnou a netoxickou l{tku, dokonce i při pod{ní vysokých d{vek
a/nebo po dlouhou dobu49,50.
V této studii se vych{zelo se z nejvyšší rozpustné koncentrace IP6,
kter{ se n{sledně ředila vždy pětkr{t.
Pro průkaz potenciace proapoptotického účinku byl IP6 kombinov{n s ekvimol{rním množstvím Ins, neboť se vych{zelo z předpokladu,
že směs IP6 a Ins v ekvimol{rním množství nejlépe umožní vzniknout IP3,
jenž v buňk{ch působí jako druhý posel a podílí se mimo jiné na regulaci
buněčného cyklu.
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7.2

Průkaz proapoptotického účinku IP6
Pomocí nep{rového Studentova t-testu bylo prok{z{no, že na hla-

dině pravděpodobnosti 95% je statisticky významný n{růst enzymové
aktivity kasp{zy 3:
U buněčné linie HT 29

(viz graf 8)

- až pro koncentraci 5,0mM IP6 u všech inkubačních časů (24, 48, 72hod)
- pro všechny tři koncentrace (0,2; 1,0; 5,0mM IP6) až v čase 72hod
Z toho vyplýv{, že buněčn{ linie HT 29 je relativně odoln{ vůči
působení IP6, neboť apoptózu u ní navozuje až jeho nejvyšší použit{
koncentrace. Toto potvrzuje i to, že jeho nižší koncentrace navozují u buněk HT 29 apoptózu až při nejdelší době inkubace.
U buněčné linie SW 480

(viz graf 8)

- pro koncentraci 0,2mM IP6 u všech inkubačních časů (24, 48, 72 hod)
- pro koncentraci 5,0mM IP6 u inkubačního času 24hod
Z toho vyplýv{, že buněčn{ linie SW 480 je relativně citliv{ vůči
působení IP6, neboť silnou apoptózu u ní navozuje již nejnižší použit{
koncentrace. Tomu napovíd{ i s{m graf 8, na kterém je vidět, že účinek
vyšších koncentrací IP6 navozuje zřejmě tak silnou apoptózu buněk již
během kr{tkodobé inkubace, že jsou buňky přev{žně mrtvé nikoli apoptotické, a proto je enzymov{ aktivita kasp{zy 3 nízk{ (a dokonce se u nejvyšší použité koncentraci IP6 snižuje).
U buněčné linie SW 620

(viz graf 8)

- pro koncentraci 0,2mM IP6 u inkubačních časů 48, 72hod
- pro koncentraci 5,0mM IP6 u inkubačního času 24hod
Z toho vyplýv{, že je buněčn{ linie SW 620 relativně citliv{ vůči
působení IP6, neboť silnou apoptózu u ní navozuje již nejnižší použit{
koncentrace. Tomu napovíd{ i s{m graf 8, na kterém je vidět, že účinek
vyšších koncentrací IP6 navozuje zřejmě tak silnou apoptózu buněk již
během kr{tkodobé inkubace, že jsou buňky přev{žně mrtvé nikoli apoptotické, a proto je enzymov{ aktivita kasp{zy 3 nízk{ (a dokonce se u nejvyšší použité koncentraci IP6 snižuje).
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7.3

Průkaz potenciace proapoptotického účinku IP6 Ins
Pomocí nep{rového Studentova t-testu bylo prok{z{no, že na hla-

dině pravděpodobnosti 95% je statisticky významný n{růst enzymové
aktivity kasp{zy 3:
U buněčné linie HT 29

(viz graf 9)

- od koncentrace 1,0mM IP6+Ins u všech inkubačních časů (24, 48, 72hod)
- pro koncentraci 0,2mM IP6+Ins u inkubačního času 72hod
Porovn{ním s grafem 8 z toho vyplýv{, že Ins skutečně potencuje
účinek IP6, a zvyšuje tak citlivost HT 29 buněk k apoptóze. Toto potvrzuje
i graf 10.
U buněčné linie SW 480

(viz graf 9)

- pro koncentraci 0,2mM IP6+Ins u všech inkubačních časů (24, 48, 72hod)
- pro koncentraci 5,0mM IP6+Ins u inkubačního času 24hod
Z toho vyplýv{ stejný z{věr jako pro samotný IP6 (viz výše)
Z grafu 11 navíc vyplýv{, že Ins potencuje účinek IP6 u koncentrace
0,2mM. Při použití vyšších koncentrací se zd{, že nikoli, ale opak by mohl
být pravdou – pokud došlo k potenciaci, může být enzymov{ aktivita
kasp{zy 3 již tak nízk{, protože jsou buňky přev{žně mrtvé nikoli
apoptotické.
U buněčné linie SW 620

(viz graf 9)

- pro koncentraci 0,2mM IP6+Ins u inkubačních časů 24, 72hod
- pro koncentraci 5,0mM IP6+Ins u inkubačního času 24hod
Z toho vyplýv{ stejný z{věr jako pro samotný IP6 (viz výše)
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7.4

Porovn{ní proapoptotických účinků
Porovn{ní proapoptotického účinku IP6 a IP6+Ins
Ins potencuje účinek IP6, a proto jsou hodnoty enzymové aktivity

kasp{zy 3 po inkubaci buněk s IP6+Ins zpravidla vyšší než po inkubaci se
samotným IP6.
Toto neplatí v případě, kdy potenciace účinku IP6 vede k tak intenzivnímu průběhu apoptózy, že je v čase měření většina buněk prakticky
mrtvých nikoli apoptotických a tudíž kles{ i enzymatick{ aktivita kasp{zy 3.
Porovn{ní proapoptotického účinku zvolených koncentrací
Se zvyšující se koncentrací IP6 (IP6+Ins) by se měl zvyšovat i proapoptotický účinek, což z velké č{sti potvrzují i grafy 10, 11 a 12
Avšak, jak už bylo zmíněno výše, při silné indukci apoptózy již
nízkými koncentracemi, vede další zvýšení koncentrace k intenzivnímu
umír{ní buněk a poklesu množství kasp{zy 3.
Porovn{ní proapoptotického účinku v časových intervalech
Se zvyšující se dobou inkubace buněk s IP6 (IP6+Ins) se zvyšuje i
proapoptotický účinek, což ukazují i grafy 5, 6 a 7 i 10, 11 a 12.
To opět neplatí při intenzivní apoptóze a n{sledném poklesu enzymové aktivity kasp{zy 3.
Porovn{ní proapoptotického účinku na různé buněčné linie
Jak ukazují grafy 10, 11 a 12 i 8 a 9, linie buněk HT 29 je poměrně
odoln{ vůči působení IP6 (IP6+Ins) a k indukci apoptózy u ní doch{zí až
při použití vysokých koncentrací IP6. Při použití nižších koncentrací IP6
doch{zí k apoptóze až po dlouhé době inkubace.
Naproti tomu jsou linie buněk SW 480 a SW 620 vůči působení IP6
(IP6+Ins) poměrně citlivé a k indukci apoptózy u nich doch{zí už
při použití nízkých koncentrací IP6. Při použití vyšších koncentrací či
při delší době inkubace, je apoptóza tak intenzivní, že jsou naměřené
hodnoty enzymové aktivity kasp{zy 3 nižší než hodnota kontroly.
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Tato studie se zabývala studiem vlivu inositolhexafosf{tu na apoptózu buněčných linií izolovaných z kolorekt{lního karcinomu metodou
stanovení enzymové aktivity kasp{zy 3.
Hlavním cílem této pr{ce bylo prok{zat proapoptotický účinek
inositolhexafosf{tu (IP6) u buněčných linií izolovaných z kolorekt{lního
adenokarcinomu.
Dalším cílem bylo prok{zat potenciaci proapoptotického účinku IP6
jeho kombinací s Ins.

Měření uk{zalo, že inositolhexafosf{t (IP6) indukuje u n{dorových
buněk apoptózu a myo-inositol (Ins) potencuje jeho proapoptotický
účinek.
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9.1

Seznam použitých zkratek

a

aktivita

A, A´

absorbance

ADP

adenosindifosf{t

AIF

faktor inhibující apoptózu

AMC

7-amino-4-methylkumarin

Apc

gen střevní adematózní polypózy / jeho produkt

ATCC

American Type Culture Collection

ATP

adenosintrisfosf{t

Bax, Bak

proapoptotické mitochondri{lní proteiny

BCA

bicinchonic acid

Bcl-2, Bcl-xL

protiapoptotické mitochondri{lní proteiny

Bl

blank = porovn{vací roztok

BrdU

5-bromo-2´-deoxyuridin

BSA

bovinní sérový albumin (1g BSA/1ml 0,15M NaCl)

c

koncentrace

c-myc

protoonkogen

ČR

Česk{ republika

DAPI

4´,6-diamidino-2-phenylindol

D-MEM

Dulbecco´s Modified Eagles médium

DMSO

dimethylsulfoxid

DNA

deoxyribonukleov{ kyselina

DPBS

fosf{tový pufr bez v{penatých a hořečnatých iontů

DTT

α-dithiothreitol

dUTP

deoxyuridintrisfosf{t

EDTA

ethylendiamintetraoctov{ kyselina

ELISA

enzyme linked immunosorbent assay

EtOH

ethylalkohol

F, F´

fluorescence

F12

Nutrient Mixture F-12 Ham

FTS

fet{lní telecí sérum
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Gln

L-glutamin

HEPES

N-2-Hydroxyethylpiperazin-N'-2-ethansulfonov{
kyselina

HIV

human immunodeficiency virus

HMW DNA

DNA o vysoké molekulové hmotnosti

HT 29

buněčn{ linie poch{zející z lidského kolorekt{lního
adenokarcinomu (neinvazivní, nemigrující)

CHAPS

3-[(3-Cholamidipropyl)dimethylammonio]-1propan-sulfon{t

I

inhibitor = Ac-DEVD-CHO
= acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-al

IAPs

proteiny inhibující apoptózu

IF

intenzita fluorescence

Ins

myo-inositol

INST

in situ nick translace

IP1-5

inositolfosf{ty s nižším stupněm fosforylace

IP3

inositoltrisfosf{t

IP6

inositolhexafosf{t, phytic acid

K

kontrola

λ

vlnov{ délka

λex

vlnov{ délka prim{rního (excitačního) z{ření

λem

vlnov{ délka sekund{rního (emitovaného) z{ření

LMW DNA

DNA o nízké molekulové hmotnosti

MeOH

methylalkohol

NaHCO3

hydrogenuhličitan sodný

NFκB

nukle{rní faktor kappa beta

NK buňky

natural killer buňky

NaOH

hydroxid sodný

p53

tumor suprimující gen / jeho produkt

PARP

poly ADT-ribóza polymer{za

PBS

fosf{tový pufr

PIP2

fosfatidylinositol-4,5-bisfosf{t

PS

fosfatidylserin
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roztok A

bicinchonic acid solution (NaHCO3,Na2CO3,BCA
v 0,1M NaOH)

roztok B

4% w/v CuSO4*6H2O solution

RNA

ribonukleov{ kyselina

RSD

relativní směrodatn{ odchylka

S

substr{t = Ac-DEVD-AMC
= acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-7-amino-4-metylkumarin

SW 480

buněčn{ linie poch{zející z lidského kolorekt{lního
adenokarcinomu (invazivní, nemigrující)

SW 620

buněčn{ linie poch{zející z lidského kolorekt{lního
adenokarcinomu (invazivní, migrující)

TNF

tumor necrosis factor

TRAIL

TNF-related apoptosis inducing ligand

TdT

termin{lní deoxynukleotidyl transfer{za

TUNEL

TdT-mediated X-dUTP nick end labeling

UV

ultrafialov{ oblast elektromagnetického z{ření

VIS

viditeln{ oblast elektromagnetického z{ření

X-dUTP

dUTP s v{zanou molekulou – fluoresceinu, biotinu
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9.2

Seznam použitých obr{zků

Obr.1:

F{ze buněčného cyklu

Obr.2:

Replikace DNA

Obr.3:

St{dia mitózy

Obr.4:

Dělení buněk

Obr.5:
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