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ABSTRAKT 

Univerzita Karlova 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra Biochemických věd 

Kandidát: Bc. Robin Klieber 

Školitel: PharmDr. Anna Jirkovská, Ph.D. 

Název diplomové práce: Použití RNA interference pro ovlivnění hladin DNA 

topoisomerasy II v nádorových buňkách a její vliv 

na protinádorový účinek antracyklinových cytostatik. 

Topoisomerasa II (TOP II) je enzym, který mění topologický stav dvoušroubovice 

DNA během fyziologických procesů tvorbou přechodných dvouřetězcových zlomů 

DNA. Jsou známy dvě isoformy TOP II: TOP IIα je nezbytná pro správné oddělení 

chromozomů v mitotických buňkách, zatímco TOP IIβ je primárně asociovaná s genovou 

transkripcí. Antracyklinová antibiotika (ANT) patří do skupiny topoisomerasových jedů, 

které stabilizují komplex mezi TOP II a DNA. To zabraňuje religaci dvouvláknových 

zlomů řetězců DNA a způsobuje tak nevratné poškození vedoucí k programované 

buněčné smrti. Ačkoli jsou ANT často podávány při léčbě různých neoplastických 

onemocněních (hematoonkologické malignity, hormon dependentní tumory), léčba má 

stále vysoké riziko nevratné kardiotoxicity. Mechanismus kardiotoxicity zůstává stále 

plně neobjasněný. Bylo však dříve diskutováno, že zde může hrát klíčovou roli inhibice 

enzymu TOP IIβ. 

Praktickým cílem této práce bylo optimalizovat metodologii RNA interference 

za použití siRNA molekul cílených na isoformu TOP IIβ v lidské buněčné suspenzní linii 

nádorových buněk HL-60. Transfekce byla prováděna elektroporací. Hodnocení TOP IIβ 

bylo provedeno jak na úrovni mRNA pomocí RT-qPCR, tak na úrovni proteinu pomocí 

imunoblotu. Kromě toho byl zkoumán antiproliferativní účinek Daunorubicinu jako 

modelového ANT léku v TOP IIβ depletovaných buňkách. 

  



 
 

ABSTRACT 

Charles University 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department od Biochemical Sciences 

Candidate: Bc. Robin Klieber 

Supervisor: PharmDr. Anna Jirkovská, Ph.D. 

Title of thesis: The use of RNA interference for the modification of DNA 

topoisomerase II levels in cancer cells and its influence on the 

antineoplastic effect of anthracyclines. 

Topoisomerase II (TOP II) is an enzyme that alters the topological state of the DNA 

double helix during physiological processes through the formation of transient DNA 

double strand breaks. Two TOP II isoforms are known: TOP IIα is essential for proper 

separation of chromosomes in mitotic cells, whereas TOP IIβ is primarily associated with 

gene transcription. Anthracycline antibiotics (ANT) belong to the group of topoisomerase 

poisons that stabilize the covalent complex of TOP II and DNA. This prevents 

the religation of the DNA double strand breaks and thus causes irreversible DNA damage 

leading to programmed cell death. Although ANTs are frequently administered in various 

antineoplastic protocols (hematooncological malignancies, hormone-dependent tumors 

and others), the therapy still possess a high risk of irreversible cardiotoxicity. 

The mechanism of cardiotoxicity remains unraveled. However, it has been previously 

discussed that TOP IIβ inhibition could play a key role in this process. 

The practical aim of this work was to optimize methodology of RNA interference 

using siRNA molecules targeting the TOP IIβ isoform in human tumor suspension cell 

line HL-60. The transfection was performed by the electroporation. Evaluation 

of TOP IIβ was accomplished both on mRNA level by RT-qPCR and protein level via 

immunoblotting. Furthermore, antiproliferative effect of the Daunorubicin as a model 

ANT drug was investigated in TOP IIβ depleted cells. 
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1 ÚVOD 

Antracyklinová antibiotika (ANT) jsou účinná protinádorová léčiva, která jsou 

v současnosti řazena mezi látky primárně cílící na buněčný enzym Topoisomerasu II 

(TOP II) (Brunton et al., 2010). Nicméně historicky bylo popsáno několik možných cílů 

a mechanismů protinádorového působení ANT (Gewirtz, 1999). Tento enzym 

je odpovědný primárně za rozvolňování nadšroubovicového vinutí v DNA a odstraňování 

nežádoucích struktur (uzly, katenany) v DNA pomocí tvorby dočasných dvojitých zlomů 

ve dvouvláknové struktuře DNA. Působením ANT dochází ke stabilizaci těchto TOP II 

zprostředkovaných zlomů v molekule DNA, což vede k zástavě v zásadě všech procesů 

vyžadujících rozvolnění DNA jako je transkripce a dělení buněk, což je u nádorových 

buněk s funkčními kontrolními mechanismy často doprovázeno buněčnou smrtí. 

Antracykliny mají však přes svou vysokou účinnost také vážné nežádoucí účinky, které 

vyžadují snižování dávky a vedou i k život ohrožujícím stavům. Mezi dva nejzávažnější 

patří dočasná myelotoxicita a pozdní kardiotoxicita. 

Mechanismus vzniku kardiotoxicity není zcela známý. Prvotní hypotézy směřovaly 

ke schopnosti antracyklinů tvořit reaktivní kyslíkové radikály, které svými vlastnostmi 

poškozují různé buněčné komponenty jejich oxidací s následnou ztrátou funkce, přičemž 

srdeční sval je nejohroženější tkání v důsledku vysokého oxidačního metabolismu 

a relativně nízkých antioxidačních kapacit (Šimůnek et al., 2009, Štěrba et al., 2013). 

Jediné kardioprotektivum, které je v současnosti registrováno a doporučeno 

ke klinickému podání pouze pacientkám se zhoubným novotvarem prsu při léčbě 

doxorubicinem, a to pouze po dosažení 300 mg/m2, je dexrazoxan (DEX) 

(FDA-Zinecard®, 2014). Mechanismus jeho kardioprotektivního účinku není také zcela 

známý. Tradičně se přisuzuje schopnosti chelatovat volné železo, neboť hydrolýzou DEX 

vznikají produkty podobné EDTA (Ethylendiamintetraoctová kyselina). Avšak některé 

novější studie naznačují, že působení parentní látky na beta isoformu TOP II (TOP IIβ) 

přítomnou v kardiomyocytech (převážně její deplece po vystavení DEX) je hlavním 

mechanismem snížení rizika vzniku kardiotoxicity (Zhang et al., 2012, Jirkovská-

Vávrová et al., 2015). Objasnění přesného mechanismu vzniku kardiotoxicity může 

přispět k syntéze nových protinádorových léčiv (např. specifických pouze na α isoformu 

TOP II) nebo nových kardioprotektiv s farmakologicky výhodnějšími vlastnostmi.  
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Zatímco deplece TOP IIβ byla studována převážně v kardiomyocytech, nebo jiných 

nenádorových liniích, její role u nádorových buněk a efekt její deplece na citlivost 

nádorových buněk k ANT je dosud nejasná. Přičemž spekulace kolem účinnosti 

a bezpečnosti současného podávání DEX v kombinaci s ANT omezují četnost jeho 

používání, neboť se spekuluje o negativním vlivu DEX na účinnost nebo bezpečnost 

ANT. 

Proto se tato práce zaměřuje na nefarmakologické ovlivnění hladiny TOP IIβ 

v nádorových buňkách HL-60 za použití specifických siRNA molekul, simulující efekt 

pozorovaných po inkubaci s DEX u jiných buněčných typů. Takto depletované lidské 

nádorové leukemické buňky byly vystavovány různým koncentracím daunorubicinu a byl 

sledován jeho antiproliferační účinek v porovnání s buňkami s nezměněnou expresí 

TOP IIβ. Tato studie umožní další mechanistické experimenty zaměřující se např. na role 

TOP IIβ v transkripci specifických genů, nebo její roli v buněčné diferenciaci. 
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

2.1 Topoisomerasa II 

Topoisomerasy jsou enzymy odpovědné za kontrolu topologie DNA a hrají 

kritickou roli v metabolismu DNA (Janočková et al., 2015). Dvouvláknová struktura 

DNA v buňce mnohdy vyžaduje rozvolnění nadšroubovicového vinutí pro umožnění 

přístupu ke genetické informaci pro procesy, jako je replikace a transkripce. DNA 

topoisomerasa řeší tyto topologické problémy tvorbou přechodných zlomů v molekule 

DNA a tím eliminují její převíjení. Z hlediska mechanismu rozeznáváme dva základní 

typy DNA topoisomeras: typ I tohoto enzymu tvoří jednovláknový zlom a typ II tvoří 

dvojité zlomy ve struktuře dvoušroubovice (Champoux, 2001). 

Lidské buňky kódují šest typů topoisomeras (TOP I, TOP Imt, TOP IIα, TOP IIβ, 

TOP IIIα a TOP IIIβ), které působí na širokou škálu DNA a RNA substrátů jaderného 

a mitochondriálního genomu a které sdílí společné i specifické vlastnosti (Pommier et al., 

2016). Topoisomerasa II (TOP II) je převážně jaderný enzym, který se podílí na několika 

metabolických procesech. TOP II enzym se stará o topologické problémy DNA během 

replikace, transkripce a kondenzace chromozomů (Campos-Nebel et al., 2010), přetváří 

topologii DNA pomocí dočasných dvouvláknových zlomů (DSBs, z angl. Double Strand 

Breaks), přičemž zůstává kovalentně navázána na 5' konci obou řetězců DNA. Tím 

umožňuje druhé části neporušené DNA projít skrze dvouvláknový zlom (Wang, 2002). 

V savčích buňkách jsou přítomny dvě isoformy TOP II: α a β. Tyto isoformy mají 

podobnou strukturu a podobnou katalytickou aktivitu (Sakaguchi a Kikuchi, 2004). Hrají 

však rozdílné role v jaderných procesech. TOP IIα je nezbytná pro relaxaci/dekatenaci 

DNA při buněčném dělení (Grue et al., 1998) a TOP IIβ je především spojena 

s genovou transkripcí (Ju et al., 2006), nicméně její úlohy v buněčném metabolismu 

dosud nebyly zcela objasněny. 

Relativní množství jednotlivých isoforem je regulováno v průběhu buněčného 

cyklu. Hladina TOP IIα vzrůstá od S do M fáze buněčného cyklu (Lyu et al., 2006), 

zatímco hladina TOP IIβ setrvává v průběhu buněčného cyklu konstantní (Turley et al., 

1997). Hladina proteinu isoformy α má nejvyšší hodnotu v G2/M fázi a mimořádně 

převyšuje svou koncentraci v proliferujících a nádorových buňkách, proto byla také 

navržena jako nádorový ukazatel. Zatímco protein β isoformy se během buněčného cyklu 
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signifikantně nemění a je často přítomný jak v proliferujících, tak diferencovaných 

buňkách (Xiao et al., 2003). To naznačuje, že β isoforma hraje roli v metabolismu DNA, 

především v transkripční aktivitě některých indukovatelných genů, než aby se účastnila 

při DNA replikaci a chromozomové segregaci/kondenzaci (Sano et al., 2008). 
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2.1.1 Struktura 

TOP IIα má velikost 170 kDa a TOP IIβ 180 kDa. Tyto isoformy jsou kódovány 

geny na oddělených chromozomech (3p24.2 TOP IIβ a 17q54.5 TOP IIα), ale sdílejí 

ze 72 % stejnou primární strukturu aminokyselin. Navíc v in-vitro podmínkách mají 

podobné katalytické vlastnosti (Sakaguchi a Kikuchi 2004). 

 

Obr. 1 Schématické porovnání aminokyselinové sekvence TOP IIα a TOP IIβ (upraveno 

z Bollimpelli et al., 2017) 

Studium proteolýzy a sekvenčního porovnání vykazuje podobnost ve struktuře 

obou isoenzymů (Jenkins et al., 1992). Krystalická struktura u kvasinek ukazuje, 

že TOP II ve svém aktivním centru má srdcovitý tvar homodimeru (viz Obr. 2) 

(Bollimpelli et al., 2017). N konec proteinu váže molekulu ATP, která tvoří dimer 

s dalším monomerem enzymu. Tato dimerizace způsobuje změnu konformace enzymu. 

Centrální část proteinu váže DNA, která nese aktivní místo pro aminokyselinu tyrosin. 

Tato doména je odpovědna za zlom v DNA a její pozdější spojení. C konec, který je 

klíčem pro enzymovou specifitu, mají obě isoformy rozdílný. Tato doména je rozdílná 

díky posttranslačním modifikacím a regulace enzymové aktivity obou isoforem 

je pravděpodobně dána také rozdílnými interakcemi s dalšími proteiny (Nitiss, 2009b). 
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Obr. 2 Krystalická struktura C-terminálního konce lidské TOP IIβ: červeně α-helix, 

modře β-skládaný list (upraveno z Bollimpelli et al., 2017) 
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2.1.2 Katalytická aktivita 

Obě isoformy topoisomerasy II mají podobnou katalytickou aktivitu, ale jejich 

specifické funkce jsou odlišné. Zatímco TOP IIα je nezbytná pro rozdělení chromozomů 

v mitotických buňkách, jak bylo zjištěno při prvních pokusech o genetickou depleci této 

isoformy, role TOP IIβ byla dlouho nejasná a není dosud zcela objasněna, nicméně 

z dosavadních studií je zřejmé, že je zapojena do více specifických funkcí, 

jako je například regulace genové exprese (Austin et al., 2018). 

Katalytická reakce TOP II enzymu spočívá ve tvorbě přechodných dvojitých zlomů 

v segmentu molekuly DNA, skrze níž druhý – nepoškozený řetězec DNA může projít. 

Fosfodiesterová vazba DNA je atakována aktivním místem aminokyseliny tyrosinu 

v centrální části enzymu za vytvoření fosfotyrosinové vazby (viz Obr. 3). Při přerušení 

fosfodiesterové vazby v molekule DNA je energie vazby uchována trans-esterifikací 

ve vazbě s tyrozinem, a tudíž není zapotřebí vysokoergní kofaktor (Nitiss, 2009a). 

 

Obr. 3 TOP II štěpí fosfodiesterovou vazbu vytvořením přechodné kovalentní vazby mezi 

volnou aminokyselinou tyrosinem (Y) a 5´ koncem DNA. Uzavření zlomů je 

provedeno nukleofilním atakem (šipka) na 5´-hydroxylovém konci nukleotidové 

báze (upraveno z Pommier et al., 2016) 
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Obr. 4 Katalytický cyklus TOP II (převzato z Vávrová a Šimůnek, 2012) 

1. Před interakcí s DNA jsou podjednotky enzymu v „otevřené“ konformaci, 

umožňující přístup k DNA 

2. Úsek DNA, který má být přerušen – G-DNA (z angl. Gated-DNA), je ohýbán 

a kovalentně navázán aktivním místem enzymu (dvěma katalytickými 

tyroziny) a Mg2+ ionty. 

3. Vazbou dvou molekul ATP dochází k zablokování části DNA N-koncem 

TOP II („N-brána“). Zachycená DNA, která má být transportována T-DNA 

(z angl. Transported-DNA), vytváří prostorové napětí v oblasti 

„transduktoru“ (angl. Transducer domain). 

4. Hydrolýza ATP podporuje strukturální změnu v aktivním místě, 

které uvolňuje napětí, usnadňuje rozšíření DNA brány a T-DNA 

je přepravena do vnitřku dutiny enzymu tvořené C-koncem enzymu. Přímé 

napojení „DNA brány“ s aktivním místem a přechodným dvojitým zlomem 

v G-DNA na C-bránu tvořenou posledními aminokyselinami C-konce 

zajišťuje, že C-brána je pevně uzavřena až do opětovného spojení G-DNA. 

5. Hydrolýza druhé molekuly ATP poté umožňuje strukturní změnu enzymu 

k počátečnímu stavu, „recykluje“ enzym zpět do otevřené konformace, jako 

v bodě 1.  



16 
 

2.1.3 Buněčné funkce DNA Topoisomerasy IIβ 

2.1.3.1 Regulace transkripce 

Specifické dvojité zlomy DNA způsobené TOP IIβ se ukazují jako nezbytné 

pro expresi genů, které jsou aktivovány jadernými receptory pro některé hormony. 

Rovněž TOP IIβ mediované dvojité zlomy v promotorové oblasti genů podílejících se 

na časném neurálním vývoji, stačily samotné k indukci jejich exprese bez dalšího 

externího stimulu (Madabhushi et al., 2015). TOP IIβ také aktivuje expresi genů, které 

byly původně potlačeny vyšším stupněm chromatinové struktury a které se nacházely 

na intergenových místech bohatých na AT oblasti (Sano et al., 2008). Tato vazebná místa 

se ukázala jako promotorové oblasti genů, které se účastní neurální diferenciace. Ačkoliv 

nedostatek TOP IIβ nenarušuje například vlastnosti kmenových buněk a časné kroky 

neurální diferenciace, způsobuje předčasnou smrt postmitotických neuronů (Tiwari et al., 

2012) Prvním pokusem o vytvoření transgenní myši bez funkční TOP IIβ, zjistila 

perinatální smrt mláďat způsobenou pravděpodobně defekty v růstu axonů nervových 

buněk, způsobující poškození dechu (Yang et al., 2000). 

2.1.3.2 Homeostáza mitochondriální DNA a stárnutí 

Lidská mitochondriální DNA (mtDNA) je uzavřená, kruhová dvoušroubovice 

DNA (Sobek a Boege, 2014) o velikosti 16,5 kbp, která je zabalená 

do DNA-proteinových sestav zvaných nukleoidy. Ty jsou připojeny k vnitřní 

mitochondriální membráně do prostoru matrix. Protože buňky obsahují mnohonásobné 

kopie mtDNA (až tisíce ve svalových buňkách) (D’Erchia et al., 2015), přispívá tak 

z 30-50 % k celkovému kódujícímu genomu. Kruhová struktura, lokalizace na vnitřní 

mitochondriální membráně a vysoká transkripční aktivita mtDNA vysvětluje potřebu 

topoisomeras (Pommier et al., 2016). Separace vláken během transkripce a replikace 

mtDNA tvoří topologický stres, který interferuje s těmito procesy, pokud není stres včas 

uvolněn. (Sobek a Boege, 2014). Mitochondriální TOP jsou kódovány v jaderném 

genomu. U obratlovců jsou dvě z nich specificky směřovány do mitochondrií díky 

přítomnosti mitochondriální lokalizační sekvence v proteinu: TOP Imt a TOP IIIα.  
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Nedávno byly také v lidských a myších mitochondriích nalezeny další 

topoisomerasy: TOP IIα a zkrácenou (angl. truncated) TOP IIβ, objevenou v práci Low 

a spol. (2003) o velikosti přibližně 150 kDa, detekovanou polyklonální protilátkou proti 

TOP II enzymu trypanosomálních mitochondrií. To naznačuje, že ne méně než čtyři TOP 

spravují mtDNA (Zhang et al., 2014). Přítomnost obou isoforem TOP II 

je pravděpodobně dána faktem, že TOP Imt ani TOP IIIα nedokáže dekatenovat kruhovou 

strukturu dvoušroubovice při replikaci mtDNA (Pommier et al., 2016). Nicméně studie 

od Nicholls a spol. (2018) popírá přítomnost TOP II v mitochondriích a argumentuje 

kontaminací cytosolickými enzymy, které byly na rozdíl od ostatních studií v této práci 

odstraněny v průběhu purifikace mitochondrií pomocí enzymu proteinasy K. Ve stejné 

práci autoři také popisují odlišná specifika replikace mitochondriálního genomu, které by 

teoreticky umožňovaly replikaci bez TOP II v mitochondriích. Prozatím tedy nelze 

s jistotou říci, jestli se některá z isoforem TOP II podílí přímo na údržbě nebo regulaci 

mitochondriální DNA. 

Postupná ztráta genomové stability, epigenetické alterace, mitochondriální 

dysfunkce a změny v intracelulární komunikaci jsou označovány jako jedny z projevů 

stárnutí (López-Otín et al., 2013). Jak přímo, tak nepřímo byla TOP IIβ spojena s těmito 

zmíněnými procesy. Kardiotoxicita způsobena dvojitými zlomy DNA a dalšími 

transkripčními změnami v důsledku působení ANT s TOP IIβ vede k defektní 

mitochondriální biogenesi a metabolickému selhání. V přítomnosti TOP IIβ snižuje DOX 

transkripci genů podílejících se na mitochondriální funkci a biogenezi. Zhang a spol. 

(2012) ve své práci testovali, zdali exprese těchto genů ovlivňují funkci mitochondrií. 

Pomocí lipofilních fluorochromů vyhodnocovali membránový potenciál mitochondrií 

v izolovaných myších kardiomyocytech. Jeho výsledky ukazují, že mitochondrie 

nedokáží udržet membránový potenciál v TOP IIβ+/+ kardiomyocytech při podávání 

DOX. Elektronovou mikroskopií také zpozorovali výrazné poškození mitochondrií 

a vakuolizaci kardiomyocytů. Minimální ultrastrukturální změny nebyly pozorovány 

u léčených myší s geneticky vyřazenou TOP IIβ. Zhang svými výsledky připisuje tyto 

změny v transkriptomu tvorbou reaktivních forem kyslíku rovněž u doxorubicinem 

léčených myší.  
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2.1.3.3 Nežádoucí účinky protinádorové terapie 

Jednou z léty prověřených efektivních strategií pro boj s nádorovým onemocněním 

je terapie, která cílí na TOP II. Převážně se jedná o látky stabilizující kovalentní komplex 

TOP II-DNA (tzv. topoisomerasové jedy), jako je doxorubicin nebo etoposid (Pommier 

et al., 2010). Stabilizace tohoto komplexu po dostatečně dlouho dobu může vést 

k obnažení dvojitého zlomu DNA, nebo jiným negativním efektům, jako je blokování 

transkripce a replikace s následnou zástavou proliferace nebo apoptózou (Covey et al., 

1988). 

TOP IIα a β relaxují nadšroubovicovou strukturu DNA a zajišťují dekatenaci DNA 

(v eukaryotních buňkách tedy segregaci sesterských chromatid). α isoforma je naprosto 

nezbytná pro rozdělení chromozomů a β isoforma je nepostradatelná při transkripci 

v diferencovaných, nedělících se buňkách (Ashour et al., 2015). Jejich katalytickými 

meziprodukty jsou topoisomerasové štěpné komplexy, které jsou terapeutickým cílem 

různých protinádorových léčiv (Pommier et al., 2016). 

Nicméně interakce s TOP II může vést také ke vzniku nežádoucích účinků 

protinádorové terapie těmito látkami. Protinádorové léky, které cílí na TOP II enzymy 

(popsáno zejména pro etoposid) způsobují genomové translokace vedoucí k sekundárním 

malignitám a současné práce naznačují, že TOP IIβ může být odpovědná za tyto události 

(Pommier et al., 2010). Spekuluje se, že β isoforma zapříčiňuje vznik sekundárních 

malignit spojených s léčbou Etoposidem (Lyu et al., 2006) a také TOP IIβ mediované 

dvojité zlomy DNA vzniklé podáváním Doxorubicinu vedou k nevratnému poškození 

srdce (Lyu et al., 2007). 

Topoisomerasami způsobené poškození DNA může být indukováno xenobiotiky 

(protinádorovými léky), porušením struktury (expozicí UV zářením nebo karcinogenními 

látkami tvořící adukty s DNA) nebo fyziologickým stresem jako je například kyselé pH 

(Li a Liu, 2001). Studie demonstrují, že TOP-DNA kovalentní komplexy indukované buď 

TOP I nebo II specifickými jedy, podléhají 26S proteasomem mediované degradaci. 

Překvapivě tyto jedy cílí převážně na degradaci TOP IIβ isoformy, což může mít vztah 

k podílu β isoformy na transkripci (Xiao et al., 2003). 
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2.1.3.4 Reparace DNA 

Látky používané v chemoterapii, které působí jako TOP II jedy, způsobují trvalé 

dvouvláknové zlomy DNA (DSBs). DSBs mohou vznikat také z mnoha dalších příčin, 

jako je oxidační stres, ionizující záření nebo působení chemických látek (Khann 

a Jackson, 2001). Několik studií prokázalo korelaci mezi aktivitou TOP IIβ a opravami 

poškozené DNA v buňkách. Dřívější studie, pracující s TOP inhibitory a UV zářením 

na lidských  fibroblastech naznačují, že TOP IIβ je cílový enzym, který se zapojuje při 

opravě poškozené DNA (Bollimpelli et al., 2017). Bylo rovněž objeveno, že pouze 

hladiny β isoformy, nikoli α jsou rozhodující pro zasíťování DNA (crosslink), vyvolaný 

alkylačním cytostatikem melfalanem. Studie, která s tímto objevem přišla, také podává 

přímý důkaz o účasti TOP IIβ na opravě poškozené DNA, ke které došlo podáváním 

melfalanu (Emmons et al., 2006). 

Tyto DSBs jsou organismem odlišně opravovány během buněčného cyklu, a to 

nehomologním spojováním konců – NHEJ (z angl. Non-Homologous End Joining) 

a homologní rekombinací – HR (z angl. Homologous Recombination) (Campos-Nebel et 

al., 2010). Opravné cesty DSBs se během buněčného cyklu mění. Převažující opravnou 

cestu zprostředkovává NHEJ v G1/brzké S fázi a HR hraje velkou roli v pozdní S/G2 fázi 

(Takata et al., 1998). 

NHEJ pracuje na principu modifikace a religace rozpojených konců DNA 

bez ohledu na homologní sekvenci, čímž se stává potenciálně mutagenním (Lieber, 

2008). NHEJ je kontrolováno komplexem DNA dependentní proteinkinasou (DNA-PK), 

složenou z heterodimerů Ku70/Ku80 vážící se na konce DNA a katalytickou podjednotku 

DNA-PKcs (Calsou et al., 2003). Aktivace DNA-PKcs způsobená DNA poškozením 

vede k autofosforylaci aminokyseliny serinu na pozici 2056 (pS2056DNA-PKcs) (Chan 

et al., 2002). 
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HR je velice precizní mechanismus, při kterém slouží homologní sekvence DNA 

jako templát k přímé opravě (Rassool, 2003). HR je zprostředkovaná MRN komplexem 

(Mre11/Rad50/Nbs1), RPA (Replication protein A), Rad51, Rad52, Rad54, Rad54B, 

Rad51 paralogy, BRCA1 a BRCA2 (Agarwal et al., 2006). Po prvotním zpracování konců 

DNA MRN komplexem, RPA molekuly stabilizují jednořetězcové úseky DNA. RPA 

je nadále nahrazena Rad51, který podporuje priming DNA syntézy (Helleday et al., 

2007). 

Mandraju a spol. (2011) také například ve své práci prokázali nezbytnou přítomnost 

TOP IIβ v opravných drahách DSBs, závislých na proteinech Ku-70 (spojeného s opravou 

NHEJ) a PARP-1 (poly [ADP-ribosa] polymerasa 1) v primárních granulárních 

neuronech mozečku. 
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2.2 Inhibitory TOP II 

Látky, indukující poškození DNA inhibicí religace dvojitých zlomů způsobených 

TOP II, přetvářejí komplex DNA-TOP II na genotoxické agens. Topoisomerasové jedy 

zahrnují velkou a heterogenní skupinu chemických látek. Některé z nich jsou široce 

předepisované jako protinádorové léky. Patří mezi ně podofylotoxiny (Etoposid, 

Teniposid), antracyklinová antibiotika (Doxorubicin, Daunorubicin, Epirubicin, 

Idarubicin) nebo aminoakridin Amsakrin (Pommier et al., 2010). DAU se používá 

například při léčbě akutní lymfoblastické nebo myeloblastické leukémie a DOX 

se používá také k léčbě solidních nádorů, jako je rakovina prsu, sarkomy měkkých tkání, 

dětské nádory (např. Wilmsův tumor), leukémie, Hodgkinovy a non-Hodgkinovy 

lymfomy a mnoha dalších (Santos a Goldenberg, 2018). TOP II může být rovněž 

inhibovaná nejrůznějšími přírodními alkaloidy produkovány rostlinami i houbami. 

Typickým příkladem je rostlinný alkaloid Lycobetain (Barthelmes et al., 2001). 

Látky jako ETO, nebo DAU působí jako topoisomerasové jedy tím, že stabilizují 

komplex DNA-TOP II a tím zabraňující znovu spojení rozštěpené DNA (Campos-Nebel 

et al., 2010). Topoisomerasové inhibitory jsou navrhovány tak, aby interferovaly s jejich 

funkcí. Nicméně tyto inhibitory nejsou selektivní a inhibují enzymatickou aktivitu obou 

isoforem TOP II (Kamaci et al., 2011).  

 

Obr. 5 Přehled antracyklinových antibiotik (Upraveno z Štěrba et al., 2013)  
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Katalytické inhibitory mohou interferovat s jakýmkoliv krokem v katalytickém 

cyklu topoisomerasy, jako je například nekovalentní vazba s DNA, vazba s ATP, samotná 

hydrolýza fosfodiesterové vazby, nebo interakce s hořečnatými ionty. TOP II jedy jsou 

více specifické ve stabilizaci kovalentní vazby mezi TOP II a 5‘ fosfotyrosyl DNA 

meziproduktem, označovaného také jako „štěpný“ komplex (z angl. cleavable complex) 

(Webb a Ebeler, 2004). 

2.2.1 Antracykliny jako inhibitory TOP II 

Antracykliny patří mezi nejúčinnější protinádorová léčiva, ale jejich klinická 

užitečnost je omezena rizikem vzniku kardiotoxicity. Nejobávanější jsou chronické formy 

kardiotoxicity, charakterizované nevratným srdečním poškozením a městnavým 

srdečním selháním. Patogeneze kardiotoxicity je velmi složitá, nicméně klíčová role byla 

tradičně přisuzovaná tvorbě reaktivních forem kyslíku (ROS, z angl. Reactive Oxygen 

Species) zprostředkovaná železem (Štěrba et al., 2013). Tato hypotéza však byla 

potlačena řadou studií, ve kterých testováním s antioxidanty nedokázali zabránit 

kardiotoxicitě způsobené doxorubicinem (Vincent et al., 2013). 

Doxorubicin je jedním z nejvíce používaných protinádorových léků v klinické 

praxi. Nicméně chemoterapie založena na podávání doxorubicinu může způsobovat mezi 

nežádoucími účinky život ohrožující kardiotoxicitu (Lyu et al., 2007). Vysoká 

kumulativní dávka antracyklinů je nejdůležitějším rizikovým faktorem kardiotoxicity 

u přeživších pacientů. Riziko kardiotoxicity při kumulativních dávkách >300 mg/m2 

je 11krát vyšší, než u kumulativních dávek <300 mg/m2. Avšak kardiotoxicita byla 

pozorována i u pacientů, u kterých kumulativní dávka nepřekročila 240 mg/m2. Mezi 294 

přeživšími dětskými pacienty s Hodgkinovým lymfomem, vystaveným mediastinálnímu 

ozáření, mělo 23 pacientů po 6,5 letech koronární příhody, z toho 10 infarktů myokardu 

(Heidenreich et al., 2007). Není jasné, zda je účinek kraniálního záření na kardiotoxicitu 

aditivní nebo synergický s léčbou antracykliny (Giantris et al., 1998). Delší sledování 

a vyšší kumulativní dávky antracyklinu zvyšují prevalenci kardiotoxicity u přeživších, 

je však možné prokázat kardiotoxicitu po relativně kratších dobách sledování (Hutchins 

et al., 2017).  
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Prevalence srdečního selhání vyvolaného DOX byla odhadnuta na 5, 26 a 48 % 

u pacientů s kumulativními dávkami 400, 550 a 700 mg/m2. Nicméně kardiotoxicita 

se vyskytuje i při kumulativních dávkách DOX < 240 mg/m2 jak během léčby, tak po ní, 

čímž se jedná o nesnadný úkol pro indikaci k léčbě kardioprotektivem (QuanJun et al., 

2017). 

Doxorubicin, stejně jako další protinádorová léčiva: etoposid (VP-16), amsakrin 

a mitoxantron, cílí na oba izoenzymy (Lyu et al., 2007). Nicméně, obě isoformy jsou 

regulovány velmi odlišně. TOP IIα je považovaná za molekulární podstatu 

protinádorového účinku DOX v nádorových buňkách (Martin et al., 2009). Avšak dospělé 

savčí kardiomyocyty exprimují pouze β isoformu a žádnou detekovatelnou isoformu α. 

TOP IIβ je tady cílem pro DOX vedoucí ke tvorbě DSBs a nakonec buněčné smrti(Lyu 

et al. 2007). Doxorubicin v přítomnosti TOP IIβ snižuje transkripci genů podílejících se 

na regulaci mitochondriální biogeneze a funkce. Tím nastávají strukturální a funkční 

změny v mitochondriích kardiomyocytů. DOX také aktivuje dráhy DNA vedoucí 

k výrazným změnám v transkriptomu, které selektivně ovlivňují oxidativní fosforylaci 

a mitochondriální biogenezi v kardiomyocytech. Tudíž léčiva, která se specificky 

zaměřují na izoenzym TOP IIα, ale nikoli na TOP IIβ, by mohla být méně kardiotoxická 

a tudíž klinicky užitečnější (Zhang et al., 2012). 

2.2.2 Dexrazoxan 

Molekulární mechanismus vzniku kardiotoxicity vyvolané doxorubicinem není 

přesně známý. Dosud je nejvíce citována hypotéza volných radikálů, kvůli schopnosti 

DOX generovat vysoce reaktivní ROS. (Weiss et al., 1999, QuanJun et al., 2017). 

Kardioprotektivum dexrazoxan (DEX), známý také jako Zinecard® nebo ICRF-187 

je cytoprotektivní látka indikovaná ke snížení výskytu a závažnosti kardiomyopatie 

spojené s podáváním doxorubicinu u žen s metastatickým karcinomem prsu, dostávající 

kumulativní dávku doxorubicinu 300 mg/m2 a pokračující v léčbě DOX k udržení nádoru 

pod kontrolou (FDA-Zinecard®, 2014). 
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Mechanismus ochranného účinku dexrazoxanu byl primárně přiřazen schopnosti 

chelatovat volné železo produktem vzniklým hydrolýzou dexrazoxanu (viz Obr. 6), 

což může vést ke snížení množství vysoce reaktivních hydroxylových radikálů (Šimůnek 

et al., 2009 a Weiss et al., 1999). Nicméně kardioprotekce skrze chelataci je stále 

kontroverzní, neboť chelatátor ICL670A (deferasirox) nevykazuje žádnou protekci před 

doxorubicinem (Hasinoff et al., 2003). Také mezi několika dalšími testovanými 

vychytávači volných radikálů nedošlo k úspěšnému zabránění vzniku kardiotoxicity po 

expozici DOX (Lyu et al., 2007). 

 

Obr. 6 Chemická struktura dexrazoxanu, dvou meziproduktů a ADR-925 (upraveno 

z Weiss et al., 1999) 
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2.3 RNA interference 

Fenomén RNA interference (RNAi) byl poprvé objeven u Háďátka obecného 

(Caenorhabditis elegans) jako odpověď na dvouvláknovou RNA (dsRNA), která měla 

za následek na sekvenci specifické genové umlčení. Vystavení háďátka dvouvláknové 

RNA způsobovalo inaktivaci promotorové oblasti a intronových oblastí (Fire et al., 

1998). dsRNA spouští specifickou degradaci homologních RNA molekul pouze v oblasti 

shody s dsRNA (Elbashir et al., 2001). Všechny případy, ve kterých mají být geny 

umlčeny, jsou specifikovány krátkým RNA úsekem, který rozeznává svůj cíl dle Watson-

Crickova pravidla pro párování bází (Carthew a Sontheimer, 2009). Za objev RNAi 

získali Fire a Mello v roce 2006 Nobelovu cenu za lékařství a fyziologii. 

V současnosti se RNAi hojně využívá v genovém inženýrství k cílenému útlumu 

exprese studovaných genů (tzv. gene knockdown, gene silencing nebo RNA silencing). 

Krátké nekódující úseky RNA o déle 20-30 nukleotidů označované jako siRNA 

(z angl. short interfering RNA) a miRNA (z angl. micro RNA) hrají jednu 

z nejdůležitějších rolí v regulaci genomu na úrovni chromatinové struktury, 

chromosomové segregace, transkripce, stability RNA a translace. Efekt těchto krátkých 

molekul RNA na genovou expresi je převážně inhibiční a odpovídající regulační 

mechanismus je proto společným názvem označován anglickým výrazem za silencing 

RNA (RNAs) (Carthew a Sontheimer, 2009).  

miRNA jsou regulační molekuly endogenních genů a siRNA jsou obránci 

genomové integrity před cizími nukleovými kyselinami virů, transpozonů a transgenů. 

Jednovláknové formy obou příkladů jsou nalezeny ve spojení známém jako RISCs 

(z angl. RNA-Induced Silencing Complexes) (Hammond et al., 2000). Specifická 

degradace mRNA zabraňuje například virové replikaci, i když některé viry jsou schopny 

tento proces překonat tím, že exprimují proteiny, které potlačují posttranskripční umlčení 

genů (Voinnet et al., 2000). 

RNAs je uskutečňováno v buňkách ve spolupráci se dvěma rodinami proteinů: 

Dicery, které zbavují miRNA/siRNA jejich prekurzorů a Agronauty, které podporují 

jejich vykonávanou funkci (Tomari a Zamore, 2005).  
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Obr. 7 Mechanismus RNA interference (Kodíček, 2007) 

Dvouvláknová RNA je rozštěpena specifickou endonukleasou, zvanou Dicer. 

Rozštěpením dsDNA vznikají specifické siRNA molekuly, které se navážou 

na proteinový komplex RISC. Řetězce siRNA se rozštěpí a navážou na komplementární 

mRNA. Takto vzniklý komplex vykazuje endonukleasovou aktivitu, která váže 

a fragmentuje mRNA, čímž nedochází k translaci a vzniku proteinu. Po rozštěpení 

mRNA se proces dále opakuje. Tímto způsobem je schopna jedna molekula siRNA 

vyhledat a inaktivovat několik molekul mRNA (Kodíček, 2007). 

Chemicky syntetizovaná siRNA způsobuje pouze přechodné umlčování genů 

v důsledku jejich krátké doby přežití v buňce. Dalším omezujícím krokem pro účinné 

umlčení genu je transfekovatelnost buněk. Navržením plasmidu, umožňující produkci 

siRNA v buňkách je možné produkovat krátké vlásenkové RNA (shRNA, z angl. short 

hairpin RNA). Výhoda shRNA je v její vyšší stabilitě oproti syntetickým siRNA, protože 

jsou kontinuálně exprimovány v buňkách. Tento přístup umožňuje dlouhodobé 

umlčování požadovaného genu (Brummelkamp et al., 2002 a Paddison et al., 2002). 
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2.4 Metody genového transferu 

Transfekce je postup, který zavádí cizí nukleovou kyselinu (NK) do buněk, 

za vzniku geneticky modifikovaných buněk. Transfekce je mocným analytickým 

nástrojem, sloužící ke studiu funkce genů. Genetické materiály (DNA a RNA) existují 

v buňkách buď stabilně nebo přechodně, v závislosti na povaze materiálu (Kim 

a Eberwine, 2010). 

Existuje celá řada fyzikálních, biologických a chemických metod, které umožňují 

transfekci NK do buněk. Avšak ne všechny tyto metody mohou být aplikovány 

na všechny typy buněk. Existuje mezi nimi široká variace jak v účinnosti transfekce, 

buněčné toxicitě, efektech na normální fyziologii nebo úrovni genové exprese/inhibice. 

Transfekční strategie mohou být děleny na základě doby působení transfekované NK: 

na dobu omezenou (přechodná tranfekce); nebo dlouhodobě, kdy je informace předávaná 

do potomstva transfekované buňky a to díky integraci NK do buněčného genomu, 

nebo pokud je NK v podobě epizomálního plasmidu (stabilní transfekce) (Types 

of Transfection, online). 

2.4.1 Fyzikální transfekce 

Mezi nejvíce rozšířenou fyzikální metodu patří elektroporace. Elektroporace spadá 

do kategorie fyzikální transfekce, která používá elektrické impulsy k vytvoření dočasných 

otvorů v buněčné membráně, kterými mohou látky jako nukleové kyseliny procházet 

do buněk nebo naopak unikat z buněk ven do vnějšího postředí. Je to vysoce účinná 

strategie pro zavádění cizích NK do mnoha buněčných typů, včetně bakterií a savčích 

buněk (Weaver a Chizmadzhev, 1996). 

Kromě toho, že je elektroporace snadná a rychlá, je schopna transfekovat velký 

počet buněk v krátkém čase, jakmile jsou optimalizovány podmínky elektroporace. 

Hlavní nevýhodou elektroporace je podstatná buněčná smrt, způsobená 

vysokonapěťovými pulsy a pouze částečnou membránovou opravou. Díky tomu 

elektroporace vyžaduje použití vyššího počtu buněk ve srovnání s chemickou transfekcí 

(Longo et al., 2013). 
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Další metodou fyzikálního transferu je přímá mikroinjekce, která pomocí velice 

tenké jehly zavádí NK buď do cytoplasmy nebo jádra buňky. Tato metoda vyžaduje 

značné technické dovednosti a nákladné vybavení. Ačkoli je úspěšnost transfekce takřka 

vždy stoprocentní, způsobuje také často smrt buňky. Tato metoda není rovněž vhodná pro 

transfekci většího počtu buněk, využívá se především pro přenos genů do oocytů pro 

geneticky modifikovaná transgenní zvířata (Kim a Eberwine, 2010). 

Transfekce biolistickými částicemi znamená bombardování buněk malými 

částicemi těžkého kovu (nejčastěji zlata nebo wolframu) s navázanou DNA nebo RNA 

na jejím povrchu. Pomocí balistického záření (tzv. „genového děla“) jsou vysokou 

rychlostí kovové částice vpravovány do buněk. Tato metoda je spolehlivá a přímočará, 

ale způsobuje fyzické poškození vzorku a vyžaduje nákladnou instrumentaci (O’Brian 

a Lummis, 2006). 

Fototransfekce, laserfekce nebo také optoporace je metoda, která používá laserový 

paprsek k přechodné permeabilizaci buněčné membrány. Otvor v membráně vyvolá 

rozdíl v osmotických tlacích mezi cytoplasmou buňky a médiem, čímž dochází k vstupu 

látek do buňky. Velká výhoda fototransfekce je v její účinnosti a schopnosti vytvořit otvor 

na jakémkoliv místě buňky. Nicméně je tato metoda rovněž nákladná, vyžadující laserový 

mikroskopový systém a transfekované buňky musí být během procesu upevněny 

k substrátu (Schneckenburger et al., 2002). 

Kromě výše uvedených způsobů se používají i jiné fyzikální doručovací 

technologie, jako je užití hydrodynamického tlaku, ultrazvuku nebo magnetického pole 

k přenosu nukleových kyselin nebo částic do recipientních buněk (Villemejane a Mir, 

2009). 

2.4.2 Chemická transfekce 

V současné době jsou nejpoužívanějšími metodami chemické transfekce běžně 

používané kationtové polymery (jedna z nejstarších používaných chemikálií), 

fosforečnan vápenatý, kationtové lipidy (nejoblíbenější metoda) a kationtové 

aminokyseliny. Základní princip chemických metod je podobný. Pozitivně nabité 

chemikálie vytvářejí komplex mezi negativně nabitou NK a chemikálií. Tyto pozitivně 

nabité komplexy jsou přitahovány k negativně nabité buněčné membráně. Přesný 

mechanismus, kterým komplexy procházejí buněčnou membránou není známý, 
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ale předpokládá se, že do procesu je zapojena endocytóza a fagocytóza (Kim a Eberwine, 

2010). 

2.4.3 Virová transfekce 

Pro typy buněk, které není příhodná transfekce prostředkovaná lipidy, se často 

používají virové vektory. Transfekce zprostředkovaná virem, známá také jako 

transdukce, nabízí prostředek k dosažení transfektních buněčných typů pro nadměrnou 

expresi nebo knockdown proteinů. Adenovirové, onkoretrovirové a lentivirové vektory 

jsou široce používány pro dodávání genů do savčích buněčných kultur a in vivo modelů. 

Další dobře známé příklady přenosu virového genu zahrnují vektory na bázi bakuloviru 

a viru vakcínie (Glover et al., 2005, Howarth et al., 2010). 

Hlavními nevýhodami transfekce zprostředkované virem jsou imunogenotoxicita 

a cytotoxicita. Zavedení virového vektoru může způsobit zánětlivou reakci a inzerční 

mutaci, protože virové vektory se náhodně integrují do hostitelského genomu. To může 

narušit tumor supresorové geny, aktivovat onkogeny nebo narušit esenciální geny 

(Woods et al., 2003). Z těchto důvodů bylo vynaloženo velké úsilí na vyvinutí nevirových 

transfekčních metod, i když je transfekce zprostředkovaná virem vysoce účinná a snadno 

použitelná (Kim a Eberwine, 2010). 
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3 CÍLE PRÁCE 

o Optimalizovat protokol RNA interference enzymu TOP IIβ procesem elektroporace 

na buněčné linii HL-60 

o Stanovit vliv elektroporace na viabilitu TOP IIβ depletovaných buněk 

o Optimalizovat stanovení množství mRNA enzymu TOP IIβ v depletovaných 

buňkách metodou RT-qPCR 

o Stanovit protein TOP II v depletovaných buňkách metodou imunodetekce 

o Stanovit antiproliferační účinek antracyklinového antibiotika daunorubicinu 

na TOP IIβ depletovaných buňkách 
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4 MATERIÁL A METODIKA 

4.1 Materiál 

4.1.1 Buněčná kultura 

 K experimentu byla použita lidská nádorová buněčná linie HL-60 od společnosti 

ATCC®. Jedná se o promyeloblastový typ buněk akutní myeloidní leukemie izolované 

v roce 1977 od třiceti šesti leté ženy kavkazské rasy (ATCC®, 2018). Buňky rostou 

v suspenzní kultuře s dobou zdvojení 20–45 h v závislosti na sublinii. Většina buněk nese 

na svém povrchu mnohé antigeny značící nevyzrálé myeloidní buňky, jak také ukazuje 

jejich reakce s rozšířeným panelem monoklonálních protilátek (Graham et al., 1985). 

Buňky také exprimují receptory pro insulin, transferin a komplement. Tvoří také značné 

množství biochemických markerů, typických pro myeloidní typ buněk. Jedná se zejména 

o myeloperoxidasu a kyselou fosfatasu (Collins, 1987). 

4.1.2 Pomůcky a přístrojové vybavení 

• Kultivační lahev 75 cm2 (TPP®, Švýcarsko) 

• Mikrotitrační destička, 96-jamková (TPP®, Švýcarsko) 

• Mikrozkumavky 1,5 ml, 0,5 ml (Eppendorf®, Německo) 

• Pístové pipety a špičky (Eppendorf®, Německo) 

• Bürkerova komůrka (Neubauer Improved, Německo) 

• Optický mikroskop Eclipse TS100 (Nikon, Japonsko) 

• Box s laminárním prouděním Top Safe 1.2 (BioAir, Itálie) 

• Pipetovací rozplňovač Midi Plus (Biohit, UK) 

• Serologická pipeta 5 ml, 10 ml (TPP®, Švýcarsko) 

• Sanyo CO2 inkubátor (Schoeller Instruments, Česká republika) 

• Centrifuga Biofuge Stratos Heraeus™ (Thermo Fisher Scientific, USA) 

• Elektroporační přístroj 4D Nucleofector™ (Lonza, Švýcarsko) 

• Elektroporační kyvety Nucleovette™, 100 µl (Lonza, Švýcarsko) 

• Centrifuga na mikrotitrační destičky Labnet Z300 (Harmle Labortechnik, 

Německo) 

• Vortex V-1 Plus (BioSan, Litva) 

• Pipetovací špičky LoRetention pro PCR (Eppendorf T.I.P.S.®, Švýcarsko) 
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• Mikrozkumavky pro PCR 0,5 ml (Eppendorf®, Německo) 

• Mikrotitrační destička MicroAmp™ pro PCR (Applied Biosystems™, USA) 

• Adhezivní film MicroAmp™ na mikrotitrační destičku pro PCR (Applied 

Biosystems™, USA) 

• Inkubovaná třepačka Thermoshaker TS-100C (BioSan, Litva) 

• Real-Time PCR Systém Quant Studio 6 Flex (Applied Biosystems™, USA) 

• Mrazící box -80 °C (Trigon-Plus®, Česká republika) 

• Spektrofotometr Infinite® M200 Pro (Tecan, Švýcarsko) 

• Třepačka SunFlower Mini-Shaker (BioSan, Litva) 

• Chemi Doc™ MP Imaging system (Bio-Rad Laboratories, USA) 

• Image Lab 4.1 Software pro Chemi Doc™ MP 

• Elektroforetická vana Mini-Protean® Tetra System (Bio-Rad Laboratories, USA) 

• Mini-PROETAN® Glass Plates, 1,0 mm (Bio-Rad Laboratories, USA) 

• Trans-Blot® Turbo™ Transfer System (Bio-Rad Laboratories, USA) 

• Nitrocellulose Membranes, 0,2 µm (Bio-Rad Laboratories, USA) 

• Trans-Blot® Turbo™ Mini-size Transfer Stacks (Bio-Rad Laboratories, USA) 

4.1.3 Chemikálie 

• 0,4% Trypanová modř (Sigma, Německo) 

• Kultivační médium RPMI – 1640, 500 ml (Sigma, Německo) 

• Směs penicilinu a streptomycinu pro buněčné kultury, 5000 U/ml (Lonza, 

Švýcarsko) 

• 10% FBS (Sigma, Německo) 

• PBS (Sigma, Německo) 

• Dodecylsíran sodný (SDS) (Serva, Německo) 

• NaCl sterilní pro PCR (připraveno pomocí DEPC), 2 M 

• Voda pro molekulární biologii, 125 ml (Millipore Sigma, USA) 

• Trizma® Hydrochloride solution, 1 M, 100 ml, pH 7,4; pro molekulární biologii 

(Sigma, Německo) 

• Igepal® CA-630, 0,08 mM, 50 ml, pro molekulární biologii (Sigma-Aldrich, 

Německo) 

• SF Cell Line 4D-Nucleofector™ X Kit L (Lonza, Švýcarsko) 
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o 50 µg pmaxGFP Vector (1 μg/μl v 10 mM Tris, pH 8,0) 

• Real-time PCR kit for Human Reference Genes (Generi Biotech, Česká republika) 

• TaqMan™ Gene expression Cells-to-CT™ Kit (Invitrogen™, USA) 

• Luna® Universal Probe One – step RT-qPCR Kit (Biolabs® Inc., USA) 

• Primery TaqMan™ Gene Expression Assay (Applied Biosystems™, USA) 

o GAPDH – Hs02786624_g1 FAM PN4453320, 75 µl, 20x 

o TOP2α – Hs01032137_m1 FAM PN4448292, 75 µl, 20x 

o TOP2β – Hs00172259_m1 FAM PN4448892, 75 µl, 20x 

• RNAse free DNase I, 1 U/µl, 1000 U (Thermo-Scientific, USA) 

• Silencer® Select Validated TOP IIβ siRNA, 40 nmol (Thermo Fisher Scientific, 

USA) 

• Pierce™ BCA Protein Assay kit (Thermo-Scientific, USA) 

• TGX Stain-Free™ FastCast™ Acylamide Kit, 7,5 % (Bio-Rad Laboratories, 

USA) 

• TEMED (Tetramethylethylendiamin), 5 ml (Bio-Rad Laboratories, USA) 

• APS (Bio-Rad Laboratories, USA) 

• Precision Plus Protein™ Standards, Kaleidoscope™ (Bio-Rad Laboratories, 

USA) 

• TGS elektroforézový pufr (1x: 25 mM Tris, 192 mM glycin, 0,1 % SDS, pH 8,3) 

(Bio-Rad Laboratories, USA) 

• Trans-Blot® Turbo™ Transfer Buffer, 5x (Bio-Rad Laboratories, USA) 

• Blokovací sušené odstředěné mléko (Serva, Německo) 

• TBS (1x: 50 mM Tris, pH 7,6; 150 mM NaCl; 10x koncentrovaný roztok: 24 g 

Tris baze, 5,6 g Tris-HCl, 88 g NaCl, 1000 ml) 

• TBS-T 0,05 %, 1x, 500 ml TBS, 250 µl Tween® 20 

• Primární protilátka anti-TOP IIα/TOP IIβ, (EPR5377), 1:2000 (Abcam, UK) 

• Sekundární protilátka anti-Rabbit IgG, (ab6112), 1:5000 (Abcam, UK) 

• Clarity™ Western ECL Substrate (Bio-Rad Laboratories, USA) 

• 2-merkaptoethanol (Sigma, Německo) 

• Laemmliho nanášecí pufr pro Western Blot: 1 % SDS, 10 % glycerol, 5-10 % 

2-merkaptoethanol, 0,002 % bromfenolová modř, 62,5 mM Tris-HCl pH 6,8 

• Daunoblastina®, Daunorubicin hydrochlorid pro injekce, 20 mg (Pfitzer, USA)  
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4.2 Pracovní postupy 

4.2.1 Pasážování buněk a kultivace 

Pasážování buněk HL-60 bylo prováděno v boxu s laminárním prouděním vzduchu 

za aseptických postupů každý třetí nebo čtvrtý den. Buňky v kultivační lahvi byly 

důkladně promíchány. Bylo odebráno 100 µl suspenze, ke které bylo pipetováno 100 µl 

0,4% trypanové modři připravené v mikrozkumavce. Směs byla promíchána a nechala 

se barvit 3 min při pokojové teplotě. Po inkubaci bylo 10 µl promíchané směsi naneseno 

do připravené Bürkerovy komůrky z obou stran a byly spočteny buňky v celkem deseti 

velkých čtvercích. Počet buněk v 1 ml suspenze byl získán po vynásobení získaného 

výsledku dvěma tisíci (korekce ředění trypanovou modří a objemu kapaliny v komůrce). 

Přepočtem bylo získáno množství buněk v 1 ml suspenze. Potřebný objem buněčné 

suspenze byl naředěn předehřátým kultivačním médiem RPMI-1640 s 10% přídavkem 

fetálního bovinního séra a 1% směsi penicilinu a streptomycinu (pro prevenci potenciální 

bakteriální kontaminace) na výsledných 25 ml buněčné suspenze o koncentraci 100 000 

buněk na 1 ml. Nová kultivační lahev byla označena typem buněk, dnem, číslem pasáže 

a iniciály pracovníka, který pasážování prováděl. Kultivační lahev byla umístěna 

do inkubátoru při 37 °C a 5% atmosféře oxidu uhličitého. Buněčná suspenze, která zbyla 

po pasážování mohla být dále použita na vlastní experimenty. 

4.2.2 Zkouška elektroporace s GFP plasmidem 

Pro zkoušku elektroporace na buněčné linii HL-60 byl použit plasmid s kódující 

sekvencí pro zelený fluorescenční protein (green fluorescent protein, GFP), dodaný jako 

součást SF Cell Line Solution Box. Do čtyřech mikrozkumavek byl pipetován příslušný 

objem buněčné suspenze, odpovídající 400 000 buňkám. Mikrozkumavky byly následně 

centrifugovány při RCF 700x g 10 min. Byl odsán supernatant a k sedimentu buněk bylo 

přidáno 20 µl elektroporačního roztoku (součástí SF Cell Line Solution box). K suspenzi 

buněk bylo přidáno 0,4 mg, 0,8 mg a 1,6 mg GFP plasmidu. Jako kontrola posloužily 

buňky bez přidaného plasmidu. Takto připravené buňky byly pipetovány 

do elektroporačního stripu o maximálním objemu 20 µl. Na přístroji 4D Nucleofector™ 

byl nastaven objem suspenze a elektroporační program HL-60 ATCC.  
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Po elektroporaci následovala desetiminutová inkubace při pokojové teplotě 

a následně byl celý obsah kyvety resuspendován do 80 µl předehřátého kultivačního 

média RPMI-1640 s přídavkem 10% FBS a 1% směsi penicilinu a streptomycinu do 96-

jamkové destičky. Následně bylo pomocí barvení 0,4% trypanovou modří v Bürkerově 

komůrce stanovena viabilita buněk ihned po elektroporaci, po 6 h a 24 h. Po třiceti 

hodinové inkubaci byly vzorky pozorovány na fluorescenčním mikroskopu, kde buňky 

produkující GFP vykazovaly zelenou fluorescenci. 

4.2.3 Optimalizace množství TOP IIβ siRNA 

Do pěti připravených mikrozkumavek byl pipetován z kultivační lahve objem 

buněčné suspenze, odpovídající počtu 400 000 buněk. Následně byly mikrozkumavky 

centrifugovány při pokojové teplotě a RCF 700x g po dobu 10 min. Po centrifugaci byla 

buněčná peleta resuspendována ve 20 μl elektroporačního roztoku (SF Cell Line Solution 

Box). Poté byly k resuspendovaným buňkám přidány roztoky TOP IIβ specifické siRNA 

o koncentraci 5 μM (roztok A) a 0,5 μM (roztok B). Do první mikrozkumavky bylo 

přidáno 1,2 μl roztoku A (6 pmol), do druhé 0,6 μl roztoku A (3 pmol), do třetí 3 μl 

roztoku B (1,5 pmol) a čtvrté 1,5 μl roztoku B (0,75 pmol). Poslední pátá 

mikrozkumavka posloužila jako kontrola bez přidané siRNA. 

Takto připravené buněčné suspenze byly pipetovány do elektroporačního stripu 

a na přístroji 4D Nucleofector™ byl nastaven objem suspenze a elektroporační program 

HL-60 ATCC. Po elektroporaci následovala inkubace (10 min při pokojové teplotě) 

a následně byl celý obsah jamky ve stripu přepipetován do předehřátého kultivačního 

média RPMI-1640 s přídavkem 10% FBS a 1% směsi penicilinu a streptomycinu 

ve 12-jamkové destičce.  

Po 24h a 48h kultivaci byly buňky lyzovány a bylo stanoveno množství TOP IIβ 

mRNA a referenčního genu GAPDH metodou RT-qPCR (viz kapitola 4.2.6). 
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4.2.4 Elektroporace s TOP IIβ siRNA 

Pomocí Bürkerovy komůrky bylo totožným postupem uvedeným výše spočten 

aktuální počet buněk v kultivační lahvi. Objem suspenze, odpovídající dvěma milionům 

buněk byl pipetován do mikrozkumavek, které byly centrifugovány při RCF 700x g 

po dobu 10 min při pokojové teplotě. Po centrifugaci byl odsán supernatant a sediment 

buněk byl resuspendován do 100 µl elektroporačního roztoku, který byl součástí SF Cell 

Line Solution box. Ke vzorku bylo poté přidáno 1,5 pmol TOP IIβ siRNA (15 µl 0,5µM 

roztoku) a ke kontrole byly použity buňky bez přidané siRNA. Takto připravené vzorky 

byly pipetovány do elektroporačních kyvet Nucleovette™ a na elektroporačním přístroji 

4D Nucleofector™ byl nastaven objem kyvety a elektroporační program HL-60 ATCC.  

Po elektroporaci následovala inkubace (10 min při pokojové teplotě) a následně byl 

celý obsah kyvety resuspendován do celkového objemu 1500 µl (2x 750 µl kvůli 

následující přípravě vzorků po 24 h a 48 h) předehřátého kultivačního média RPMI-1640 

s přídavkem 10% FBS a 1% směsi penicilinu a streptomycinu do 12-jamkové destičky. 

Kultivace probíhala v inkubátoru při 37 °C a 5% atmosféře oxidu uhličitého. 

4.2.5 Stanovení viability po elektroporaci s TOP IIβ siRNA 

Viabilita byla stanovována 24 h a 48 h po elektropraci, před samotnou přípravou 

vzorků na kvantitativní PCR a stanovením celkového proteinu. V boxu s laminárním 

prouděním byly důkladně promíchány elektroporované buňky ve 12-jamkové destičce, 

ze které bylo odebráno 30 µl suspenze z celkových 750 µl v jamce po elektroporaci. 

K tomuto objemu bylo přidáno 30 µl 0,4% trypanové modři připravené 

v mikrozkumavce. Po krátké inkubaci (3 min při pokojové teplotě) byl spočítán poměr 

živých a mrtvých buněk v Bürkerově komůrce. Bylo naneseno 10 µl promíchané 

suspenze na obě strany komůrky a počítáno v deseti velkých čtvercích. Živé buňky byly 

patrné jako jasně bíle oproti modrému pozadí (aktivně transportují volně prostupující 

trypanovou modř zpět do vnějšího prostředí), zatímco buňky mrtvé byly celé obarveny 

trypanovou modří. Procentuální zastoupení živých buněk bylo vypočteno dle vzorce:  

ž𝑖𝑣é 𝑏𝑢ň𝑘𝑦

ž𝑖𝑣é 𝑏𝑢ň𝑘𝑦+𝑚𝑟𝑡𝑣é 𝑏𝑢ň𝑘𝑦
 × 100. 
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4.2.6 Optimalizace přípravy buněčného lyzátu pro přímé stanovení mRNA pomocí 

RT-qPCR 

Objem buněčné suspenze odpovídající 500 000 buněk byl pipetován 

do mikrozkumavky, která byla centrifugována při RCF 700x g, 10 min a při teplotě 4 °C. 

Po centrifugaci byl odsán supernatant a sediment buněk byl resuspendován do 25 µl PBS. 

Dále byly přichystány čtyři mikrozkumavky se 45 µl PBS. Do první bylo přidáno 5 µl 

zpracovaných buněk, mikrozkumavka byla dobře promíchána a 5 µl bylo přepipetováno 

do další mikrozkumavky. Opakováním tohoto postupu až do čtvrté mikrozkumavky byla 

získána ředící řada o koncentracích 2x 107, 2x 106, 2x 105, 20x 104 a 2x 103 buněk na 1 ml 

PBS. Dále byly přichystány dvě řady po pěti mikrozkumavkách, kde každá obsahovala 

2,5 µl vzorku. První řada buněk byla lyzována ve 25 µl lyzačního roztoku, který byl 

součástí komerčně dostupného setu TaqMan™ Gene expression Cells-to-CT™ (LS1), 

podle doporučení výrobce. Ke 130 µl roztoku bylo přidáno 1,3 µl (RNAsa free) DNasy I. 

Vzorky byly inkubovány 5 min při pokojové teplotě a poté bylo přidáno 2,5 µl STOP 

činidla. Ke druhé řadě mikrozkumavek bylo přidáno 25 µl lyzačního roztoku (LS2), 

připraveného podle Shatzkes a spol. (2014), který byl složen ze 0,25 % Igepal®, 150 mM 

chloridu sodného a 10 mM Trizma® hydrochloridu o pH 7,4. Ke 130 µl takto 

přichystaného roztoku bylo opět přidáno 1,3 µl (RNAsa free) DNasy I. Vzorky s LS2 

byly inkubovány 5 min při pokojové teplotě a 5 min při teplotě 75 °C, podle postupu 

uvedeném v původním zdroji (Shatzkes et al., 2014). 

Před samotným PCR stanovením byly všechny reagencie z Luna® Universal Probe 

One-step RT-qPCR Kit, spolu s primery řádně protřepány a centrifugovány pomocí stolní 

mikrocentrifugy. Spočítán byl potřebný objem reakční směsi (viz Tab. 1) s 10% 

objemovým nadbytkem, který byl připraven do mikrozkumavky. Do mikrotitrační 

destičky pro PCR bylo pipetováno 7,5 µl reakční směsi a 2,5 µl lyzátu jednotlivých 

vzorků. Destička byla nadále překryta transparentním filmem a krátce centrifugována 

1 min při 2 500 otáček za minutu. Na konec byl nastaven a spuštěn program na přístroji 

Quant Studio 6 Flex (viz Tab. 2). 
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Tab. 1 Příprava reakční směsi pro PCR (upraveno z Instrukční manuál Luna® Kit, 

online) 

Složka 10 µl reakce 

Luna Universal Reaction Mix (2x) 5 µl 

Luna RT Enzyme Mix (20x) 0,5 µl 

Primery * 0,8 µl 

Vzorek 2,5 µl 

Nuclease free water do 10 µl 

* Pro stanovení bylo použito poloviční množství primeru (0,4 µl; 

primery byly dodány jako 20x koncentrované). 

Tab. 2 Nastavení PCR reakce (upraveno z Instrukční manuál Luna® Kit, online) 

Cyklus Teplota Čas Počet cyklů 

Reverzní transkripce 55 °C 10 min 1 

Počáteční denaturace 95 °C 1 min 1 

Denaturace 95 °C 10 s 
40-45 

Extenze 60 °C 30 s 

 

4.2.7 Výběr referenčních genů pro přímé stanovení metodou RT-qPCR 

Pro optimalizaci stanovení genové exprese topoisomerasy IIβ na transkripční 

úrovni metodou RT-qPCR bylo potřeba zvolit vhodný referenční (housekeepingový) gen, 

který dále bude sloužit jako kontrola množství naneseného vzorku pro normalizaci 

exprese cílového genu (topoisomerasa IIβ) při relativní kvantifikaci (Informační katalog 

qPCR assaye pro referenčí geny, Generi Biotech, online). Vhodné referenční geny byly 

vybrány z komerčně dostupné soupravy Real-time PCR kit for Human Reference Genes 

(Generi Biotech), která obsahovala 10 primerů pro různé lidské geny, nejběžněji 

používané jako geny referenční (viz Tab. 3). 

Ke stanovení byl použit rovněž Luna® Universal Probe One-step RT-qPCR Kit, 

kdy veškeré reakční směsi byly připraveny dle Tab. 1. Stanovení bylo prováděno 

z elektroporovaných kontrolních buněk i buněk obsahujících siRNA, připravených 24 h 

po elektroporaci. Spolu s testovanými referenčními geny byla stanovována také 
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topoisomerasa IIβ. Vzorky byly měřeny na přístroji Quant Studio 6 Flex v triplikátu. 

Nastavení PCR reakce bylo provedeno dle Tab. 2. 

Tab. 3 Přehled lidských referenčních genů (upraveno z Informační katalog qPCR assaye 

pro referenční geny, Generi Biotech, online) 

Symbol genu       Gene ID                  Katalogové číslo 

B2M 567 3030 

GAPDH* 2597 3058 

GUSB* 2990 3031 

HMBS 3145 3032 

HPRT1* 3251 3033 

NUP54 53371 3034 

POLR2A 5430 3035 

SURF1 6834 3036 

TBP 6908 3037 

YWHAZ* 7534 3038 

* Tyto assaye mohou množit genomovou DNA z důvodu přítomnosti pseudogenů. 

4.2.8 Příprava vzorků pro přímé stanovení metodou RT-qPCR 

Příprava vzorků probíhala 24 h a 48 h po elektroporaci. Do 0,5ml PCR 

mikrozkumavky byl přenesen objem buněčné suspenze, který odpovídal 50 000 živých 

buněk. Vzorky byly nadále zpracovány postupem uvedeným výše při optimalizaci 

přípravy buněčného lyzátu (viz kapitola 4.2.6). Příprava veškerých dalších vzorků byla 

prováděna za použití LS2 lyzačního pufru, který byl přichystán vždy nově v den použití. 

Takto přichystané vzorky byly skladovány v hlubokomrazícím boxu při teplotě -80 °C do 

doby analýzy.  

4.2.9 Stanovení obsahu proteinu TOP II 

Vzorky na stanovení celkového proteinu v buněčném lyzátu byly připravovány 

24 h a 48 h po provedené elektroporaci. Na jeden vzorek byl použit zbývající objem 

buněčné suspenze po odebrání vzorku pro stanovení exprese mRNA. V boxu 

s laminárním prouděním vzduchu byla promíchána destička se zbývajícími 

elektroporovanými buňkami. Promíchaná suspenze byla pipetována do připravených 
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mikrozkumavek, které byly poté centrifugovány při RCF 700x g 10 min při teplotě 4 °C. 

Následně byl odsán supernatant a k sedimentu buněk přidáno 100 µl PBS. Vzorek byl 

krátce promíchán, aby došlo k vymytí zbývajícího kultivačního média, bohatého 

na proteiny. Vzorky byly poté opět centrifugovány při stejných podmínkách. Supernatant 

byl odsán a k sedimentu buněk bylo přidáno 20 µl předehřátého 2% SDS na teplotu 37 °C. 

Buňky byly následně lyzovány v SDS 10 min při 95 °C. Takto ošetřené vzorky byly 

skladovány do doby analýzy v hlubokomrazícím boxu při teplotě -80 °C. 

4.2.10 Stanovení celkového proteinu v buněčných lyzátech 

Pro stanovení celkového proteinu v elektroporovaných buňkách bylo zapotřebí 

si nejdříve připravit kalibrační řadu ředěním standardu BSA o koncentraci 1 mg/ml. 

Ředění standardu BSA bylo prováděno do mikrozkumavek do finálních koncentrací 100, 

200, 300, 400, 500 a 1000 µg/ml BSA. Reagenční roztok pro BCA byl připraven 

smísením roztoku kyseliny bicinchroninové a 4% roztoku pentahydrátu síranu 

měďnatého v objemovém poměru 50:1. Vzorky kalibrační řady byly připraveny 

smícháním 10 µl roztoku standardu o známé koncentraci a 200 µl reakčního činidla. 

Neznámé vzorky byly připraveny smísením 10 µl plně rozmraženého, krátce 

centrifugovaného a promíchaného vzorku (ředěného destilovanou vodou v poměru 1:15) 

s 200 µl reakčního činidla, tedy ve stejném poměru jako kalibrační řada. Všechny 

kalibrátory a vzorky byly následně řádně promíchány a inkubovány v 96-jamkové 

destičce při teplotě 37 °C po dobu 30 min. Po proběhlé inkubaci byly všechny kalibrátory 

a vzorky proměřeny v duplikátu na spektrofotometru Tecan Infinite® M200 Pro při 

vlnové délce 562 nm. Z naměřených hodnot absorbance byla sestrojena kalibrační přímka 

a pomocí rovnice křivky byla vypočtena koncentrace proteinu ve vzorcích. 

4.2.11 Separace proteinů z buněčného lyzátu pomocí SDS-PAGE a přenos proteinů 

na membránu (Western-blot) 

Smísením roztoků A a B z TGX Stain-Free™ Acrylamide kitu s přídavkem 10 % 

APS a TEMED dle návodu od výrobce byly přichystány 7,5% polyakrylamidové gely. 

Dle naměřených hodnot celkového proteinu ve vzorcích metodou BCA byly dále 

vypočteny nanášky, odpovídající 10 µg celkového proteinu. Na gel, který byl připraven 

v elektroforetické vaně s TGS pufrem, bylo celkem naneseno 12 µl vzorku s Laemmliho 

nanášecím pufrem pro Western blot bez SDS s přidaným 2-merkaptoethanolem v poměru 

1:1. Spolu se vzorky byl na gel nanesen i proteinový žebříček pro určení rozdělení 
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proteinů dle jejich molekulové hmotnosti. Na gel bylo následně přiváděno konstantní 

napětí 100 V po dobu přibližně 75 min (kdy bromfenolová modř v nanášecím pufru 

dosáhla konce gelu). 

Po proběhnuté elektroforéze byla provedena aktivace a navázání barviva 

Stain-Free™ na proteiny v gelu pomocí UV zářením po dobu 5 min (Chemi Doc™) 

a obarvené separované proteiny byly vizualizovány s dobou expozice 2 s. Poté byl gel 

přenesen na blotovací nitrocelulosovou membránu o tloušťce 0,2 µm, napuštěnou 

v transferovém pufru a spolu s filtračními papíry byl gel umístěn do transferového 

systému Trans-Blot® Turbo™. Přenos proteinů z gelu na membránu probíhal 

dle protokolu vytvořeného výrobcem (pro přenos proteinů s vysokou molekulovou 

hmotností) s vloženým maximálním napětím 25 V při zachování konstantního 

elektrického proudu 1,3 A na membránu po dobu 10 min. Poté byla membrána oddělena 

od gelu, usušena při pokojové teplotě a připravena na následující imunodetekci. 

4.2.12 Imunodetekce topoisomerasy II 

 K blotovací membráně bylo do plastové vaničky přidáno 15 ml 5% odstředěného 

sušeného mléka, rozpuštěného v TBS-T. Vanička byla umístěna na třepačku a za mírného 

promíchávání byla membrána blokována 1 h. Následně byl roztok sušeného mléka slit do 

odpadní nádoby a několikrát byla membrána manuálně promyta pomocí TBS-T. Dále 

bylo přidáno 12 ml primární protilátky anti-TOP IIα/β, ředěné v poměru 1:2000 

(s přídavkem azidu sodného v poměru 1:1000) a membrána byla inkubována 1 h na 

třepačce při pokojové teplotě. Po inkubaci s primární protilátkou byla membrána šestkrát 

omyta pomocí TBS-T po dobu 5 min. Poté bylo přidáno 12 ml sekundární protilátky anti-

Rabbit IgG, ředěné v poměru 1:5000 a inkubováno 1 h na třepačce při pokojové teplotě. 

Po inkubaci se sekundární protilátkou byla membrána opět šestkrát promyta pomocí 

TBS-T po dobu 5 min a 1x opláchnuta TBS. 

Takto ošetřená membrána byla uchována v TBS a přenesena ke snímači Chemi 

Doc™ MP, na kterém následovalo kolorimetrické snímání s dobou expozice 2 s. Mezitím 

byl dle návodu od výrobce připraven chemiluminiscenční substrát Clarity™ Western 

ECL, který byl po smíchání uschován ve tmě. Po kolorimetrickém snímání membrány 

následovalo snímání celkového proteinu na membráně technologií Stain-Free™ 

po excitaci v UV oblasti s expozičním časem 2 s. Poté přibližně 500 µl 

chemiluminiscenčního substrátu bylo naneseno na membránu, která se následně překryla 
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průsvitnou plastovou folií. Po 5 min inkubaci ve tmě bylo provedeno chemiluminiscenční 

snímání s vhodnou dobou expozice. 

Vyhodnocení množství TOP II bylo provedeno normalizací na množství celkového 

proteinu pomocí softwaru Image Lab 4.1. 

4.2.13 Antiproliferační účinek Daunorubicinu na buňky HL-60 

Totožným postupem uvedeným výše bylo na 1 vzorek elektroporováno 1 x 106 

buněk HL-60 v Elektroporační směsi obsahující 1,5 pmol TOP IIβ specifické siRNA. 

Jako kontrola byly použity buňky bez siRNA. Po elektroporaci byly buňky 

resuspendovány do 5 ml předehřátého kultivačního média RPMI-1640 a kultivovány 

v inkubátoru při 37 °C a 5% atmosféře CO2 po dobu 48 h. 

Po 48h inkubaci byly buňky spočítány v Bürkerově komůrce pomocí 0,4% 

trypanové modři. Dle počtu živých buněk byl spočten objem suspenze, který odpovídal 

koncentraci 100 000 živých buněk na 1 ml suspenze, který byl přenesen do 12-jamkové 

destičky. Do každé jamky obsahující 1 ml buněčné suspenze byl poté přidán 1 µl 

zásobního roztoku DAU o koncentraci 0, 300, 600 a 1200 µM (viz Obr. 8). S každým 

experimentem byly rovněž použity i neelektroporované buňky o stejné koncentraci. 

Po 24h inkubaci s DAU byly všechny vzorky 12-jamkové destičky spočítány 

v Bürkerově komůrce pomocí 0,4% trypanové modři a spočteno procentuální zastoupení 

živých buněk. 

 

Obr. 8 Schéma 12-jamkové destičky pro stanovení antiproliferačního účinku zvyšující se 

koncentrace DAU (0, 0,3; 0,6 a 1,2 µM). A) Elektroporované buňky bez siRNA. 

B) Elektroporované buňky s 1,5 pmol siRNA. C) Neelektroporované buňky bez 

siRNA (upraveno z: http://www.cellsignet.com/media/templ.html)  
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Zkouška účinnosti elektroporačního protokolu s použitím GPF 

plasmidu 

Elektroporace kontrolních vzorků i vzorků s GFP plasmidem měla za následek 

u buněčné linie HL-60 značný pokles viability. Koncentrace GFP plasmidu ˃ 0,4 mg 

zapříčinila tak vysokou úmrtnost buněk, že počítání za pomoci barvení trypanovou modří 

bylo bezpředmětné z důvodu vysoké pozitivity buněk (viz Tab. 4 a Obr. 9). 

Účinnost elektroporace byla u buněčné suspenze po 30h inkubaci se vzrůstajícím 

množstvím GFP plasmidu prokázána fluorescenčním mikroskopem. Po dostatečně 

dlouhé inkubaci byla zpozorována zelená fluorescence v cytoplasmě některých živých 

buněk, které mohly při procesu elektroporace přijmout plasmid z elektroporačního 

roztoku a následně exprimovat fluorescenční protein. Při mikroskopování bylo patrno 

zvýšené množství ohnisek, vykazující pozitivní signál, který koreloval se vzrůstajícím 

množstvím použitého GFP plasmidu (viz Obr. 10). 

Tab. 4 Viabilita buněk HL-60 po elektroporaci s GFP plasmidem 

          Viabilita  

   0 h   6 h   24 h 

Kontrola 69,2 % 28,5 % 31,9 % 

0,4 mg GFP plasmidu 52,1 % 17,3 % 10,6 % 

Viabilita u 0,8 mg a 1,6 mg GFP plasmidu nebyla počítána z důvodu většiny uhynulých 

buněk. 
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Obr. 9 Viabilita buněk HL-60 po elektroporaci s GFP plasmidem 
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Obr. 10 Exprimovaný GFP po 30h inkubaci od elektroporace s plasmidem. A) 

Kontrola. B) 0,4 mg GFP. C) 0,8 mg GFP. D) 1,2 mg GFP plasmidu 
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5.2. Optimalizace množství TOP IIβ siRNA 

Ze vzorků buněčného lyzátu, připraveného po 24h a 48h inkubaci, obsahující 6; 3; 

1,5 a 0,75 pmol TOP IIβ siRNA byly metodou RT-qPCR stanoveny hodnoty Ct (viz 

Tab. 5) a následnou analýzou a výpočtem inverzní hodnoty ΔΔCt (viz Tab. 6) bylo 

zjištěno relativní snížení genové exprese TOP IIβ vůči kontrole (vzorek bez siRNA) 

se standardizací nanášky pomocí signálu GAPDH jako referenčního genu. Z vypočtených 

hodnot bylo pro další experimenty použito množství 1,5 pmol siRNA, protože toto 

množství vykazovalo největší snížení genové exprese TOP IIβ po 24 i 48 h. 

Tab. 5 Naměřené hodnoty Ct mRNA transkriptu TOP IIβ a GAPDH po 24h a 48h inkubaci 

s siRNA 

                 24 h                  48 h 

 TOP IIβ GAPDH  TOP IIβ GAPDH 

Kontrola 30,372 28,796  30,509 29,580 

6 pmol siRNA 34,020 28,984  31,514 29,004 

3 pmol siRNA 34,086 29,401  31,751 29,246 

1,5 pmol siRNA 34,787 29,448  32,227 29,903 

0,75 pmol siRNA 34,675 29,653  32,051 29,542 

Tab. 6 Vypočtené hodnoty ΔΔCt a inverzní hodnoty ΔΔCt 

             24 h             48 h 

 ΔΔCt Inverzní ΔΔCt ΔΔCt Inverzní ΔΔCt 

6 pmol siRNA 0,091 -11,004 0,334 -2,992 

3 pmol siRNA 0,116 -8,628 0,335 -2,981 

1,5 pmol siRNA 0,074 -13,576 0,190 -5,260 

0,75 pmol siRNA 0,092 -10,898 0,334 -2,990 

Rovnice výpočtu ΔΔCt (upraveno z Schmittgen a Livak, 2008): 

𝛥𝛥𝐶𝑡 =  2−[(𝐶𝑡 𝑇𝑂𝑃 𝐼𝐼𝛽 − 𝐶𝑡 𝐵2𝑀) 𝑣𝑧𝑜𝑟𝑘ů 𝑠𝑒 𝑠𝑖𝑅𝑁𝐴 − (𝐶𝑡 𝑇𝑂𝑃 𝐼𝐼𝛽 − 𝐶𝑡 𝐵2𝑀) 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í𝑐ℎ 𝑣𝑜𝑟𝑘ů] 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑧𝑛í 𝛥𝛥𝐶𝑡 =  
−1

𝛥𝛥𝐶𝑡
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Obr. 11 Ukázka amplifikačního grafu z qPCR reakce ze vzorků připravených po 24 h 

po elektroporaci s TOP IIβ siRNA (červeně gen TOP IIβ – vlevo kontrola, 

vpravo vzorek obsahující siRNA; modře referenční gen GAPDH) 
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5.3 Stanovení viability buněčné linie HL-60 po elektroporaci s TOP IIβ 

siRNA 

Životnost elektroporovaných kontrolních buněk a buněk obsahující 1,5 pmol 

TOP IIβ specifické siRNA byla zjištěna počítáním živých buněk v Bürkerově komůrce 

barvením 0,4% trypanovou modří (viz Tab. 7). Z vypočteného množství zbývajících 

živých buněk v buněčné suspenzi bylo patrno snížení viability po 48h inkubaci jak 

kontrolních buněk, tak buněk obsahující siRNA. Rovněž buňky obsahující siRNA 

vykazovaly lehce nižší viabilitu, než buňky kontrolní (viz Obr. 12). 

Tab. 7 Viabilita a směrodatné odchylky po elektroporaci kontrolních buněk a buněk 

s TOP IIβ specifickou siRNA po 24 a 48h inkubaci 

            Kontrola    1,5 pmol siRNA 

   24 h   48 h   24 h   48 h 

n =1 66,1 % 57,0 % 62,0 % 44,8 % 

n = 2 77,0 % 71,4 % 69,5 % 59,3 % 

n = 3 62,4 % 50,2 % 58,6 % 49,2 % 

n = 4 69,0 % 61,5 % 59,5 % 51,2 % 

Průměr 68,6 % 60,0 % 62,4 % 51,1 % 

SD 4,8 6,9 3,8 4,9 
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Obr. 12 Procentuální vyjádření viability buněk HL-60 se směrodatnými odchylkami 

po elektroporaci kontrolních buněk a buněk s 1,5 pmol TOP IIβ siRNA po 24h 

a 48h inkubaci. Statisticky signifikantní snížení viability bylo zaznamenáno 

pouze u vzorku siRNA po 48h inkubaci oproti kontrolnímu vzorku po 24h 

inkubaci. (Holm-Sidakˈs multiple comparisons test, Alpha < 0,05) 
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5.4 Optimalizace lyzačního protokolu pro přímé stanovení metodou 

RT-qPCR 

K optimalizaci lyzačního protokolu byl použit komerčně dostupný lyzační pufr 

(LS1) a pufr (LS2) připravený dle Shatzkes a spol. (2014). U obou pufrů byly 

pro optimalizaci použity neelektroporované buňky HL-60 o dané koncentraci, u kterých 

bylo stanoveno množství mRNA pro TOP IIβ a pro LS2 pufr také množství mRNA pro 

GAPDH (viz Tab. 8). 

Při vyhodnocení získaných dat z analýzy RT-qPCR bylo zjištěno, že oba pufry 

poskytovaly ekvivalentně kvalitní výsledky (viz Obr. 13). Z tohoto důvodu byl nadále při 

dalších analýzách použit lyzační pufr LS2. 

Tab. 8 Vliv počtu buněk HL-60 a typu lyzačních pufrů na hodnotu Ct 

  Ct  

Počet buněk  10ˆ30   10ˆ4   10ˆ5   10ˆ6   10ˆ7 

LS1 (TOP IIβ) 39,079 35,528 33,047 28,536 26,973 

LS2 (TOP IIβ) 36,373 34,635 30,831 28,277 26,097 

LS2 (GAPDH) 35,519 32,150 28,379 27,239 26,952 
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Obr. 13 Vliv lyzačních pufrů a počtu buněk HL-60 na hodnotu Ct   
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5.5 Optimalizace referenčního genu pro přímé stanovení metodou 

RT-qPCR 

K optimalizaci bylo použito deset referenčních genů pořízených z komerčně 

dostupného setu pro lidské referenční geny (kat. č. 3020). Z naměřených hodnot Ct 

získaných analýzou RT-qPCR byly vypočteny průměrné hodnoty a směrodatné odchylky, 

které byly vyneseny do grafu (viz Obr. 14). U referenčního genu TBP nebyly určeny 

během analýzy hodnoty Ct, proto nebyl do grafu započten. 

Pro další analýzu k posouzení exprese genu TOP IIβ u depletovaných buněk HL-60 

byl vybrán jako referenční gen B2M. 
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Obr. 14 Průměrné hodnoty Ct se směrodatnými odchylkami testovaných referenčních 

genů a genu pro TOP IIβ 

* Tyto geny mohou množit genomovou DNA z důvodu přítomnosti pseudogenů. 
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5.6 Přímé stanovení genové exprese TOP IIβ metodou RT-qPCR 

Ze vzorků buněčného lyzátu připraveného po 24h a 48h inkubaci buněk HL-60 

obsahující 1,5 pmol TOP IIβ specifické siRNA, bylo provedeno přímé stanovení 

množství mRNA metodou RT-qPCR a vypočteno relativní snížení genové exprese 

topoisomerasy vůči referenčnímu genu B2M (viz Tab. 9, 10).  

Vyhodnocení genové exprese bylo provedeno výpočtem inverzní hodnoty ΔΔCt 

z průměrných hodnot Ct, kde záporné hodnoty značí násobky snížení exprese oproti 

referenčnímu genu (viz Tab. 11). Statisticky bylo taktéž prokázáno, že dochází 

k signifikantnímu snížení exprese TOP IIβ genu v závislosti na době inkubace 

(viz Obr. 15). 

Tab. 9 Průměrované hodnoty Ct (n=3) genu pro TOP IIβ 

                     TOP IIβ 

  n =1  n = 2  n = 3  n = 4 Průměr 

Kontrola 24 h 30,788 28,016 30,546 28,707 29,514 

siRNA 24 h 33,421 32,751 32,627 31,674 32,618 

Kontrola 48 h 29,049 29,419 35,097 27,845 30,353 

siRNA 48 h 30,878 30,093 30,561 29,031 30,141 

Tab. 10 Průměrované hodnoty Ct (n=3) referenčního genu pro β-2-mikroglobulin 

                                            B2M 

  n =1  n = 2  n = 3  n = 4 Průměr 

Kontrola 24 h 26,809 24,867 26,850 24,866 25,853 

siRNA 24 h 26,825 25,719 25,760 24,822 25,782 

Kontrola 48 h 26,274 26,375 32,190 24,771 27,403 

siRNA 48 h 25,983 26,030 25,784 24,266 25,516 
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Tab. 11 Vypočtené hodnoty ΔΔCt a inverzní hodnoty ΔΔCt z průměrných Ct pro TOP IIβ 

a B2M 

 ΔΔCt Inverzní hodnota ΔΔCt 

  24 h 0,111             -9,035 

  48 h 0,313             -3,195 

Rovnice výpočtu ΔΔCt (upraveno z Schmittgen a Livak, 2008): 

𝛥𝛥𝐶𝑡 =  2−[(𝐶𝑡 𝑇𝑂𝑃 𝐼𝐼𝛽 − 𝐶𝑡 𝐵2𝑀) 𝑣𝑧𝑜𝑟𝑘ů 𝑠 𝑠𝑖𝑅𝑁𝐴 − (𝐶𝑡 𝑇𝑂𝑃 𝐼𝐼𝛽 − 𝐶𝑡 𝐵2𝑀) 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í𝑐ℎ 𝑣𝑜𝑟𝑘ů] 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑧𝑛í 𝛥𝛥𝐶𝑡 =  
−1

𝛥𝛥𝐶𝑡
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Obr. 15 Graf znázorňující relativní snížení genové exprese genu TOP IIβ vůči 

referenčnímu genu B2M po 24h a 48h inkubaci s elektroporovanou siRNA. 

Statisticky významná změna oproti 48h inkubaci je znázorněna * (Unpaired 

t test, p < 0,05) 
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5.7 Stanovení celkového proteinu v buněčném lyzátu 

Ředěním standardního roztoku BSA o koncentraci 1 mg/ml bylo připraveno 

6 kalibračních roztoků. Po inkubaci s BCA reakčním činidlem byla následně 

v duplikátech změřena jejich absorbance při vlnové délce 562 nm (viz Tab. 12) 

a z průměrných hodnot byla sestrojena kalibrační křivka (viz Obr. 16). 

Za stejných podmínek byly proměřeny i absorbance všech nachystaných vzorků. 

Dosazením průměrných hodnot absorbancí do rovnice kalibrační křivky a násobením 

číslem ředění (15x) byly vypočteny koncentrace celkového proteinu ve vzorcích 

(viz Tab. 13). Koncentrace dále sloužily k výpočtu objemu buněčného lyzátu pro separaci 

bílkovin na 7,5% polyakrylamidovém gelu. 

Tab. 12 Hodnoty absorbancí a průměru absorbancí kalibračních roztoků BCA při vlnové 

délce 562 nm 

Koncentrace kalibrátoru [mg/ml]     A1    A2 A průměr 

0,1 0,1400 0,1359 0,1380 

0,2 0,1689 0,1675 0,1682 

0,3 0,2046 0,2039 0,2043 

0,4 0,2312 0,2252 0,2282 

0,5 0,2715 0,2541 0,2628 

1,0 0,4297 0,4185 0,4241 
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Obr. 16 Kalibrační křivka s koeficientem determinace a lineární rovnicí pro stanovení 

koncentrace celkového proteinu ve vzorcích 
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Tab. 13 Koncentrace celkového proteinu v jednotlivých vzorcích 

 n = 1 n = 2 n = 3 n =4 

                Koncentrace [mg/ml] 

Kontrola 24 h 4,04 6,62 1,66 4,14 

siRNA 24 h 3,02 4,55 3,81 3,26 

Kontrola 48 h 4,10 6,30 1,29 2,10 

siRNA 48 h 2,86 4,55 2,86 2,34 
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5.8 Imunodetekce proteinu TOP II 

Imunodetekce separovaných proteinů buněčných lyzátů byla provedena 

nespecifickou primární protilátkou, detekující obě isoformy TOP II. Softwarovým 

vyhodnocením pořízených snímků chemiluminiscenčního signálu blotovací membrány 

a technologie Stain-Free™ (Image Lab 4.1) bylo stanoveno množství proteinu TOP II 

vztaženého na množství celkového proteinu ve vzorcích. 

Statistickým vyhodnocením naměřených dat (viz Tab. 14) bylo zjištěno 

signifikantní snížení proteinu TOP II po 48h inkubaci oproti kontrolnímu vzorku 

(viz Obr. 17). 

Tab. 14 Hodnoty normalizovaných objemů TOP II na množství celkového proteinu 

                 Kontrola            1,5 pmol siRNA 

      24 h      48 h       24 h      48 h 

n = 1 27 947 915 26 758 627 42 779 730 19 318 592 

n = 2 68 786 729 34 523 860 52 707 943 16 356 664 

n = 3 20 685 314 11 712 832 28 324 642 20 076 422 
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Obr. 17 Graf znázorňující množství proteinu TOP II vzorku s siRNA a kontroly po 24h 

a 48h inkubaci. Statisticky významné snížení proteinu oproti kontrole je 

označeno * (Unpaired t test, p < 0,05) 
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Obr. 18 Ukázka chemiluminiscenčního snímku nitrocelulosové membrány (n=2) s dobou 

expozice 180 s znázorňující TOP II protein. A) Kontrola po 24h inkubaci. 

B) Vzorek obsahující 1,5 pmol siRNA po 24h inkubaci. C) Kontrola po 48h 

inkubaci. D) Vzorek obsahující 1,5 pmol siRNA po 48h inkubaci 
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5.9 Antiproliferační účinek Daunorubicinu na buňky HL-60 

Elektroporované buňky bez siRNA, elektroporované buňky s 1,5 pmol TOP IIβ 

siRNA a neelektroporované buňky byly po 48h inkubaci od elektroporace vystaveny 

vzrůstající koncentraci daunorubicinu. Po 24h inkubaci s DAU byla spočtena viabilita 

buněk HL-60 pomocí barvení 0,4% trypanovou modří v Bürkerově komůrce. 

Z vypočtené viability buněk HL-60 po 24h inkubaci s DAU (viz Tab. 15) nebyla 

zjištěna signifikantní statistická odchylka, která by upozornila na změnu účinnosti 

antiproliferačního efektu DAU u TOP IIβ depletovaných buněk (viz Obr. 19). 

Tab. 15 Průměrné hodnoty viability (n=4) elektroporovaných kontrolních buněk, 

elektroporovaných buněk s 1,5 pmol siRNA a neelektroporovaných buněk 

po 24h inkubaci s antracyklinovým cytostatikem daunorubicinem 

DAU (μM) Kontrola siRNA Neelektroporované 

0 62,4 % 59,3 % 84,3 % 

0,3 38,2 % 35,0 % 57,3 % 

0,6 31,7 % 26,8 % 43,8 % 

1,2 19,8 % 17,8 % 29,0 % 
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Obr. 19 Vliv antracyklinového antibiotika daunorubicinu na viabilitu elektroporovaných 

kontrolních buněk, elektroporovaných buněk s obsahem 1,5 mol TOP IIβ siRNA 

a neelektroporovaných buněk HL-60 po 24h inkubaci.  
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6 DISKUZE 

Topoisomerasa II je převážně jaderný enzym, který se podílí na několika 

metabolických procesech. TOP II se stará o topologické problémy DNA během replikace, 

transkripce a kondenzace chromozomů (Campos-Nebel et al., 2010). V savčích buňkách 

jsou přítomny dvě isoformy TOP II: α a β. TOP IIα a TOP IIβ jsou různé genové produkty. 

Ačkoli je jejich struktura i katalytický účinek velice podobný, jejich specifické funkce 

se liší. Isoforma α je přítomná v proliferujících a nádorových buňkách, zatímco isoforma 

β je přítomna jak v proliferujících, tak diferencovaných buňkách (např. kardiomyocyty, 

neurony), což naznačuje také její úlohu v nereplikačních funkcích DNA (Mandraju et al., 

2008).  

V lidských buňkách je mitotická funkce zajišťovaná TOP IIα. Hong a spol. (2012) 

ve své práci uvádějí vliv deplece TOP IIα v buňkách malobuněčného karcinomu plic. 

Transferem specifických siRNA molekul pomocí činidla TransMessenger™ (Quigen) 

docílili na úrovni mRNA i proteinu snížení hladiny TOP IIα, což mělo za následek snížení 

buněčné proliferace a vstup do apoptózy. Další studie zkoumající například vývoj myších 

embryí postrádající TOP IIα byl ukončen ve 4-8 buněčném vývojovém stádiu, což 

potvrzuje nutnost savčích buněk disponovat TOP IIα (Gonzalez et al., 2011) Avšak myši 

postrádající TOP IIβ sice prodělaly nitroděložní vývoj, ale mláďata krátce po porodu 

umírala v důsledku nedostatečné inervace bránice. Také nebyl dostatečně vyvinut kontakt 

mezi motorickými axony a kosterním svalstvem (Heng a Le, 2010). Tím, že je TOP IIβ 

regulovaná NURR1 (Nuclear Related Receptor-1), který je známý tím, že se zapojuje do 

regulace dopaminergního systému v mozku, lze předpokládat, že TOP IIβ má také roli 

také při tvorbě dopaminergních neuronů (Austin et al., 2018). Nicméně úlohy TOP IIβ 

v buněčném metabolismu dosud nejsou zcela plně objasněny. 

Tato práce byla zaměřena na RNA interferenci enzymu TOP IIβ v nádorových 

lidských leukemických buňkách HL-60. Jako metoda RNAi byla vybrána siRNA, která 

cílí na mRNA enzymu TOP IIβ a pro transfekci siRNA byla použita elektroporace, která 

je relativně jednoduchá a snadná metoda, vhodná pro suspenzní buněčné linie.  

Elektroporace je technika, která umožňuje zavedení cizí DNA nebo RNA 

do hostitelských buněk. Ty vstupují do buněk po rychlém elektrickém pulsu, který 

generuje dočasné otvory v buněčné membráně (Longo et al., 2013). Když jsou buňky 

vystaveny pulsům elektrického proudu, propustnost plazmatické membrány se zvyšuje. 
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Během této zvýšené membránové permeability mohou být molekuly, které jinak 

nemohou vstupovat do buněk, zavedeny do buňky, nebo na druhou stranu mohou buněčné 

složky unikat z buněk. Od svého objevení v pozdních 50. letech minulého století byla 

elektroporace dlouhodobým předmětem rozsáhlého výzkumu, který vedl k četným 

aplikacím v medicíně (jako je elektrochemoterapie nebo genový elektrotransfer) 

a potravinářské biotechnologie (jako je mikrobiální inaktivace a extrakce biomolekul) 

(Batista-Napotnik a Miklavčič, 2018). 

Zimmermann a Vienken (1982) objevili, že vysokonapěťové elektrické výboje 

indukují fúzi buněk srze jejich buněčné membrány, respektive vytvářejí póry 

v buněčných membránách. Neumann a spol. (1982) poté objevili, že myší fibroblasty 

přijímají a exprimují exogenní DNA, pokud jsou vystaveny elektrickému šoku. Potter 

a spol. zase ve svém článku popisují rozšíření a modifikaci elektroporace pro zavedení 

exogenní DNA do řady buněčných typů, jako jsou lidské B lymfocyty, myší T lymfocyty, 

fibroblastové linie a další. 

Úspěšnost elektroporace je dána několika faktory. Jedním z nich je koncentrace 

buněk, neboť může ovlivnit vodivost vzorku během aplikace elektrického pulzu. Pokud 

je koncentrace vysoká, může být navíc snížena dostupnost látky, která má být do buněk 

zavedena. Při použití nukleových kyselin je třeba také zvážit velikost plazmidu, protože 

v případě menších plazmidů je v suspenzi přítomno vyšší množství molekul, pokud 

je uvedena koncentrace v mg/ml (Cemazar et al., 2018). V našem případě účinnost 

elektroporace s GFP plasmidem nebyla příliš vysoká ani při nejvyšším použitém 

množství 1,6 mg plasmidu (viz Obr. 10). Počet elektroporovaných buněk byl v našem 

případě dán doporučením od výrobce, který uvádí pro elektroporační strip maximální 

počet 400 000 buněk a pro elektroporační kyvetu 2 miliony buněk. Mnoho autorů, kteří 

ve svých pracích používají komerční zařízení, neposkytují detailní parametry (elektrický 

proud, napětí, počet pulzů) z důvodu nedostatku údajů od výrobce. Místo toho autoři 

uvádějí „program“ nebo „posloupnost“, kterou vybrali na zařízení. V našem případě 

se jednalo o podobné zařízení (4D Nucleofector™), na kterém byl zadán pouze typ 

elektroporovaných buněk (HL-60, ATCC®) a objem suspenze, který byl pro 

elektroporační strip 20 μl a 100 μl pro elektroporační kyvetu. 
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Kromě elektroporace se nabízejí i jiné způsoby transfekce, mezi které patří 

například použití kationických lipidů, transfekce za použití fosforečnanu vápenatého 

nebo transfekce virovými částicemi. Potter a spol. (1984) diskutují ve své práci tradiční 

metodu pro genovou transfekci pomocí koprecipitátu fosforečnanu vápenatého s DNA, 

která funguje dobře s fibroblasty, ale aplikace na ostatní typy buněk jako jsou lymfocyty 

byla obtížná. Avšak pozdějšími modifikacemi elektroporace již bylo možné dosáhnout 

účinné transfekce DNA do širokého spektra buněčných typů. Elektroporace byla zvolena 

díky vysoké účinnosti transfekce oproti kationickým lipidům (Lipofectamine 2000™, 

Effectene™) dle publikace od Deora a spol. (2007), která zkoumala transfekci zeleného 

fluorescenčního proteinu na epiteliálních buňkách (GFP). 

Deplece enzymu TOP IIβ vyžadovala optimalizaci množství použité siRNA. 

K tomuto účelu byla posuzována látková množství 0,75; 1,5; 3 a 6 pmol siRNA (finální 

koncentrace odpovídající 18,75; 37,5; 75 a 150 nM). Elektroporováno bylo 400 000 

buněk HL-60, resuspendovaných do 20 μl elektroporačního roztoku. Po 24h a 48h 

inkubaci byly buňky lyzovány postupem uvedeným v publikaci od Shatzkes a spol. 

(2014) a analýzou genové exprese metodou RT-qPCR bylo zjištěno relativní snížení 

množství mRNA vůči kontrolním buňkám bez přidané siRNA. Celková nanáška byla 

normalizována použitím primeru proti referenčnímu genu GAPDH. Z těchto hodnot bylo 

vybráno množství 1,5 pmol siRNA, které vykazovalo největší snížení genové exprese 

(viz Tab. 6).  

Po transfekci byla v návaznosti sledována viabilita elektroporovaných nádorových 

buněk. Transfekované buňky byly po 24h a 48h inkubaci obarveny 0,4% roztokem 

trypanové modři a koncentrace byla stanovena pomocí Bürkerovy komůrky. Stanovení 

buněčné viability neprokázalo signifikantní změnu ve viabilitě mezi elektroporovanými 

buňkami obsahující siRNA a kontrolními buňkami (viz Obr. 12), z čehož vyplývá, 

že TOP IIβ nemá oproti TOP IIα vliv na buněčné dělení. 

Pro stanovení genové exprese depletovaných buněk metodou RT-qPCR bylo 

příhodné provést optimalizaci vhodnějšího referenčního genu, neboť stanovení nebylo 

prováděno z izolované RNA a GAPDH má zápornou vlastnost, která může amplifikovat 

genomovou DNA, ačkoli všechny připravené vzorky byly k analýze ošetřeny enzymem 

DNasou I. K optimalizaci byl použit panel deseti lidských referenčních genů 

od společnosti Generi Biotech (viz. Tab. 3) a dle naměřených hodnot prahového cyklu 
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(Ct, z angl. cycle of treshold) byl vybrán referenční gen, který vykazoval stálý a stabilní 

signál. Mezi testovanými geny byly nejvhodnějšími adepty gen pro beta-2-mikroglobulin 

(B2M) a hydroxymethylbilan synthasu (HMBS). Ze zmíněných byl vybrán gen B2M 

(viz Obr. 14).  

Námi vybraná metoda RNA interference použitím siRNA měla krátkodobý efekt 

na ovlivnění exprese TOP IIβ (viz Obr. 15). Po 24h inkubaci došlo průměrně k devíti 

násobnému snížení exprese oproti kontrole a po 48h inkubaci je exprese TOP IIβ snížena 

průměrně pouze trojnásobně. Díky tomuto krátkodobému efektu nedošlo k úplné depleci 

proteinu, což bylo patrné i při imunodetekci. Kamaci a spol. (2011) například uvádí ve své 

publikaci selektivní depleci TOP IIβ použitím specifických siRNA molekul (Qiagen), 

transfekovaných do lidských mesenchymálních kmenových buněk pomocí reagenčního 

činidla Lipofectamine RNAiMAX (Invitrogen). Nejúčinnější deplece dosáhli v rozmezí 

24-60 h od transfekce, kdy nebyla detekovaná žádná mRNA a na proteinové úrovni došlo 

k 90% snížení TOP IIβ po 24 h inkubaci, které trvalo dalších 72 h. Nicméně rozdílnosti 

v účinnosti deplece může způsobit také rozdíl v sekvenci použité siRNA. V našem 

případě separací proteinů v buněčném lyzátu na 7,5% polyakrylamidovém gelu, které 

byly následně přeneseny na nitrocelulózovou membránu, bylo pomocí inkubace 

s primární a sekundární protilátkou chemiluminiscenčně prokázáno množství proteinu 

TOP II. Kvantifikace probíhala normalizací na celkový protein, vizualizovaný 

technologií StainFree™. Signifikantní úbytek proteinu TOP II byl pozorován po 48h 

inkubaci od elektroporace s TOP IIβ siRNA (viz. Obr 17). Vzorky buněčných lyzátů 

určených k imunodetekci byly připraveny resuspendováním promyté buněčné pelety 

ve 2% roztoku SDS a následnou inkubací při teplotě 95 °C po dobu 10 min. Tento postup 

však pravděpodobně způsobil segmentaci proteinu TOP IIβ, což se jevilo přítomností 

několika separovaných pruhů, místo očekávaného jednoho pruhu (viz Obr. 18).  

Účinnější pozastavení exprese by bylo možné na úrovni RNA interference 

dosáhnout například transfekcí plasmidu, který by v buňkách exprimoval krátké 

vlásenkové RNA molekuly (shRNA, z angl. short hairpin RNA). Genové umlčení 

za použití shRNA probíhá zavedením plasmidu do buněk pomocí například virových 

nebo bakteriálních vektorů. Buňky, které by přijmuly do své genomové DNA plasmid, 

by exprimovaly shRNA, jejichž následný mechanismus účinku je podobný miRNA (Rao 

et al., 2009). Li a spol. (2017) ve své publikaci uvádí depleci TOP IIβ pomocí in vivo 

elektroporace shRNA do sítnice neonatálních myší, čímž zkoumali vliv β isoformy 
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na expresi klíčových fotoreceptorových genů a genů spojených s retinopatiemi. 

Úspěšnost deplece byla prováděna imunohistochemickým značením s výsledky 

vykazující takřka nulovou detekci TOP IIβ. Haffner a spol. (2010) ve své práci také 

používali ke snížení exprese TOP IIβ shRNA, zkoumající vliv β isoformy na indukci 

dvojitých zlomů v DNA, které mohou během NHEJ oprav vzniklých zlomů vést k rozvoji 

chromozomových translokací a vzniku fúzního genu TMPRSS2-ERG, jakožto příčin 

vzniku nebo rozvoje karcinomu prostaty. 

Genová editace má také své uplatnění při zkoumání funkce genů. Techniky genové 

editace mají schopnost pozměnit DNA, použitím sestrojených nukleas nazývaných také 

jako molekulární nůžky, které dokáží vyřadit gen ze své funkce. Hlavními nástroji pro 

genovou editaci jsou nahromaděné, pravidelně rozmístěné krátké palindromové repetice 

(CRISPR, z angl. Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats); 

transkripční, aktivátor podobné efektorové nukleasy (TALEN, z angl. Transcription 

Activator-Like Effector Nucleases) a nukleasy zinkového prstu (ZFN, z angl. Zinc Finger 

Nucleases). Tyto nástroje zavádějí dvouvláknové zlomy do molekuly nukleové kyseliny 

v místě cílového genu, které jsou opraveny NHEJ (nehomologním spojováním konců) 

náchylným k chybám, nebo homologně řízenou opravou (HDR, z angl. Homology-

Directed Repair). Takto geneticky modifikované organismy nebo buněčné modely jsou 

nejčastěji používané zejména u myší nebo potkanů, u kterých nelze snadno aplikovat 

přechodné knock-out technologie (Yadav et al., 2018). 

Antracyklinová antibiotika jsou velice účinné antineoplastické látky, působící 

na TOP II. Slouží k léčbě jak solidních nádorů, tak hematoonkologických malignit. 

Přes celkem široké spektrum nežádoucích účinků je nejzávažnějším kardiotoxicita. 

Jediným klinicky dostupným kardioprotektivem je v současné době TOP II katalytický 

inhibitor dexrazoxan, který však na rozdíl od antracyklinů, nebo etoposidu nezpůsobuje 

letální dvojité zlomy v DNA (Langer, 2014). 

Srdeční selhání je nejzávažnějším vedlejším účinkem onkologické léčby při 

podávání antracyklinů (Oeffinger et al., 2006). Jediné klinicky používané 

kardioprotektivum dexrazoxan zabraňuje srdečnímu selhání vyvolanému antracykliny, 

ale jeho použití je omezeno mimo jiné také obavami z interferencí s antracykliny (Swain 

et al., 1997). 
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Existuje několik prací, které zkoumají mechanismus účinku kardioprotektivního 

léku dexrazoxanu, který snižuje výskyt srdečního poškození až o 80 % (Deng et al., 

2014). Zhang a spol. (2012) ve své práci píší o specifické deleci TOP IIβ metodou 

Cre-loxP v myších kardiomyocytech, která chránila před rozvojem progresivního 

srdečního selhání indukovaného DOX, což naznačuje, že kardiotoxicita indukovaná DOX 

může být zprostředkována TOP IIβ. Deng a spol. (2014) ve své publikaci popisují 

podávání DEX na myších a specifickou depleci TOP IIβ na buněčné linii H9c2 použitím 

siRNA, transfekovaných do buněk reagencií JetPrime®. Jejich výsledky popisují 

preventivní účinek DEX prostřednictvím degradace TOP IIβ, před dříve spekulovanou 

schopností chelatovat železo a zabraňovat tak poškození myokardu volnými radikály.  

Ačkoli je DEX sám o sobě silný TOP II katalytický inhibitor, je spojený 

s nežádoucími účinky, jako jsou například indukované druhotné malignity, 

nebo ovlivnění protinádorového účinku antracyklinů. Dle tvrzeních uvedených výše jsem 

se rozhodli v této práci nefarmakologicky snížit hladinu enzym TOP IIβ v nádorových 

leukemických buňkách a sledovat vliv protinádorového léku daunorubicinu. 

Nefarmakologickou deplecí TOP IIβ pomocí siRNA jsme v nádorových buňkách 

nejvýznamněji snížili protein TOP II po 48h inkubaci od elektroporace. V této době byly 

buňky záměrně vystaveny modelovému antracyklinu daunorubicinu, neboť se vzhledem 

k použité buněčné linii používá klinicky k léčbě hematoonkologických malignit. 

Měřením viability buněk po 24h inkubaci od podání daunorubicinu nebyla pozorovaná 

změna v buněčné viabilitě (viz Obr. 19). Ale nicméně jsme v pilotních experimentech 

nezaznamenali ani změnu v expresi TOP IIα. Detailnější studium změn v genové expresi 

po depleci TOP IIβ je nutné k pochopení úlohy tohoto enzymu v nádorových buňkách.  

Naše použitá metoda deplece β isoformy za použití siRNA byla prokázána jak 

na úrovni mRNA tak na úrovni proteinu v buněčném lyzátu. Stanovení mRNA metodou 

kvantitativní PCR se ukázalo být relativně rychlé a efektivní díky postupu, který 

nevyžadoval izolaci RNA a reverzní transkripci pro přepis do cDNA, díky použitému setu 

Luna® Universal Probe One-Step RT-qPCR od společnosti New England BioLabs® Inc, 

který umožňoval provedení reverzní transkripce v rámci jedné PCR reakce. Složení 

lyzačního roztoku převzatého od Shatzkes a spol. (2014) se ukázal být při optimalizaci 

stejně účinný, jako komerční roztok od společnosti Invitrogen™. Stanovení by bylo 

například ještě efektivnější a ekonomičtější, pokud by byla provedena multiplexová PCR 
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reakce, která by umožňovala stanovení mRNA jak TOP IIβ, tak referenčního genu 

v jednom vzorku, čímž by se zkrátil čas stanovení a ušetřily reagenční roztoky pro PCR 

reakci.  

Co se týče stanovení proteinu TOP II metodou imunodetekce, tak deplece TOP IIβ 

byla rovněž prokázána i přes použití primární protilátky specifické k oběma isoformám 

TOP II. Veliký časový náskok při imunodetekci jsme získali při přenosu separovaných 

proteinů na nitrocelulózovou membránu, který trval díky použití přístroje Trans-Blot® 

Turbo™ od společnosti pouhých 10 minut. Rovněž použití polyakrylamidového gelu 

s technologií Stain-Free™ usnadnit vizualizaci separovaných proteinů na přístroji 

Chemi Doc™. 

Doufáme, že optimalizované metody a výsledky, která tato práce poskytuje 

by mohly pomoci k dalšímu objasnění funkce TOP IIβ jak v nádorových buňkách, 

tak nenádorových kardiomyocytech. Další studie se mohou například zaměřit 

na buněčnou diferenciaci, studium buněčného cyklu, nebo zkoumání vlivu TOP IIβ 

na genovou expresi. 
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7 ZÁVĚRY 

o Elektroporační protokol pro transfekci siRNA molekul cílených proti mRNA 

enzymu TOP IIβ byl optimalizován. Dle výsledků z RT-qPCR analýzy bylo vybráno 

množství 1,5 pmol siRNA. 

o Vliv elektroporace neprokázal signifikantní změnu ve viabilitě TOP IIβ 

depletovaných buněk. Jediná statisticky významná změna nastala mezi kontrolním 

elektroporovaným vzorkem po 24h inkubaci a vzorkem s depletovanou TOP IIβ 

po 48h inkubaci od elektroporace. 

o Stanovení množství TOP IIβ mRNA z buněčného lyzátu bylo optimalizováno. Mezi 

dvěma testovanými lyzačními pufry (LS1 a LS2) byl vybrán lyzační pufr LS2, neboť 

oba pufry vykazovaly ekvivalentně kvalitní výsledky. Optimalizovány byly rovněž 

referenční geny pomocí komerčního kitu. Z výsledků PCR analýzy byl zvolen pro 

další stanovení gen B2M. Výpočtem bylo zjištěno signifikantní snížení genové 

exprese TOP IIβ u buněk obsahující 1,5 pmol siRNA po 24h inkubaci od 

elektroporace. 

o Množství proteinu TOP II bylo stanoveno metodou imunodetekce, za použití 

primární protilátky anti-TOP IIα/β od společnosti Abcam a sekundární protilátky 

anti-Rabbit IgG rovněž od společnosti Abcam. Vzorky byly připraveny jednoduchou 

lyzací buněčného sedimentu ve 2% roztoku SDS a inkubací 10 min při teplotě 95 °C. 

Množství TOP II proteinu bylo následně kvantitativně vyhodnoceno na množství 

celkového proteinu pomocí softwaru Image Lab 4.1. Z výsledků imunodetekce bylo 

zaznamenáno signifikantní snížení proteinu TOP II u buněk obsahující 1,5 pmol 

siRNA po 48h inkubaci od elektroporace. 

o Stanovení antiproliferačního účinku daunorubicinu o koncentracích 0,3; 0,6 a 1,2 μM 

neprokázalo na TOP IIβ depletovaných buňkách po 24h inkubaci statisticky 

významnou změnu viability. 
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8 SEZNAM ZKRATEK 

A  Absorbance/Ampér 

ANT  Antracyklinová antibiotika 

APS  Ammonium persulfate (Peroxodisíran amonný) 

B2M  Beta-2-mikroglobulin 

BCA  Bicinchroninic acid assay 

BSA  Bovinní sérový albumin 

DAU  Daunorubicin 

DEPC  Diethyl pyrokarbonát 

DEX  Dexrazoxan 

DNA  Deoxyribonukleová kyselina 

DOX  Doxorubicin 

ETO  Etoposid 

FAB  Francouzsko-Americko-Britská klasifikace 

FBS  Fetální bovinní sérum 

g  Tíhové zrychlení 

GAPDH Glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenasa 

GFP  Green fluorescein protein 

PBS  Phosphate buffered saline 

RCF  Relativní centrifugační síla 

RNA  Ribonukleová kyselina 

RNAi  RNA interference 

RT-qPCR Kvantitativní polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí 

SDS  Dodecylsíran sodný 

siRNA  Small interfering RNA 

TBS  Tris-buffered saline 

TGS  Tris/Glycin/SDS 

TOP  Topoisomerasa 

UV  Ultraviolet (Ultrafialové záření) 
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