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Název diplomové práce: Detekce kovalentních komplexů proteinů s DNA s použitím 

fluorescenční mikroskopie 

 

Antracyklinová antibiotika patří mezi nejúčinnější protinádorová léčiva. Jejich 

mechanismus účinku je komplexní. Působí jako interkalační činidla, způsobují vznik 

DNA aduktů a působí na topoisomerasu (TopII) jako jedy. Katalytický cyklus TopII je 

přerušen ve chvíli, kdy antracykliny stabilizují kovalentní komplex DNA a TopII, a tím 

způsobují buněčné poškození. Použití antracyklinů je však limitováno několika 

závažnými nežádoucími účinky, jako je myelotoxicita či kardiotoxicita. Mechanismus 

kardiotoxicity stále není jasný, ale mohl by být spojený s působením na TopIIβ isoformu. 

TopIIβ je na rozdíl od TopIIα přítomna v buňkách diferencovaných, jako jsou 

kardiomyocyty. Navíc jediný klinicky používaný kardioprotektant dexrazoxan patří mezi 

TopII katalytické inhibitory. Nicméně detaily protektivního působení zajištěného 

dexrazoxanem jsou nejasné. 

Cílém této práce bylo optimalizovat metodu TARDIS (trapped in agarose DNA 

immunostaining) k detekci a kvantifikaci kovalentních komplexů, porovnat různé 

způsoby analýzy počtu komplexů a vybrat vhodnou statistickou metodu. Pro pokusy byly 

použity buňky lidské leukemické linie HL-60 a primární neonatální ventrikulární 

kardiomyocyty (NVCM). Po inkubaci s vybranými látkami byly buňky zachyceny 

v agaróze a lyzovány. Následně byly komplexy označeny primární protilátkou proti 

TopIIβ a sekundární protilátkou konjugovanou s fluorescenční sondou Alexa Fluor. 

Získaný signál byl analyzován programem Cell Profiler. Použitím optimalizované 

metody jsme testovali schopnost různých TopII inhibitorů (etoposid, daunorubicin, XK-

469, dexrazoxan a BNS-22) stabilizovat kovalentní komplexy, nebo zabránit jejich 

vzniku. 
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Anthracycline antibiotics are present one of the most potent antineoplastic drugs. The 

mechanism of their action is complex. They are reported to intercalate to DNA, form 

DNA adducts and interact with topoisomerase II (TopII) as its poisons. Catalytic cycle of 

TopII is interrupted when anthracyclines stabilize the covalent complex of DNA and 

TopII and that causes cell damage. However, using of anthracyclines is limited by several 

adverse effects e. g. myelotoxicity and cardiotoxicity. The mechanism of cardiotoxicity 

is still unclear but may be associated with poisoning of the TopIIβ isoform. Unlike the 

TopIIα, TopIIβ is present mostly in quiescent cells as cardiomyocytes. Furthermore, the 

only clinically approved cardioprotective drug dexrazoxane belongs to TopII catalytic 

inhibitors. Nevertheless, the details of the dexrazoxane-afforded protection are unclear. 

This thesis was aimed to optimize the TARDIS (trapped in agarose DNA 

immunostaining) assay to detect and quantify covalent cleavage complexes, compare 

different ways for analysis of the complexes and finally choose an appropriate type of 

statistical analysis. For our study human leukemic cell line HL-60 and primary rat 

neonatal ventricular cardiomyocytes (NVCM) were used. After incubation with the 

selected drug, the cells were „trapped“ in agarose and lysed. Subsequently the complexes 

were labeled with anti-TopII primary antibody and Alexa Fluor conjugated secondary 

antibody. The acquired signal was then analysed by Cell Profiler program. Using this 

optimized method, we tested the ability of various types of TopII inhibitors (etoposide, 

daunorubicin, XK-469, dexrazoxane and BNS-22) to stabilize cleavage complexes or 

prevent them, respectively.  
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1 Úvod 

Tato diplomová práce byla vypracována jako součást dlouhodobého výzkumu 

labratoře molekulární a buněčné toxikologie zaměřeného na studium molekulárních 

mechanismů antracyklinové kardiotoxicity a možností její farmakologické 

kardioprotekce. Výzkum této skupiny nedávno poukázal na zásadní roli topoisomerasy II 

v patofyziologii, a hlavně ve farmakologické prevenci antracyklinové kardiotoxicity 

dexrazoxanem. Nicméně pro dostatečné pochopení mechanismů a také rozdílů 

v odpovědi nádorových a nenádorových buněk je nutno objasnit detaily interakce 

topoisomerasy jak s antracykliny, tak i dexrazoxanem a potažmo inhibtory topoisomerasy 

obecně. 

Topoisomerasa II (TopII) je buněčný enzym vyskytující se ve dvou isoformách, 

které se liší svým výskytem. Isoformu α můžeme nalézt především v rychle se dělících 

buňkách, tedy například i v nádorových. Naopak isoforma β je více přítomna 

v diferencovaných buňkách. Díky své roli v buněčných procesech představuje TopII cíl 

mnoha protinádorových léčiv – inhbitorů TopII. Jedná se o dvě základní skupiny, většina 

klinicky úspěšných látek cílících tento enzym fungují jako tzv. „topoisomerasové jedy“ 

stabilizující kovalentní komplex DNA-TopII, a katalytické inhibitory, které interferují 

s jinými kroky reakčního cyklu TopII (Pommier et al., 2010). Mezi TopII jedy se řadí 

také antracykliny. Jejich účinek je však komplexní a zahrnuje také např. interkalaci nebo 

vznik volných radikálů. Dexrazoxan, jedinné registrované kardioprotektivum proti 

antracyklinové kardiotoxicitě působí jako katalytický inhibitor TopII, a proto se více 

diskutuje o její roli v protinádorovém účinku antracyklinů a jejich kardiotoxicitě. 

Tato práce se zabývá možností detekce kovalentních komplexů proteinů s DNA, 

který je pravděpodobně podstatou protinádorového účinku TopII jedů, a na jejich analýzu 

pomocí imunofluorescence. Cílem bylo především optimalizovat metodu TARDIS (the 

trapped in agarose DNA immunostaining assay), která v závislosti na použitých 

protilátkách umožňuje selektivní detekci kovalentních komplexů proteinů s DNA. 

Zaměřili jsme se právě na výběr protilátky, a především pak na způsob vyhodnocení. Na 

základě optimalizované metody jsme provedli pokusy s daunorubicinem (DAU), 

dexrazoxanem (DEX), XK-469 a BNS-22. Byl sledován jejich vliv na množství 

vzniklých komplexů. 
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2 Současný stav řešené problematiky 

2.1 Topoisomerasa 

Topoisomerasa je buněčný enzym se schopností rozštěpit vlákno DNA. Vyskytuje se 

ve dvou typech – topoisomerasa I a II. Topoisomerasa II je ATP-dependentní (Chen et 

al., 2012). 

Rozlišujeme dvě isoformy topoisomerasy II (TopII), α a β. Obě fungují 

v eukaryotických buňkách jako homodimery a ke své činnosti vyžadují přítomnost Mg2+ 

(Pommier et al., 2010). Jejich aminokyselinová sekvence se vzájemně podobá, dle Lyu et 

al. (2006) jsou obě identické ze 72 %, liší se především v C-konci. Každý monomer je 

tvořen třemi doménami. N-konec obsahuje místo pro vazbu ATP, na střední doménu se 

váže DNA. Funkce C-konce není stále zcela zřejmá (Hevener et al., 2018), nicméně byla 

popsaná její funkce regulační, obsahuje řadu aminokyselin, na kterých probíhají 

posttranslační modifikace, např. fosforylace, acetylace, ubikvitinace (Adachi et al., 1997), 

a také sekvence určující intracelulární lokalizaci. Připisuje se jí také zásadní role při 

plnění esenciálních mitotických funkcí (Clarke et al. 2017). Dle Dal Ben (2007) jí může 

být interakce s T-DNA.  

Zastoupení isoforem se liší v různých tkáních a buňkách. TopIIα se vyskytuje 

především v rychle se dělících buňkách, mimo jiné i v nádorových. Hraje důležitou roli 

při replikaci. Během anafáze se účastní segregace sesterských chromatid, které jsou 

rozděleny k opačným pólům buňky. Zasahuje i do kondenzace a dekondenzace 

chromatinu (Lyu et al., 2006). Množství TopIIα se mění v různých fázích buněčného 

cyklu. Exprese začíná růst v S fázi a píku dosahuje v G2 a M fázi. Zvýšení oproti G1 fázi 

může být desetinásobné (Dal Ben et al., 2007). Po dokončení mitózy zastoupení enzymu 

klesá (Lee a Berger, 2019). Množství TopIIβ vykazuje během buněčného cyklu menší 

fluktuaci. V diferencovaných buňkách je zastoupena ve větším množství než TopIIα 

(Austin et al., 1998). Množství obou isoforem TopII může být regulováno na všech 

stupních transkripce, translace, stabilitou mRNA a proteinu. Větší kolísání hladin TopIIα 

je způsobeno rozdílností v promotorové oblasti, která umožňuje vysoký stupeň odpovědi 

na fázi buněčného cyklu (Austin et al., 1998). 

Na rozdíl od TopIIα, která je nezbytná pro buněčné dělení a buňky s vyřazeným 

genem nepřežijí více než několik cyklů dělení a in vivo dochází k časné embryonální smrti 

– aktivita β isoformy nedokáže plně nahradit α formu (Sakaguchi, 2004), TopIIβ je možné 
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trvale vyřadit z in vitro kultury. Při snaze o vyřazení genu pro TopIIβ in vivo u myší byla 

embrya na rozdíl od TopIIα schopna vývoje. Docházelo však k úmrtí v perinatálním 

období, pravděpodobně z důvodu poruchy v inervaci bránice. To naznačilo zásadní roli 

této izoformy při diferenciaci neuronů. Další studie v tomto směru zjistily potřebu 

enzymu pro regulaci transkripce genů nutných právě při diferenciaci neuronů (Pommier 

et al., 2010, Lyu et al., 2006). 

2.1.1 Katalytický cyklus topoisomerasy II 

Topoisomerasa II katalyzuje reakci, při které v jednom segmentu DNA, nazývaném 

G-DNA, vytvoří mezeru (gate). Dojde tedy ke vzniku dvojitého zlomu vlákna DNA. Po 

navázání ATP změní enzym konformaci z otevřené na uzavřenou, čímž zachytí druhý 

segment DNA (T-DNA) a translokuje ho skrz vzniklou mezeru. Po přemístění T-DNA 

dochází k hydrolýze vazby s ATP, opětovném spojení vláken G-DNA a obnovení 

enzymu pro další reakční cyklus (Dal Ben et al., 2007). 

Během reakce vytváří tyrosin každého monomeru enzymu fosfotyrosinovou vazbu 

k 5‘ konci DNA. Při religaci vláken je napaden fosfor této vazby hydroxylem, čímž 

dochází k přerušení kovalentní vazby mezi DNA a TopII (Dal Ben et al., 2007). 

 

Obrázek 1 Reakční cyklus topoisomerasy, převzato a upraveno z Nitiss, 2009 
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Během reakce tedy vzniká štěpný („cleavage“) komplex – meziprodukt vzniklý 

kovalentním spojením DNA a TopII (Deweese a Osheroff, 2009). Za normálních 

okolností má jeho existence jen krátké trvání (Pommier et al., 2010). 
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2.2 Topoisomerasové jedy 

Ačkoliv komplex běžně vzniká jen na chvíli, při ovlivnění dalšími faktory může vést 

k poškození buňky. Jako topoisomerasové jedy (TopII poisons) se označují látky 

stabilizující vzniklý ternární komplex sestávající z dané látky, enzymu a DNA. Zabraňují 

tak opětovnému spojení vláken G-DNA a znemožňují obnovení enzymu (Hevener et al., 

2018). V reakci na vzniklé poškození DNA dochází k zastavení buněčného cyklu 

a aktivaci reparačních mechanismů (Beretta a Zunino, 2008). V případě neopravitelného 

nebo rozsáhlého poškození může docházet k indukci apoptózy (Bree et al., 2004). 

2.2.1 Antracykliny 

Antracykliny patří mezi jedny z nejúčinnějších protinádorových léčiv. Používají se 

při léčbě solidních tumorů, lymfomů či leukemií (Moro et al., 2004). 

Izolací ze Streptomyces peucetius v šedesátých letech dvacátého století byly získány 

jako první doxorubicin (DOX) a daunorubicin (DAU). Jedná se o sloučeniny se základní 

tetracyklickou strukturou aglykonu napojenou glykosidickou vazbou na cukernou část, 

daunosamin (Dal Ben et al., 2007).  
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Jedním z možných mechanismů protinádorového účinku antracyklinů je stabilizace 

výše zmíněného ternárního komplexu. Jejich účinek je neselektivní, mohou působit na 

obě isoformy TopII α i β. Jejich relativně selektivní protinádorová účinnost je daná 

vysokou aktivitou α isoformy v rychle se dělících nádorových buňkách (Lyu et al., 2007). 

Ovlivnění účinku druhé isoformy může mít pravděpodobně za následek nežádoucí 

účinky, jako je kardiotoxicita nebo sekundární malignity. Může však být i přínosem díky 

působení na neproliferující buňky nádoru (Nitiss et al., 2009). 

Avšak mechanismus jejich účinku je komplexní. Díky planární části struktury mohou 

působit také interkalačně. Vmezeřením mezi páry bází vytváří komplex s DNA, který je 

stabilizován elektrostatickými silami mezi fosfátovými skupinami DNA a 

aminoskupinami cukerných částí molekuly antracyklinů (Beretta a Zunino, 2008). Další 

mechanismus představuje vznik volných radikálů vedoucí k oxidačnímu poškození DNA. 

Popsán je také vznik DNA aduktů (Gewirtz, 1999). 

Obrázek 2 Struktura doxorubicinu (nahoře) a 

daunorubicinu (dole), převzato z Dal Ben et al., 

2007 
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Účinek antracyklinů vykazuje závislost na koncentraci, avšak jen do určitého stupně 

(Marinello et al., 2018). Binaschi et al. (1997) pozorovali vzrůstají tendenci vzniku 

dvojitých zlomů v závislosti na koncentraci. Při použití koncentrace 1 μM a vyšší 

docházelo naopak k poklesu jejich množství. Také Pommier (2013) popisuje podobnou 

závislost s tím, že při koncentraci 10 μM je množství komplexů velmi malé. 

K nejzávažnějším nežádoucím účinkům antracyklinů, zásadně omezujícím dávku, 

která může být pacientovi podána, patří karditotoxicita. Projevit se může během léčby či 

krátce po jejím skončení (akutní a subakutní forma), ale také za týdny, měsíce (časná 

chronická forma) i roky (pozdní forma). Chronická a pozdní forma je patofyziologicky 

odlišná od formy akutní, která je charakteristická spíše dočasnými změnami 

v elektrofyziologii srdce a manifestuje se především jako dilatační kardiomyopatie 

s kontraktilní dysfunkcí levé komory nebo až městnavým srdečním selháním (Šimůnek 

et al., 2009). Rizikovými faktory jsou vysoký nebo naopak nízký věk pacienta, další 

kardiovaskulární rizika, a především dosažená kumulativní dávka (McGowan et al., 

2017). Ve snaze zmírnit důsledky antracyklinové kardiotoxicity se v současné době 

klinicky používá jediná látka s kardioprotektivním účinkem. Jedná se o dexrazoxan, 

registrovaný v EU (Cardioxan) nebo USA (Zinecard) (Hevener et al., 2018). 

Základní mechanismus antracyklinové kardiotoxicity není přesně znám a s největší 

pravděpodobností je multifaktoriální (Prathumsap et al., 2020). 

Za příčinu byl tradičně pokládán oxidační stres a ten je stále jako hlavní příčina 

citován v odborné literatuře. Redukcí elektronu může z DOX (ale i z dalších 

antracyklinů) vzniknout semichinon, který je schopen reagovat s kyslíkem za vzniku 

superoxidového aniontu (O₂⁻). Redukce může být spontánní, ale může být katalyzována 

i enzymaticky NADPH:cytochrom P450 reduktasou, nebo xanthinoxidasou 

(Kalyanaraman, 2020). Neutralizací O₂⁻ superoxiddismutasou vznikne peroxid vodíku, 

může však být přeměn i na ROS (reactive oxygen species, reaktivní kyslíkové radikály) 

nebo NOS (reactive nitrogen species). Za přítomnosti železa, které katalyzuje Fentonovu 

reakci, může docházet ke vzniku hydroxylového radikálu (HO•). Vše se odehrává 

v mitochondriích, které mají v kardiomyocytech velké zastoupení. Důsledkem je také 

jejich poškození, které vede ke zvýšení produkce ROS a dále až k apoptóze. Na vzniku 

oxidačního stresu se může podílet i nedostatek antioxidantů (Songbo et al., 2019). 

V současnosti už však existují poměrně robustní důkazy o spíše sekundární roli 

oxidačního stresu, kdy v klinických studiích nebo chronických modelech selhaly 

spolehlivé antioxidační látky jako acetylcystein nebo vitamin E nebo silné selektivní 
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chelátory železa, jako byl například deferasirox (McGowan et al., 2017, Štěrba et al., 

2013). 

Dalším možným mechanismem je působení antracyklinů na TopIIβ, která je přítomná 

v kardiomyocytech, vznik štěpných komplexů a poškození DNA. K nárůstu ROS může 

pak docházet sekundárně například potlačením transkripce genů pro antioxidanty nebo 

struktury zajišťující transport elektronů. Tato teorie, která byla už nepřímo naznačena 

v několika dřívějších pracích, byla velmi silně podpořena účinnou kardioprotekcí 

v myším modelu s vyřazeným genem pro TopIIβ (Zhang et al., 2012, Narezkina et al., 

2019). Studie naší vědecké skupiny ukazují také vesměs na větší důležitost inhibice TopII 

než chelatace u analogů dexrazoxanu (Bures et al., 2017). Několik studií nalezlo TopIIβ 

také v mitochondriích, kde se může doxorubicin kumulovat (Lyu et al., 2007).  

2.2.2 Epipodophylotoxiny 

Etoposid (VP-16) a teniposid (VM-26) jsou v současnosti jediné klinicky používané 

deriváty epipodophyllotoxinu, který je získáván z rostliny Podophylum peltatum 

(noholist štítnatý) (Canel et al., 2000). 

Etoposid (ETO) je řazen mezi tzv. “klasické” topoisomerasové jedy, způsobuje vznik 

štěpných komplexů, ale oproti tzv. interkalačním jedům, jakými jsou i antracykliny, ve 

větším množství. Tyto látky jsou opět neselektivní, efektivita je vysoká proti oběma TopII 

isoformám. Na rozdíl od antracyklinů je preferenčním místem pro štěpení a inhibici TopII 

ETO přítomnost cytosinu v pozici -1 od místa přerušení a navázání na tyrosin v aktivním 

místě (Pommier., 2013). 

Spolu s dalšími látkami se užívají pro kombinační léčbu refrakterního nádoru prostaty 

nebo jako léčba malobuněčného plicního karcinomu v kombinaci s cisplatinou (Hevener 

et al., 2018). 

2.2.3 XK-469 

XK-469 je poměrně nový selektivní inhibitor TopII. Je to chirální látka původně 

odvozená od účinné složky herbicidu Assure™, který samostatně nevykazuje 

protinádorovou aktivitu (Lorusso et al., 1999). Základní kruh chinoxalin je zřejmě pro 

účinek zásadní. Důležitá je rovněž přítomnost chloru v poloze 7 a oxypropionové 

kyseliny (Bailly, 2012). 
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XK-469 je rovněž popisován jako topoisomerasový jed stabilizující štěpný komplex 

TopII-DNA, pravděpodobně bez interkalace. Preferenční cíl představuje β isoforma 

TopII, zatímco α je ovlivněna jen velmi málo (Gao et al, 1999). Efekt se projevuje 

zejména proti solidním tumorům, například buňkám kolorektálního adenokarcinomu, 

pravděpodobně proto, že tyto nádory obsahují populaci pomalu se množících buněk 

s relativně velkým zastoupením TopIIβ. Sloučenina také působí na rezistentní nádory 

a uvádí se nižší toxicita než u ostatních protinádorových látek (Ding et al., 2002). Účinek 

vykazují oba isomery, avšak R-(+) se ukázal jako účinnější. S-(-) isomer se in vivo 

(u myší, potkanů a psů) téměř kompletně na R-(+) formu přeměňuje (Bailly, 2012). 

Mezi další účinky patří např. indukce apoptózy mitochondriální cestou (Ding et al., 

2002). 

2.2.4 Anthracendiony  

Mitoxantron je anthracendion, derivát antracyklinů syntetizovaný v 70. letech 

minulého století. Působí interkalačně a způsobuje i vznik komplexů TopII a DNA. 

Využití nachází v léčbě akutních leukemií, případně i nádorů prostaty a prsu nebo 

krevních malignit (Henever at al., 2018). Při užívání je třeba brát v potaz riziko 

kardiotoxicity. Ačkoliv je menší v porovnání s antracykliny, riziko stoupá při vyšších 

kumulativních dávkách, zejména pak u pacientů již dříve antracykliny léčených. Oproti 

DOX je nižší incidence nauzey a zvracení během terapie mitoxantronem. Mohou také 

vznikat sekundární leukemie (Evison et al., 2016). 

Indikací je také sklerosis multiplex, chronické zánětlivé a demyelinizační 

onemocnění CNS, mitoxantron dokáže projít hematoencefalickou barierou (Henever at 

al., 2018). Za mechanismus účinku se pokládá vliv na snížení sekrece prozánětlivých 

cytokinů, jako tumor nekrotizujícího faktoru (TNF) či interleukinu 2. Při rozhodování 

o zahájení léčby v této indikaci je, vzhledem k již zmíněným závažným nežádoucím 

účinkům a jiným možnostem léčby, nutné pečlivě zvážit poměr přínosu a rizika 

mitoxantronu (Cocco et Marrosu, 2014). 

Obrázek 3 Struktura XK-469, převzato z Gao et al., 1999 
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Pixantron je aza-anthracendion. Využívá se k léčbě non-Hodgkinského B-buněčného 

lymfomu. Působí interkalačně. Může také způsobovat buněčné poškození zásahem do 

mitózy a segregace chromatid. Vznik komplexů, tedy působení na Top, je slabší než 

u DOX či mitoxantronu (Minotti et al., 2018). Vykazuje menší toxicitu oproti DOX, 

vysvětlovanou neschopností vázat železo (Hevener et al., 2018). Zároveň se projevuje 

vyšší selektivita k TopIIα (Minotti et al., 2018). 

2.2.5 Akridiny 

Amsacrin je syntetická látka, tvořená planárním akridinovým systémem cyklů. Byl 

syntetizovaná Cainem a jeho spolupracovníky v 70. letech 20. století. Kromě 

protinádorového účinku u zvířat byl objeven i antivirový a imunosupresivní efekt 

(Cassileth et al., 1986). Formálně se amsacrin nazývá také m-AMSA, což naznačuje 

umístění methoxy skupiny v poloze meta. Oproti ortho derivátu (o-AMSA) vykazuje 

vyšší aktivitu proti TopII, ačkoliv zároveň slabší aktivitu interkalační (Ketron et al., 

2012). Akridinový cyklus funguje jako interkalační část. Jak již bylo naznačeno, 

sloučenina cílí také na TopII. V Kanadě je indikovaná k léčbě dospělých při remisi akutní 

leukemie rezistentní k jiným typům léčby (Hevener et al., 2018). 
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2.3 Katalytické inhibitory toposisomerasy II 

Kromě již zmíněných TopII „jedů“ existují i další sloučeniny působící na Top. Na 

rozdíl od nich však nestabilizují kovalentní komplexy enzymu a DNA. Označují se jako 

katalytické inhibitory. Jedná se o skupinu sloučenin s rozdílnou chemickou strukturou. 

Liší se i v mechanismu účinku – zasahují do různých částí katalytického cyklu TopII 

(Andoh a Ishida, 1998). Mohou bránit vzniku vazby enzymu s DNA nebo blokovat 

vazebné místo pro ATP (Bailly, 2012). Některé stabilizují nekovalentní komplex DNA 

a TopII. U většiny sloučenin se předpokládají další účinky, které mají vliv na jejich 

celkový efekt (Larsen et al., 2003). 

Sloučeniny patřící do skupiny katalytických inhibitorů mají různé využití, ať už se 

jedná například o podávání za účelem kardioprotekce, modulace účinku současně 

podaných látek či využití vlastní protinádorové aktivity (Larsen et al., 2003). Zajímavou 

možnost pak představuje působení těchto látek na multirezistentní nádory (Dong et al., 

2018). 

2.3.1 Dexrazoxan 

Bis-dioxopiperaziny, mezi které patří i dexrazoxan (DEX), byly jako protinádorová 

léčiva studovány už krátce po jejich objevu. Byly primárně syntetizovány jako proléčiva 

EDTA, která byla v té době studována jako možné protinádorové léčivo (Creighton et al., 

1969). Nicméně později mechanistické studie popisující souvislost struktury a účinku 

prokázaly nesouvislost protinádorové účinnosti s chelatačními schopnostmi těchto látek 

(Huang et al., 1982) a naopak velmi těsnou souvislost s inhibicí v té době neznámého 

enzymu, který má vliv na buněčné dělení (Creighton et al. 1969, Wheeler et al., 1983), 

který byl později identifikován jako TopII (Tanabe et al., 1991, Hasinoff et al., 1995). 

Dexrazoxan, jiným označením také ICRF-187, je jediným zástupcem této skupiny 

registrovaným jako léčivá látka. Jedná se o S-(1)-enantiomer racemického razoxanu. 

Původně po zjištění, že je účinný v prevenci antracyklinové kardiotoxicity, byl jeho 

účinek připsán chelataci volného železa. Podle této teorie působí jako proléčivo, 

v organismu se přeměňuje na ADR-925 (Weiss et al., 1999), které se strukturou podobá 

ethylendiamintetraoctové kyselině (EDTA), může působit jako chelátor, vázat železité 

ionty, a bránit tak buněčnému poškození vlivem oxidačního stresu, který byl pokládán za 

příčinu kardiotoxicity antracyklinů. Pokusy, během kterých byly použity jiné látky 

schopné lépe a specifičtěji chelatovat železo, však nepotvrdily jejich preventivní účinky 
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proti poškození kardiomyocytů (Zhang et al., 2012). Samostatné působení ADR-925 také 

nemělo protektivní efekt proti působení antracyklinů u neonatálních ventrikulárních 

kardiomyocytů (NVCM) (Jirkovský et al., 2019). 

 

Na kardiotoxicitě antracyklinů nebo na protekci DEX se mohou podílet další 

mechanismy. Několik studií se zabývalo možnou souvislostí s TopIIβ 

v kardiomyocytech. Možnou souvislost popsal Hasinoff et al. (2007) ve své práci 

zabývající se shrnutím výsledků o roli metabolismu a chelatace železa dexrazoxanem. 

Pravděpodobně nejvýznamnějším důkazem byl nedávno použitý model dočasné deplece 

TopIIβ u myší, který vykazoval výraznou rezistenci proti antracyklinové kardiotoxicitě 

(Zhang et al. 2012). Deng et al. (2014) pak popisuje, že DEX předchází poškození DNA 

způsobené antracykliny. Předpokládaný mechanismus zahrnuje DEX stabilizovaný 

enzym vázaný k DNA v uzavřené konformaci. Tím zapříčiní jeho degradaci 

proteasomem, a tedy zabrání vzniku dvojitých zlomů DNA působením antracyklinů. 

Tento způsob navrhovali také Lyu et al (2007). Hasinoff et al (2019) zkoumali obnovu 

enzymu po 24hodinovém pulsním působení DEX (100 μM). Po 24 hodinách došlo jen 

k částečné obnově TopIIβ. Především kvůli jejich předchozí studii (Hasinoff et al, 2017), 

ve které mimo jiné zkoumali vliv inhibitorů proteasomu, očekávali snížení 

kardioprotektivního účinku inhibicí proteasomální degradace TopIIβ indukované DEX. 

Obrázek 4 Struktura dexrazoxanu a ADR-925, převzato z Weiss et 

al., 1999 
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Po preinkubaci s inhibitory proteasomu, bortezomibem resp. carfilzomibem, však efekt 

DEX proti kardiotoxickému působení DOX zůstal zachován. Je tedy možné, že pouhá 

inhibice může být dostatečná a deplece je pouhým sekundárním efektem. 

Jedním z dalších nedávno navržených mechanismů je zajímavá teorie vznesená 

McCormackem (2018), který na základě počítačového modelování a „big data“ analýzy 

podle vlastního algoritmu navrhuje interakci s PAR (poly-ADP-ribosa) polymerem a jeho 

sekvestraci DEX. 

Dalším zástupcem bis-dioxopiperazinů, který je prozatím nejsilnějším inhibitorem 

TopII, je látka s kódovým označením ICRF-193. Tato látka byla používána jako 

experimentální inhibtor TopII v mnoha mechanistických biochemických studiích. 

Nedávné výsledky naší skupiny zjistily u této látky výrazný kardioprotekční potenciál 

(Jirkovská et al., v recenzním řízení). 

2.3.2 BNS-22 

Tato látka s antiproliferačními účinky je derivát přírodní sloučeniny GUT-70 

(Kawatani et al., 2011), která byla získána izolací z kůry kmene rostliny Calophyllum 

brasiliense. GUT-70 inhibuje růst leukemických buněk, indukuje apoptózu 

zprostředkovanou kaspasami a nezávislou na p53 (Kimura et al., 2005).  

BNS-22 má oproti předlohové látce ke kumarinovému skeletu připojenou 

tetrahydrochinolonovou skupinu (Bailly, 2012). Jeho mechanismus (katalytický inhibitor 

TopII) byl objeven velmi zajímavým proteomickým přístupem, kdy profil změn 

proteomu u ovlivněných buněk byl velmi podobný profilu po působení ICRF-193, 

modelového katalytického inhibitoru TopII. U buněk vystavených působení BNS-22 se 

Obrázek 5 Struktura BNS-22, převzato z Kawatani et al., 2011 
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také objevily abnormality během mitózy (Kawatani et al., 2011), podobně jako jsou 

patrné ve studiích s bis-dioxopiperaziny. 

2.3.3 Další zástupci 

Aclarubicin, silné interkalační činidlo, se řadí mezi antracykliny. Katalytický cyklus 

TopII inhibuje zablokováním vzniku vazby s DNA (Larsen et al., 2003). Ve vysokých 

koncentracích zapříčiňuje i vznik kovalentních komplexů s TopI (Nitiss et al., 1997). 

Kumuluje se také v mitochondriích a způsobuje jejich dysfunkci (Iihoshi et al., 2017). 

Suramin působí na různé buněčné enzymy. Efekt na Top se projevuje při nižších 

dávkách. Při pokusech s purifikovanou TopII suramin brání její vazbě s DNA 

(Pogorelcnik et al., 2013). Může také blokovat vazbu některých růstových faktorů, 

například insulin-like růstového faktoru nebo základního fibroblastového růstového 

faktoru I (Larsen et al., 2003). Používá se i pro léčbu první fáze spavé nemoci (Babokhov 

et al., 2013). 

Novobicin, kumarinové antibiotikum, blokuje vazebné místo pro ATP. Inhibuje tak 

TopII i bakteriální gyrasu B. Může potencovat cytotoxický efekt etoposidu a teniposidu 

inhibicí jejich effluxu z buněk (Larsen et al., 2003). Váže se také na vazebné místo pro 

ATP na C-konci Hsp90 (90 kDa heal shock proteins) (Donnelly a Blagg, 2008). 

Merbaron je konjugát tribarbiturové kyseliny a anilinu (Larsen et al., 2003). Brání 

kovalentní vazbě mezi tyrosinem 805 a fosfátem cukerné části DNA. Stabilizuje tedy 

nekovalentní komplex (Tripathi et al., 2019). 
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2.4 Metody Detekce kovalentních komplexů DNA a proteinů 

Pro určení mechanismu působení inibitorů TopII se používají různé biochemické 

přístupy, které mají za cíl určit mechanismus inhibice danou látkou a mezi nimi také její 

potenciál pro tvorbu poškození DNA po stabilizaci kovalentních komplexů TopII a DNA, 

které může být jak přínosem pro protinádorovou terapii, ale může teoreticky vést také ke 

vzniku nežádoucích účinků, jako je myelotoxicita nebo vznik sekundárních malignit 

v případě ETO (Azarova et al., 2007) nebo kardiotoxicity v případě antracyklinů (Lyu et 

al., 2007). 

2.4.1 TARDIS  

Imunofluorescenční metoda k detekci kovalentních komplexů TARDIS (Trapped in 

Agarose DNA ImmunoStaining) je založena na zachycení jednotlivých buněk v suspenzi 

v tenké vrstvě agarózy na podložním sklíčku. Po odmytí většiny buněčných komponent 

lyzačním pufrem zůstane v agaróze imobilizovaná DNA. Jediné proteiny, které mohou 

být následně označeny pomocí protilátek, jsou ty, které jsou k DNA vázané kovalentní 

vazbou. Při TARDIS dobře fungují a používají se většinou polyklonální králičí protilátky. 

Ke zpřístupnění komplexů protilátce je nutná lýza buněk a promytí zbylého buněčného 

materiálu včetně nevázaných proteinů, čímž se zabrání vzniku nespecifického signálu. 

Z toho plyne jedna z nevýhod metody – není možná detekce kovalentních komplexů 

v kontextu původní struktury tkáně (Cowell et al, 2011).  

Tato metoda vyvinuta primárně pro detekci aduktů DNA s cisplatinou se zaměřením 

na využití protilátky CP9/19. Dále se postup využíval pro detekci komplexů DNA 

a mephalanu protilátkou MP5/73. Nicméně později bylo prokázáno, že TARDIS analýza 

může být teoreticky aplikovatelná pro jakýkoliv imunologicky detekovatelný komplex. 

Využívá se pro detekci kovalentně vázané TopII k DNA (Cowell et al, 2011). Touto 

metodou bylo prokázáno, že etoposid působí na obě isoformy TopII, a to díky možnosti 

cílit na danou formu pomocí specifické protilátky. Rozlišeny mohou být i TopI a II. Další 

výhodu představuje malá potřeba buněk (Willmore et al., 1998). Detekován byl i vznik 

komplexů s Top působením látky izolované ze zeleného čaje (2)-epigallocatechin-3-

gallatu (EGCG) (Lopez-Lazaro et al., 2011). 

Cleavage komplex TopII s DNA byl detekován také po působení idarubicinu (IDA). 

Vznik komplexů s isoformou α byl signifikantně rozdílný oproti kontrole při koncentraci 

0,1 μM a maxima dosahoval při 1 μM. Při působením IDA o koncentraci 10 μM byl 
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zaznamenán pokles. Daunorubicin a doxorubicin vykazoval nízký počet vzniklých 

komplexů (data nebyla prezentována). Počet komplexů s TopIIβ nebyl statisticky odlišný 

od kontroly po působení IDA, DOX i DAU (Willmore et al., 2002). 

2.4.2 Další metody detekce kovalentních komplexů 

ICE (In-vivo complex of enzyme) Bioassay 

V rámci této metody je, po inkubaci s danými látkami, k lyzaci buněk použito 

přídavku sarkosylu, který zároveň způsobí porušení elektrostatických interakcí enzymu 

a nukleové kyseliny. Principem detekce je pak separace volné Top a vázané 

v kovalentním komplexu s DNA během centrifugace v gradientu cesium chloridu. Volná 

frakce je odsáta v supernatantu. Resuspendací pelety se připraví vzorek pro imunobloting 

(Subramanian et al., 2000). Využitím specifické protilátky lze detekovat TopI nebo TopII, 

popřípadě i rozlišit isoformy α a β (Nitiss et al., 2012). 

Band depletion a imunoblotting 

Při této metodě jsou k detekci opět využity protilátky, což zajistí specifické 

rozpoznání jednotlivých forem Top. K oddělení kovalentních komplexů od volného 

A B C 

D E 

Obrázek 6 Schéma TARDIS, převzato a upraveno z Cowell et al., 2011 

(A) Nejprve jsou buňky zachyceny v agaróze na podložním sklíčku. (B) Následně dojde k lýze 

buněk a odstranění buněčného obsahu. Zůstane jen genomová DNA a kovalentní komplexy (C), 

které jsou detekovány vazbou primární protilátky na TopII a následnou vazbou sekundární 

protilátky (D). DNA je identifikována pomocí fluorescenčního barviva Hoechst (E). Komplexy 

jsou viditelné díky sekundární protilátce schopné fluorescence. 
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proteinu, případně proteinu vázaného nekovalentně, představuje zásadní vlastnost 

rozdílná molekulová hmotnost, a tím způsobená různá mobilita na SDS-

polyakrilamidovém gelu (Kaufmann a Svingen, 1999). 

SDS precipitace 

SDS (sodium dodecyl sulfát) je silné anionické denaturační činidlo. Způsobuje 

precipitaci kovalentně vázané Top k DNA v přítomnosti chloridu draselného, a tím 

oddělení těchto komplexů od volné formy enzymu. Pokus probíhá na radioaktivně 

značených buňkách [2-14C-]thymidinem, což umožňuje vyhodnocení metody (Rowe et 

al., 2000). 

Alkalická eluce  

Při detekci je využito mechanického zachycení DNA a komplexů na membráně 

(filtru), zatímco další buněčný materiál je odplaven během promývání. Materiálem pro 

filtry může být například polyvinylchlorid (Kohn, 1991). Nejčastěji je tato metoda 

využívaná pro detekci jednovláknových zlomů (Sutherland a Costa, 1999). 

RADAR assay 

Detekce komplexů byla modifikována i pro analýzu bakteriálních buněk, jelikož na 

topoisomerasu cílí také chinolonová antibiotika (konkrétně na TopIV). Problém 

představuje přítomnost buněčné stěny, změna je tedy nutná u lyzace buněk. Použitelná je 

například metoda založená na RADAR analýze (rapid approach to DNA adduct 

recovery), která využívá principů enzyme-linked immunoassay po rychlé lýze buněk, 

izolaci DNA pomocí silikátových materiálů a ukotvení proteinů na povrchu mikrotitrační 

destičky a rovněž „zachycení“ komplexů – nedojde k jejich disociaci (Aldred et al., 2019, 

Kilanitsa et al., 2014). 

Využití průtokové cytometrie  

Kovalentní komplexy lze detekovat také pomocí průtokové cytometrie. K odstranění 

slabě vázané a volné TopII lze využít kombinace heparinu a detergentu. Použití 

nefrakciovaného heparinu navíc zabraňuje agregaci buněk. Komplexy jsou detekovány 

pomocí protilátek. V kombinaci s použitím interkalačních barviv lze vznik komplexů 

porovnat v jednotlivých fázích buněčného cyklu. K dalším výhodám této patří také 

rychlost a širší možnost využití (De Campos-Nebel et al., 2016). 
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3 Cíle práce 

• Optimalizace metody detekce kovalentních komplexů (TARDIS) 

• Stanovení způsobu vyhodnocení 

• Výběr statistické metody pro zpracování výsledků 

• Stanovení množství komplexů po působení daunorubicinu a po preinkubaci 

s dexrazoxanem u buněk linie HL-60 

• Stanovení množství komplexů po působení XK-469 a kombinace 

s daunorubicinem u buněk linie HL-60 

• Stanovení množství komplexů po působení BNS-22 a kombinace 

s daunorubicinem u buněk linie HL-60 

• Stanovení množství komplexů po působení daunorubicinu a po preinkubaci 

s dexrazoxanem u NVCM 
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4 Metodika 

4.1 Buněčné kultury 

HL-60 je buněčná linie odvozená od buněk 36leté pacientky trpící akutní 

promyelocytární leukemií. Jedná se o suspenzní linii buněk s časem zdvojení v rozmezí 

36–48 hodin, které neadherují k plastu či sklu (Collins, 1987). Převážně jsou zastoupeny 

neutrofilní promyelocyty, až u 10 % může docházet ke spontánní diferenciaci (Gallagher 

et al., 1979). 

Na povrchu buněk se nacházejí receptory pro insulin a transferin. Přítomnost těchto 

sloučenin v séru je nutná pro zajištění proliferace buněk (Collins, 1987). Buňky na 

povrchu exprimují rovněž receptory pro Fc fragment a komplement (Gallagher et al., 

1979). 

Linii HL-60 jsme vybrali jako model pro zjištění účinku DAU, který se pro léčbu 

akutní myeloidní leukemie používá (Weil et al., 1973). Pro porovnání účinků sledovaných 

látek na nenádorové terminálně diferencované buňky a jako model kardiotoxicity 

antracyklinů jsme pro experimenty použili i izolovanou kulturu primárních potkaních 

neonatálních kardiomyocytů (NVCM). 
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4.2 Pracovní postupy 

4.2.1 Kultivace buněčné linie HL-60 

Kultivace buněk probíhala ve sterilních plastových lahvích T-75 (TPP, Švýcarsko). 

Jako medium bylo použito RPMI–1640 s přídavkem fetálního bovinního séra (FBS, 

(Sigma, Německo) o finální koncentraci 10 % a směsi streptomycinu a penicilinu pro 

tkáňové kultury na výslednou koncentraci 1 % (500 U/ml, Lonza, Švýcarsko). Buňky 

byly uchovávány v inkubátoru s termostatem a regulací koncentrace CO2 (Forma 

Scientific CO2 incubator, model 311, USA) při 37 °C a 5 % CO2. Práce s buněčnou 

suspenzí probíhala za dodržení aseptických technik v boxu s laminárním prouděním Top 

Safe 1.2 (BioAir, Itálie). 

4.2.2 Pasážování buněčné linie HL-60 

Pasážování bylo prováděno po třech až čtyřech dnech. V prvním kroku se spočítaly 

buňky. Z lahve se po promíchání odebralo 20 μl suspenze buněk a v poměru 1:1 se přidal 

0,4% roztok trypanové modři v PBS (fosfátem pufrovaný fyziologický roztok, Sigma, 

Německo). Trypanová modř jako supravitální barvivo proniká pasivně přes membrány, 

nicméně živé buňky se díky aktivnímu transportu barviva zbavují a jeví se jako bílé na 

modrém pozadí. Po promíchání bylo naneseno 10 μl na každou stranu Bürkerovy 

komůrky. Za využití optického mikroskopu Eclipse TS100 (Nikon, Japonsko) se vždy 

spočítaly buňky v pěti čtvercích na obou stranách, nepočítají se buňky dotýkající se pravé 

a spodní strany. Počet buněk se vynásobil 2000 pro zohlednění ředění. Takto byl získán 

počet buněk v 1 ml. Následně se vypočetlo množství buněčné suspenze nutné pro 

naředění na koncentraci 100 000/ml. Po promíchání buněčné suspenze bylo potřebné 

množství přeneseno do nové sterilní plastové lahve, do které jsme přidali medium nahřáté 

na 37 °C ve vodní lázni (Memmert WB 14 LV, Memmert, Německo) do celkového 

objemu 25 ml. Zbylé buňky byly využity pro experimenty. 

4.2.3 Příprava vzorků 

Buňky line HL-60 naředěny na koncentraci 200 000/ml. Do 12jamkové destičky byl 

přenesen 1 ml buněčné suspenze. Do každé jamky byl pak přidán 1 μl roztoku ovlivňující 

látky. Látky, které díky malé rozpustnosti ve vodě musely být rozpuštěny v DMSO, byly 
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připraveny v 1000x vyšších koncentracích, aby byla koncentrace rozpouštědla stejná ve 

všech vzorcích, a to 0,1 %.  

Jeden vzorek byl ponechán bez ovlivnění jako kontrola, jako druhá kontrola byla 

zvolena inkubace s DMSO na 120 min pro ověření účinku samotného rozpouštědla. 

Metodou TARDIS již byly dříve detekovány komplexy proteinu a DNA po inkubaci 

s ETO. Zvolili jsme koncentraci 100 μM (Cowell et al., 2011). V optimalizační fázi jsme 

ETO použili jako kontrolu správného průběhu metody, a proto i dále figuroval jako 

pozitivní kontrola při každém pokusu. 

Délka inkubace byla 90 min pro ETO a DAU, 120 min pro DMSO, DEX, XK-469 a 

BNS-22 (Sigma, Německo). V případě ovlivnění dvěma látkami byl tedy nejprve podán 

DMSO/DEX/XK-469/BNS-22 a po 30 min následovalo přidání DAU. Buňky byly 

uloženy v inkubátoru při 37 °C. Po provedení inkubace byly vzorky přeneseny do 

mikrozkumavek (Eppendorf®, Německo) a položeny na led. Následně byly vloženy do 

centrifugy Eppendorf MiniSpin (Eppendorf®, Německo) vychlazené na 4 °C na 10 min 

nastavené na 700 × g. Po odsání supernatantu byly buňky resuspendovány ve 200 μl 

ledového PBS. 

4.2.4 Experimenty s použitím izolovaných potkaních neonatálních 

kardiomyocytů 

Kardiomyocyty byly izolovány z potkaních mláďat starých 1–3 dny dříve popsanými 

metodami, zavednými v naší laboratoři. Izolace byla prováděna vždy osobou s patřičným 

oprávněním. 

Srdce byla po vyjmutí z dekapitovaných potkaňat uchována v chladném sterilním 

pufru (1,2 mM MgSO4.7 H2O; 116 mM NaCl; 5,3 mM KCl; 1,13 mM NaH2PO4.H2O; 

20 mM HEPES), kde byla také mechanicky rozmělněna skalpelem. Tkáň se rozvolní 

několikanásobnou inkubací v digesčním pufru (100 U/ml kolagenasa; 0,4 mg/ml 

pankreatin; 1 mg/ml glukóza; v ADS pufru) 20 min při 37 °C. Srdeční buňky uvolněné 

z tkáně jsou po inaktivaci trávících enzymů koňským sérem (HS) centrifugovány 5 min 

při 350 × g a jednotlivé buněčné frakce jsou uchovávány v HS. Následně je sérum 

vyměněno za médium DMEM-F12 s přídavkem 10 % FBS, 5 % HS, 4 mM pyruvátu 

a 500 U/ml penicilinu/streptomycinu. Diferenciální adherencí jsou odděleny frakce 

tvořené převážně fibroblasty, které adherují na nepotažený kultivační plast a frakce 

obohacená o kardiomyocyty. Celková koncentrace buněk v této frakci se spočítá a upraví 



28 
 

na koncentraci 800 000/ml. Pro naše experimenty byly nasazeny na 24jamkové destičky 

(0,5 ml – 400 000 buněk). Dna jamek byla předem potažena 1% želatinou.  

Buňky se uchovávají v inkubátoru při 37 °C. Po 40 h jsou buňky přichyceny ke dnu, 

tvořící konfluentní monovrstvu vykazující spontánní kontrakční činnost. Obsah séra 

v buněčném médiu je postupně během několika dní snižován, samotný experiment je 

prováděn v bezsérovém médiu pro zamezení případné proliferace. 

4.2.5 Příprava vzorků izolovaných kardiomyocytů 

Do jamek bylo přidáno 0,5 μl ovlivňujících látek ve stejném schématu jako u buněčné 

linie HL-60. Po inkubaci s látkami bylo medium odsáto. Kardiomyocyty byly opláchnuty 

ledovým PBS, následně bylo přidáno 150 μl accutasy (LifeTechnologies, USA), enzymu, 

který zajistil odpoutání buněk od dna jamek, ke kterému došlo po 20–30 min třepání. 

Následně bylo přidáno ledové PBS do celkového objemu 400 μl. Celý objem jamek byl 

přenesen do mikrozkumavek uložených na ledu. Další postup byl shodný jako u buněčné 

linie HL-60. 
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Obrázek 7 Schéma zvolených použitých látek a jejich kombinací vč. koncentrací a délky inkubace. 
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4.2.6 Příprava buněčné suspenze imobilizované v agaróze 

Podložní skla byla potažena nejdříve tenkou vrstvou běžné rozehřáté 1% agarózy 

v destilované vodě. Na tato skla byl aplikován vzorek buněčné suspenze. Smícháním 

20 μl suspenze buněk a 60 μl 1% LMPA v PBS (low melting point agarose, Sigma, 

Německo) nahřáté na 37 °C pomocí Thermoshaker TS-100C (BioSan, Litva) byl 

připraven vzorek, který bylo nutné co nejrychleji přenést na podložní sklíčko a následně 

přiklopit krycím sklíčkem, čímž se vzorek rozprostřel. Na jedno podložní sklíčko mohou 

být vždy naneseny dva vzorky. Po pár minutách v chladu bylo možné krycí sklíčka 

snadno odstranit. 

4.2.7 Detekce kovalentních komplexů 

Pro detekci kovalentních komplexů jsme adaptovali metodu dříve popsanou (Cowell 

et al., 2011). Po přípravě preparátu byly buňky lyzovány 30 min v TARDIS lyzačním 

pufru (1 % SDS; 80 mM K3PO4, pH 6,5; 10 mM EDTA), následně proběhl oplach 1M 

NaCl 30 min, díky čemuž došlo k odplavení buněčného materiálu mimo DNA 

a kovalentně vázaných proteinů, která zůstala zachycena v agaróze. Po promytí PBS 

proběhla inkubace s protilátkou pro detekci komplexů. Byla použita monoklonální králičí 

protilátka EPR 5377 (Abcam, UK), rozpoznávající obě izoformy TopII. V optimalizační 

fázi bylo zvoleno ředění v poměru 1:100 a délka inkubace 1,5 h. K naředění byl použit 

roztok 1% BSA v PBS (bovinní sérový albumin, PBS). Na podložní sklíčko, obsahující 

dva vzorky, bylo naneseno vždy 250 μl roztoku protilátky. Po oplachu PBS-T 0,1 % 

(PBS, 0,1 % Tween-20), provedeném třikrát na 5 min, byla ve tmě nanesena sekundární 

protilátka (Anti-rabbit IgG Alexa Fluor 546, Abcam, UK), naředěná v poměru 1:500. Ve 

tmě byly provedeny všechny další kroky. Po promytí PBS-T 0,1 %, pětkrát 5 min, a PBS, 

jedenkrát 20 min, následně proběhla 5 min inkubace s modrým fluorescenčním barvivem 

Hoechst 33345 o koncentraci 10 μg/ml k identifikaci genomové DNA. 

4.2.8 Fluorescenční mikroskopie 

Po dalším promytí PBS a zafixování krycích sklíček průhledným lakem byly 

preparáty sledovány pomocí fluorescenčního mikroskopu NikonTi vybaveného LED 

zdrojem světla, optickými filtry definovaných vlnových délek a monochromatickou 

kamerou Andor Zyla 5.5. Z každého vzorku bylo pořízeno 8–10 snímků v různých 

místech preparátu. Potřebné byly vždy dvě fotografie z jednoho místa s využitím dvou 
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filtrů – DAPI (identifikace genomové DNA – obarvení jader modrým fluorescenčním 

barvivem Hoechst 33345) a Cy3 (identifikace TopII – červená fluorescence sekundární 

protilátky).  

4.2.9 Úprava snímků a vyhodnocení 

Úprava a analýza byla provedena zvlášť na snímcích pořízených s využitím 

jednotlivých filtrů. Aby nedošlo k ovlivnění analýzy, bylo nejprve nutné odstranit pozadí. 

Tento krok byl proveden pomocí programu ImageJ, dle uvedeného Makra (Obrázek 9). 

Z každého snímku byla pořízena kopie, která prošla úpravou pomocí filtru Gaussian Blur 

s poloměrem 100 pixelů. Došlo k rozostření objektů a získání profilu pozadí. Následně 

byly hodnoty pixelů upraveného snímku odečteny od původních – tímto způsobem bylo 

dosaženo rovnoměrného odstranění pozadí ve snímku.  

V programu Cell Profiler byla provedena identifikace objektů na základě 

nastavených parametrů. Pro rozpoznání jader byl nastaven typický průměr 7–100 pixelů 

a zvolena automatická metoda nastavení prahové hodnoty (Treshold) pro rozlišení mezi 

objektem a pozadím. Objekty ve shlucích byly oddělovány dle tvaru (Shape), což je 

výhodné pro kulatá jádra. Zároveň byla automaticky určena vzdálenost mezi maximy 

jednotlivých jader. Mezery v objektech byly zaplněny. Vzhledem k charakteru obrázku 

se nepřihlíželo k velkému počtu objektů (Continue) (Obrázek 10). 

TopII byla identifikována nastavením velikosti 3–40 pixelů. Prahová hodnota byla 

určena pomocí metody Otsu s vybranými parametry. Rozlišení shluknutých objektů 

proběhlo na základě intenzity (Intensity) a rovněž (jako u jader) byly zaplněny prostory 

v objektech (Obrázek 11). 

„Otsu“ metoda, pojmenovaná dle jejího autora Nobuyuki Otsu, automaticky určuje 

treshold. Pixely obrázku rozdělí na dvě úrovně (třídy), popředí a pozadí. Treshold je pak 

určen takovým způsobem, aby rozdíl v úrovni šedé byl maximální mezi jednotlivými 

třídami (Otsu, 1979). 
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Snímky tak byly převedeny na binární obrázky s barevně vyznačenými objekty – tedy 

jádry, resp. TopII – a černým pozadím (Obrázek 12). Následným překryvem obrázků byla 

identifikována TopII v jádrech. Jako výstupní hodnota byla změřena intenzita celého 

obrázku jader a TopII v překryvu i jednotlivých bodů – TopII a daného místa v jádře. 

A. snímek na kanálu Cy3 

B. odečet pozadí

C. identifikace TopII

A . snímek na kanálu 
DAPI

B. odečet pozadí

C. identifikace jader

D. překryv jader a TopII

Obrázek 8 Schéma analýzy vyhodnocení získaných 

obrazových dat 

A – získané snímky 

B – odečet pozadí 

C – identifikace objektů 

D – vztažení snímků z jednotlivých snímků k sobě 

a výpočet překryvu 

Obrázek 9 Makro pro ImageJ – odečet pozadí 
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Obrázek 10 Program Cell Profiler, parametry pro identifikaci jader (Nuclei)  
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Obrázek 11 Program Cell Profiler, parametry pro identifikaci topoisomerasy (Top) 
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A B 

C D 

E F 

Obrázek 12 A a B Ilustrační snímky pořízené ze vzorků buněk linie HL-60 po 90minutové 

inkubaci s ETO o koncentraci 100 μM. Na těchto snímcích bude ilustračně ukázán postup 

úpravy a vyhodnocení. Vlevo jsou viditelná jádra, resp. genomová DNA obarvena pomocí 

Hoechst (kanál DAPI), vpravo je obarvena Top identifikována pomocí primární a sekundární 

protilátky Alexa Fluor 546 (kanál Cy3). 

C a D Upravené snímky po identifikaci objektů – vlevo jádra, vpravo Top 

E a F Oblasti překryvu jader a Top 
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5 Výsledky 

5.1 Optimalizace metody 

Pro detekci komplexů byla zkoušena monoklonální králičí protilátka EPR 5377, 

rozpoznávající obě isoformy TopII, a polyklonální králičí protilátka PA5-26255 (dar prof. 

Caroline Austin) vázající se na isoformu α. Polyklonální protilátka však vykazovala 

nespecifický signál způsobený její nespecifickou vazbou na preparát. 

Po inkubaci buněk z linie HL-60 s ETO byla použita primární protilátka EPR 5377 

naředěná v poměru 1:100 a 1:200. Vzorek detekovaný více zředěnou protilátkou 

vykazoval slabší signál oproti koncentrovanější. 

Pro zjištění možnosti opětovného použití komerční protilátky pro snížení nákladů na 

stanovení jsme vyzkoušeli po inkubaci protilátku uchovat v mikrozkumavce a posléze 

znovu použít. Na základě porovnání s čerstvě naředěnou protilátkou vykazovala 

dostatečný signál pro detekci. Stejným způsobem proběhlo srovnání čerstvě naředěné 

a znovu použité sekundární protilátky.  

Celou metodu bylo potřeba rozdělit do dvou dnů. Po 30 min inkubace s NaCl 

a oplachu PBS byl vzorek přes noc ponechán v lednici. Druhý vzorek byl přes noc 

ponechán v lyzačním roztoku. Signál vypadal obdobně. 

Jako nejvhodnější byla vybrána protilátka EPR 5377 ředěná v poměru 1:100 

s možností opakovaného použití. Vždy byla použita nově naředěná sekundární protilátka. 

Přes noc byly vzorky uchovávány v lednici po použití NaCl (Obrázek 13). 
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Obrázek 13 Ilustrační snímky z fluorescenčního mikroskopu vzorku buněčné linie HL-60 po 

inkubaci se 100 μM etoposidem (A, B), 1,2 μM daunorubicinem (C, D) a kontrolního vzorku (E, 

F). Na snímcích vlevo (A, C, E) jsou obarvena jádra, resp. genomová DNA, na snímcích vpravo 

(B, D, F) jsou viditelné komplexy DNA-TopII. 
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5.2 Výběr statistického testu 

Pro grafické zpracování a statistickou analýzu výsledků byl použit program 

GraphPad Prism. K výběru vhodných metod byl použit internetový průvodce GraphPad 

Prism (Motulsky) a kniha Intuitive biostatistics. 

Prvním krokem bylo rozlišení parametrického a neparametrického testu. Výběr závisí 

na tom, zda vzorek pochází z populace, jejíž rozdělení odpovídá Gaussově křivce (tzv. 

normální rozdělení). Program však toto dokáže rozlišit a vhodný test vybrat. 

Provedením všech inkubací nastíněných schématem (Obrázek 7) byly získány více 

než dvě skupiny dat. Ty bylo potřeba porovnat vzájemně mezi sebou, proto byla jako 

statistický test vybrána analýza rozptylu ANOVA (analysis of variance). Použití více t-

testů, a tedy testování více hypotéz, by způsobilo větší riziko falešně pozitivního 

výsledku. Nulová hypotéza pak předpokládá rovnost středních hodnot ve všech 

skupinách. Pro porovnání středních hodnot všech skupin s kontrolou (popř. další 

zvolenou skupinou) byl dále zvolen test dle Holm-Šidáka. 

Pro P hodnotu byla zvolena obvyklá mez α = 0,05. P hodnotu pak můžeme 

zjednodušeně popsat jako pravděpodobnost výskytu sledovaného rozdílu (v našem 

případě je pravděpodobnost 5 %), pokud je nulová hypotéza pravdivá. V případě, že 

hodnota P bude menší než námi stanovená, pravděpodobnost jen náhodného dosažení 

výsledků je malá, rozdíl lze popsat jako „statisticky signifikantní“, a tedy zamítnout 

nulovou hypotézu. 
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5.3 Volba způsobu vyhodnocení a grafického zobrazení 

Vznik komplexů byl hodnocen pomocí změření intenzity fluorescence sekundární 

protilátky vázající se na topoisomerasu. Čím vyšší intenzita, tím vyšší množství 

kovalentních komplexů. Z naměřených hodnot byla možnost provést čtyři typy 

vyhodnocení zobrazených na následujících grafech. Pro porovnání jsme se rozhodli 

použít kontrolní vzorek a vzorky získané 90 min inkubací s DAU 1,2 μM a 10 μM a ETO 

100 μM. 

A B 

C D 

Obrázek 14 Různé typy vyhodnocení a grafického znázornění. Panel A vyjadřuje hodnoty intenzity 

TopII v jednotlivých jádrech, panel B poměr této intenzity k intenzitě příslušného jádra. Pro 

znázornění u panelů A a B byl použit houslový typ grafu, obsahující všechny hodnoty s průměrem 

znázorněným černou čarou, vyznačen je také signifikantní rozdíl proti kontrole.  

Na panelu C jsou vyneseny poměry intenzit celého snímku se signálem TopII v překryvu jader a 

snímku signálu jader, na panelu D jsou pak vyneseny tytéž hodnoty, avšak zprůměrované po 

každém měření. Pro grafické znázornění byl u panelů C a D použit krabicový typ grafu, kde 

barevná část označuje rozpětí kvartilů s průměrem naznačeným černou čarou a úsečky označují 

rozpětí maximálních a minimálních hodnot. 
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Na Obrázku 13, panelu A jsou vyneseny hodnoty intenzit TopII v jednotlivých objektech 

(jádrech) ze čtyř opakování. Z 8 až 10 snímků různých míst z každého opakování bylo 

celkem k dispozici zhruba 1200 hodnot. Na panelu B jsou pak hodnoty dány do poměru 

k intenzitě příslušného bodu v jádře. 

Poměr intenzity celého obrázku topoisomerasy a jader byl použit pro panely C a D. 

V případě panelu C byly použity všechny získané hodnoty tedy 8 až 10 snímků z každého 

opakování. Pro panel D pak byly hodnoty zprůměrovány za každé měření 

a k vyhodnocení byly použity tyto průměry. Poměr intenzit nabýval hodnot od nuly do 

jedné (popř. po vynásobení stem 0–100 %), přičemž pozitivní kontrola ETO dosahovala 

cca 0,8–0,9. 

Pro vyhodnocení byla dále použita změřená intenzita individuálního signálu TopII 

v jádrech. Dále jsme analyzovaly množství nulových hodnot signálu TopII v jádrech. Na 

Obrázku 15 je zobrazeno rozložení nulových hodnot. I tyto hodnoty zde mají výpovědní 

hodnotu – znamenají, že se v daném místě TopII vůbec nenalézá. Procentuální zastoupení 

nulových hodnot k počtu všech naměřených bylo vypočteno pro každé ze čtyř opakování. 

U kontrolních vzorků byly nulové intenzity naměřeny asi ve 20 % případů, zatímco 

u etoposidu bylo jejich množství signifikantně menší (Obrázek 15). Po porovnání 

s výsledky prezentovanými v následující kapitole lze konstatovat, že nižší zastoupení 

nulových hodnot částečně koresponduje s vyšším množstvím komplexů. Podobný trend 

Obrázek 15 Procentuální zastoupení nulových hodnot intenzity 

u kontrolních vzorků a ETO. 
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můžeme vysledovat také u DEX a DAU (Obrázek 16), ačkoliv rozdíly oproti kontrole 

nejsou signifikantní.  

 

  

Obrázek 16 Graf procentuálního zastoupení nulových hodnot intenzity změřených 

po inkubaci s DEX a DAU. Jako kontrolní vzorek je zvolen vzorek s DMSO. 
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5.4 Detekce komplexů u buněčné linie HL-60 

5.4.1 Vliv dexrazonu na množství kovalentních komplexů 

Vznik komplexů byl pozorován po 120 min inkubace buněk s DEX. Dále byla 

porovnána intenzita po preinkubaci DEX po 30 min následovanou přidáním DAU o dvou 

různých koncentracích. Intenzita, a tedy vznik komplexů byl proti kontrole signifikantně 

vyšší po inkubaci s DEX 10 μM (120 min), DAU 1,2 μM (90 min). Signifikantní rozdíl 

byl zaznamenán také u kombinace DEX (120 min) a DAU (90 min), avšak intenzita byla 

zároveň nižší než při inkubaci jen s DAU. Po inkubaci s 10 μM DAU nebyl rozdíl 

intenzity vyšší než u kontrolního vzorku.  

 

 

  

Obrázek 17 Graf zobrazující intenzitu TopII v závislosti na inkubaci 

s různými látkami. Kontrolní vzorek byl inkubován s DMSO 120 min. 

Taktéž bylo přidáno do vzorků 30 min před DAU. 
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5.4.2 Vliv XK-469 na množství komplexů 

Intenzita byla změřena po 120 min inkubaci s XK-469 o třech různých koncentracích, 

10 μM, 100 μM a 300 μM. V porovnání s kontrolním vzorkem byla intenzita 

signifikantně vyšší po inkubaci s DAU 1,2 μM, XK-469 100 μM a 300 μM (120 min) 

i jejich kombinace s DAU 1,2 μM (90 min). Signifikantní snížení vůči DAU pak bylo 

zaznamenáno po preinkubaci s XK-469 10 μM a 100 μM. 

  

 

  

Obrázek 18 Graf závislosti intenzity po inkubaci s XK-469 o různých koncentracích a kombinaci 

s DAU. Jako kontrolní vzorek byly použity jen samotné buňky. (XK-469 se rozpouští ve vodě). 
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5.4.3 Vliv BNS-22 na množství komplexů 

Po 120 min inkubaci s BNS-22 i při kombinaci s DAU 1,2 μM byla intenzita 

signifikantně vyšší proti kontrole. Inkubace probíhala ve stejných pokusech jako XK-469, 

kontrolní vzorky jsou tedy společné. 

  

Obrázek 19 Závislost intenzity na inkubaci s BNS-22 1 μM, 

DAU 1,2 μM a jejich kombinaci. Pro kontrolní vzorek bylo 

použito DMSO (nutné k rozpouštění BNS-22). 



45 
 

5.5 Detekce komplexů u NVCM 

Pro porovnání odpovědi nádorových a nenádorových buněk na sledované látky byly 

pokusy zkoumající vliv DEX na vznik komplexů provedeny také u neonatálních 

ventrikulárních kardiomyocytů. Signifikantně vyšší intenzita byla změřena po inkubaci 

s DAU 1,2 μM i při provedení preinkubace s DEX 10 μM, rozdíl proti samotnému DAU 

nebyl signifikantní. Inkubace s DAU 10 μM nezpůsobila signifikantní rozdíl v intenzitě 

v porovnání s kontrolním vzorkem. 

 

  

Obrázek 20 Graf závislosti intenzity na inkubaci s DEX 10 μM, DAU 1,2 μM, 

10 μM a jejich kombinaci. Jako kontrolní vzorek bylo opět použito DMSO 

jako v příadě buněk HL-60. 
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6 Diskuse 

Enzym topoisomerasa (Top) se v buňkách nachází ve dvou typech (TopI a TopII). 

U obratlovců pak můžeme najít dvě různé isoformy TopII, které se liší zastoupením ve 

tkáních i konkrétní rolí v buněčných procesech (Pommier et al., 2010). Hlavní funkcí je 

rozvolňování struktury DNA, a především dekatenace spojených sesterských 

chromozomů v pozdní fázi syntézy DNA před mitotickým dělením, pomocí dočasného 

přerušení vlákna DNA, díky čemuž představuje cíl pro mnohá léčiva. Látky cílící na 

TopII lze rozlišit na katalytické inhibitory interferující s různými kroky katalytického 

cyklu, avšak nevedoucí k tvorbě dvojitých zlomů DNA, a jedy stabilizující kovalentní 

komplex DNA a TopII, který po proteolytickém štěpení TopII proteinu obnaží pro buňku 

vysoce toxický dvojitý zlom DNA (Nitiss, 2009).  

Pro detekci kovalentních komplexů existuje řada metod, které se liší v selektivitě 

detekce a náročnosti časové i materiální. V této práci jsme se zaměřili na stanovení 

pomocí metody TARDIS, k jejímž výhodám patří detekce protilátkami a z toho 

vyplývající selektivita, dále například relativně malá spotřeba buněk i jednoduché 

zachycení komplexů a odstranění zbylého buněčného obsahu. Tato metoda byla a stále je 

používaná pro detekci nejenom proteinových komplexů s DNA, ale také například 

chemických modifikací DNA s některými léčivy (Cowell et al, 2011, Atwal et al., 2019). 

Cílem práce bylo především zavedení a optimalizace metody do naší laboratoře, 

přičemž jsme vycházeli z protokolu Cowell et al., (2011). Optimalizovali jsme přípravu 

preparátů, a především použité protilátky, jejich ředění a možnost opakovaného použití. 

Výběr se odvíjí především podle záměru detekce, například rozlišení typů a isoforem. Pro 

náš pokus byla vybrána komerčně dostupná monoklonální protilátka EPR 5377 (Abcam 

Ltd.). Tato protilátka se váže na obě isoformy, ale její signál byl v našich pokusech 

specifičtější. Výhodou byla rovněž možnost znovupoužití protilátky. U sekundární 

protilátky se však opakované použití ukázalo nemožné. Jedná se o protilátku 

s konjugovaným fluoroforem typu AlexaFluor©, která již během prvního použití 

vyžadovala opatrné zacházení a práci ve tmě. Kvalita výsledného vzorku pak závisela 

jednak na specifitě signálu, dále pak na celém procesu a preciznosti práce. Největším 

úskalím při analýze pak byl výskyt bublin ve vzorku, které mohou vzniknout v posledním 

kroku postupu, tedy finální fixaci preparátu. Pravděpodobně se dá očekávat možnost další 

optimalizace imunodetekce. Například možnost další blokace nespecifické vazby 

protilátek by mohla přinést zvýšení specificity signálu. V současné době naše skupina 
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pracuje na možnosti získání specifických kuřecích protilátek, které mohou být získány 

purifikací z vajec imunizovaných slepic (Hodek et al., 2013) ve spolupráci s prof. 

Hodkem z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Jako antigeny budou použity 

konstrukty C-terminální části proteinů purifikované z E.coli vytvořené v laboratoři prof. 

Caroline Austin, které již byly dříve použity pro imunizaci králíků a laboratoř prof. Austin 

je úspěšně používá v této metodě (Atwal et al, 2019).  

Základním problémem byla rozdílnost použitého softwaru, resp. zjištění použitelnosti 

volně dostupného softwaru ImageJ s modulem Cell Profiler. V původních publikacích 

dané skupiny je používán komerční software Volocity (PerkinElmer), který v současnosti 

na našem pracovišti dostupný není a bylo tedy nutné přizpůsobit a vyvinout metodu pro 

detekci za použití volně dostupného softwaru. Pro analýzu byly porovnány čtyři možné 

přístupy, měření intenzity celého obrázku (zprůměrované pro jednotlivá opakování nebo 

práce se všemi hodnotami) nebo měření intenzity jednotlivých objektů TopII v překryvu 

jader, případně v poměru k intenzitě signálu interkalačního barviva Hoechst 33345. 

Metody se liší v množství získaných hodnot a vlivu nespecifického signálu. Různá je 

rovněž jednoduchost interpretace, například u intenzit celých obrázků. Autoři původní 

práce používají vynesení intenzity signálu sekundární značené protilátky v oblasti 

definované signálem interkalačního barviva (tedy potažmo množství proteinu TopII 

navázaného v dané oblasti jádra). Výhodou tohoto stanovení je možnost navíc využít 

nulové hodnoty intenzity a její doplnění k výsledkům a také možnost porovnání odpovědí 

jednotlivých buněk – tedy rozložení odpovědí v dané buněčné populaci, které významně 

zvyšuje výpovědní hodnotu stanovení i z hlediska statistického vyhodnocení.  

Látkami, které jsem touto metodou hodnotila, byly primárně antracykliny. Ty, 

přestože patří k nejstarším protinádorovým léčivům, stále tvoří součást mnoha léčebných 

režimů v rámci protinádorové terapie, ať už se jedná o léčbu leukemií nebo solidních 

tumorů, v současnosti většinou jako adjuvantní léčiva a také v kombinacích s novými 

cílenými léčivy. Jejich klinické použití je omezeno převážně dvěma nejzávažnějšími 

nežádoucími účinky – závažnou, avšak do značné míry řešitelnou myelotoxicitou, ale 

hlavně rizikem pozdní formy kardiotoxicity, která vede v některých případech až 

k fatálnímu srdečnímu selhání (Marinello et al., 2018, Hensley et al., 1999). Součástí 

komplexního účinku antracyklinů je ovlivnění TopII a vznik kovalentních „štěpných“ 

komplexů s DNA, vedoucí k jejímu poškození nejčastěji dvojitými zlomy, které mohou 

být v buňkách více či méně správně opraveny (Delacote et al., 2008, Tomicic et al. 2013). 

Řadí se tak do skupiny tzv. TopII jedů. Dle některých studií je pak tento mechanismus 
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příčinou nejen protinádorového působení, ale právě také zmíněné kardiotoxicity (Lyu et 

al., 2007). 

Jedinou v současnosti registrovanou kardioprotektivní látkou s prokázanou klinickou 

účinností proti antracyklinové kardiotoxicitě je dexrazoxan. Jeho mechanismus 

preventivního působení zůstává také nejasný. Kromě tradičně citované teorie prevence 

oxidačního stresu pomocí chelatace železa hydrolytickým metabolitem DEX, jím může 

být dlouho v tomto smyslu přehlížená schopnost inhibice TopII. K přehlížení tohoto 

mechanismu jako možného vysvětlení kardioprotekčního účinku DEX vedlo 

pravděpodobně také to, že TopIIβ, přítomná v kardiomyocytech, byla objevena relativně 

nedávno, v době, kdy tradiční mechanismus už zaujal pevné místo v učebnicích 

farmakologie. DEX se řadí mezi tzv. katalytické inhibitory TopII, nezpůsobuje stabilizaci 

kovalentního komplexu TopII s DNA, a tedy ani vznik dvojitých zlomů DNA (Deng at 

al, 2014). Tato hypotéza byla podpořena jak studiemi naší skupiny o vztahu struktury a 

kardioprotekčního účinku derivátů dexrazoxanu (Jirkovská-Vávrová et al., 2015, Bureš 

et al., 2017, Jirkovská et al., v recenzním řízení), tak i studií hodnotící protekci 

antracyklinové kardiotoxicity v in vivo modelu se srdečně specifickou deplecí TopIIβ 

(Zhang et al., 2012). Nicméně detaily tohoto vztahu zůstávají zatím nejasné, stejně jako 

role TopIIβ v srdečních buňkách. 

Při našich pokusech jsme se zaměřili jak na studium vzniku kovalentních komplexů 

TopII s DNA po inkubaci s různými strukturními typy inhibitorů (jak ze skupiny TopII 

jedů – ETO, DAU, XK-469 – tak i katalytických inhbitorů – DEX, BNS-22), tak i na 

možné odlišnosti v odpovědi nádorových buněk linie HL-60 a nenádorových, které 

exprimují ve vysoké koncentraci obě isoformy TopII, tak i terminálně diferencovaných 

izolovaných neonatálních kardiomyocytů (NVCM). Účinky antracyklinů vykazují 

zvláštní dávkovou závislost, stoupají jen do určité koncentrace. Ve studii Lyu et al. (2007) 

byla stanovena jako nejúčinnější pro vznik dvojitých zlomů DNA stanovených pomocí 

imunodetekce fosforylované formy histonu H2AX koncentrace kolem 1 μM, která je také 

v rozmezí koncentrací pozorovaných v klinické praxi (Gewirtz, 1999). Při vyšších 

koncentracích, kolem 5–10 μM, účinek klesal. I na základě dalších pokusů v naší 

laboratoři pak byly zvoleny koncentrace DAU 1,2 μM a 10 μM pro zjištění, zda by se 

projevil podobný trend u množství detekovaných komplexů. Efekt DEX na protekci proti 

antracyklinové kardiotoxicitě se v našich předchozích studiích nejevil jako dávkově 

závislý, účinek vykazuje i námi zvolená koncentrace (10 μM) (Vávrová et al., 2013). 

Zvolené intervaly inkubací vycházejí z dřívějších publikací hodnotících vznik 
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kovalentních komplexů pomocí metody TARDIS (Atwal et al., 2019), ale také z našich 

dosud nepublikovaných pozorování vzniku poškození DNA pomocí Comet Assay 

(Skalická, nepublikované výsledky). 

U nádorových buněk linie HL-60 byl zaznamenán signifikantní nárůst intenzity 

komplexů TopII po inkubaci s DAU o koncentraci 1,2 μM, ale nikoli u koncentrace 

10 μM, což odpovídá zvláštní dávkové závislosti účinku antracyklinů, která byla 

pozorována v našich předchozích studiích i ve studiích jiných autorů (Atwal et al., 2019). 

Stejný trend jsme pozorovaly i v případě NVCM kultury. Po preinkubaci s DEX došlo 

u buněk HL-60 k signifikantnímu snížení intenzity signálu. U NVCM byl také patrný 

trend ke snížení, statistická významnost se zde však nepotvrdila. Preventivní působení 

DEX cestou snížení počtu kovalentních komplexů nebylo tedy naším pokusem potvrzeno. 

Avšak i v případech signifikantních rozdílů nebyly tyto rozdíly příliš výrazné a obecně 

bylo množství těchto komplexů ve srovnání s ETO velmi malé. Tyto naše výsledky 

korelují s dřívějšími studiemi hodnotícími kovalentní komplexy stabilizované DAU. 

Willmore et al. (2002), zaznamenali zvýšení komplexů u K562 buněk chronické leukemie 

způsobené inkubací s DAU a IDA proti kontrole v dávce 1 μM, s poklesem na kontrolní 

úroveň v dávce 10 μM. Tyto komplexy ale nebyly patrné u inkubace s DOX. Tito autoři 

také měli k dispozici protilátky specifické pro jednotlivé isoformy enzymu a potvrdili, že 

signál u těchto buněk je pro TopIIβ výrazně nižší, pravděpodobně díky celkově nižší 

koncentraci této isoformy v buňkách a touto protilátkou bylo zvýšení množství komplexů 

zaznamenáno jen u IDA. Je tedy také možné, že za velmi nízkými rozdíly je i signál na 

hranici detekovatelnosti a další optimalizace protilátek by vedla k upřesnění výsledků. 

Zde je důležité také zmínit, že výrobce použité komerční protilátky několik let deklaroval 

její specifitu proti TopIIβ a je tedy možné, že má pro tuto isoformu větší afinitu. Autoři 

studie Willmore et al. (2002) zároveň zmiňují, že cytotoxicitu látek použitých v jejich 

studii (DAU, IDA, DOX) nelze plně kvantifikovat na základě počtu komplexů, jelikož 

i menší počet, ale na citlivých sekvencích může působit toxicky. Detaily buněčné 

odpovědi je tedy nutné blíže prostudovat před odmítnutím této hypotézy. 

Další látkou použitou v této diplomové práci je XK-469, který je považovaný za 

topoisomerasový jed s účinkem především na TopIIβ (Gao et al, 1999). Při inkubaci 

modelové nádorové linie HL-60 se 100 a 300 μM XK-469 byla intenzita signálu TopII 

signifikantně vyšší proti kontrole. V těchto buňkách odvozených od nádorových, a tedy 

rychleji proliferujících lze předpokládat vyšší zastoupení α isoformy, ačkoliv β může být 
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rovněž přítomna. Jelikož byla použita protilátka detekující obě isoformy, nelze přesně 

identifikovat, kterou obsahovaly vzniklé komplexy. 

Účinky této látky byly v naší laboratoři hodnoceny dříve také z hlediska ovlivnění 

viability buněk HL-60, kde bylo zjištěno snížení viability už od 10 μM po 72hodinové 

kontinuální inkubaci pomocí MTT testu. V kombinaci s DAU nebylo prokázáno snížení 

nebo „prevence“ antiproliferačního působení antracyklinů (Kubeš, nepublikovaná data). 

Z hlediska signálu TARDIS jsme však zaznamenali statisticky významné snížení vzniku 

komplexů. Stejný efekt byl u koncentrace 100 μM pozorován také při sledování 

poškození DNA pomocí imunodetekce fosforylovaného histonu H2AX v naší laboratoři 

(Skalická, nepublikovaná data). Tyto jevy spolu tedy na základě těchto výsledků 

nekorelují a detaily tohoto zjištění bude třeba dále studovat i proto, že se projevil účinek 

na stabilizaci komplexů a zároveň účinek preventivní. Naopak bychom mohli soudit, že 

na protinádorové aktivitě se podílejí jiné mechanismy, než poškození DNA 

zprostředkované TopII. Zároveň tedy výsledky naznačují, že by XK-469 mohl působit 

jako katalytický inhibitor. Příčina by mohla být také v dávkové závislosti jednotlivých 

efektů a vliv by tedy mohla mít i kombinace s DAU. Tato látka, jako relativně nová, je 

pouze omezeně prostudovaná a ani TopII jako její jednoznačný cíl není zcela prokázaná 

(Ding et al., 2001). 

BNS-22 se řadí do skupiny katalytických inhibitorů TopII stejně jako DEX 

(Kawatani et al., 2011). Působení a účinky této sloučeniny jsou však zatím popsány jen 

v několika zdrojích. Pokud by působila jako katalytický inhibitor, mohla by zabránit 

vzniku komplexů způsobených DAU. Naším pokusem se ale vliv na snížení počtu 

komplexů nepotvrdil. Naopak byl zaznamenán signifikantně rozdílný vznik komplexů 

než u kontrolního vzorku u samotného BNS-22. Sloučenina tak na Top pravděpodobně 

působí a způsobuje i samotnou stabilizaci komplexů. Avšak rozdíl v intenzitách opět 

nebyl velmi výrazný. Nemusí tak jít o hlavní mechanismus účinku. V souvislosti s tímto 

efektem je možné zmínit také možnost falešně pozitivního výsledku v případě blokády 

buněčného cyklu ve vhodné chvíli, kdy je zvýšené množství kovalentních komplexů 

fyziologicky, například na konci G2 fáze nebo v časné mitóze. Tehdy dochází k rozdělení 

sesterských chromatid a dalším dějům, při kterých TopII plní svoje fyziologické funkce, 

a tedy se zvyšuje i množství TopII v dané chvíli navázané na DNA. 

Také účinky BNS-22 jsme hodnotili z hlediska protinádorového účinku, kde 

k signifikantnímu poklesu viability vedla inkubace už s 0,3 µM BNS-22 po dobu 72 

hodin. 
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Závěrem je tedy možné shrnout, že metoda TARDIS je využitelná s některými 

modifikacemi oproti původnímu protokolu v naší laboratoři i za použití volně dostupného 

softwaru pro obrazovou analýzu snímků a může být použitá pro hledání detailů působení 

nových i zavedených inhibitorů TopII (a eventuálně dalších enzymů tvořících kovalentní 

vazbu s DNA). 
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7 Závěr 

• Metoda TARDIS byla optimalizována pro použití v našich podmínkách na 

buněčných kulturách standardně používaných v této laboratoři. Zvolena byla protilátka 

EPR 5377, naředěná v poměru 1:100 s možností opakovaného použití. Sekundární 

protilátku konjugovanou s AlexaFluor 546 je nutné vždy naředit znovu. Přerušení pokusu 

je vhodné po inkubaci s NaCl, vzorky lze přes noc uchovat v lednici. 

• Pro vyhodnocení byly vybrány hodnoty intenzity signálu TopII v jednotlivých 

jádrech. 

• Pro statistické vyhodnocení byla vybrána analýza rozptylu – ANOVA 

a následným testem dle Holm-Šidáka. 

• U buněk linie HL-60 byly komplexy detekovány po působení DEX 10 μM a DAU 

1,2 μM i při preinkubaci DEX před podáním DAU 1,2 μM, ale zde došlo 

k signifikantnímu snížení proti samotnému DAU. 

• Působení XK-469 mělo vliv na větší množství komplexů při koncentrací 

100 a 300 μM. Zároveň bylo zaznamenáno snížení při podání XK-469 10 a 100 μM před 

DAU 1,2 μM proti samotnému DAU. 

• Po inkubaci s BNS-22 1 μM byla detekována vyšší intenzita proti kontrole. Při 

podání před DAU 1,2 μM nebyl zaznamenán signifikantní rozdíl vůči samotnému DAU. 

• U NVCM byly detekovány komplexy po podání DAU 1,2 μM i po preinkubaci 

DEX. Rozdíl mezi nimi nebyl signifikantní. 
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8 Seznam zkratek 

ANOVA Analysis of variance 

ATP Adenosintrifosfát 

BSA Bovinní sérový albumin 

DAU Daunorubicin 

DEX Dexrazoxan 

DMSO Dimethylsulfoxid 

DNA Deoxyribonukleová kyselina 

DOX Doxorubicin 

EDTA Ethylendiamintetraoctová kyselina 

ETO Etoposid 

FBS Fetální bovinní sérum 

HS Koňské sérum 

ICE In-vivo complex of enzyme (bioassay) 

IDA Idarubicin 

LMPA Low melting point agarose 

mRNA Messengerová ribonukleová kyselina 

NOS Reactive nitrogen species 

NVCM Neonatal ventricular cardiomyocytes 

PBS Phosphate-buffered saline (fosfátem pufrovaný fyziologický roztok) 

PBS-T Phosphate-buffered saline-0,1% Tween-20 

RADAR Rapid approach to DNA adduct recovery (assay) 

ROS Reactive oxygen species (reaktivní kyslíkové radikály) 

SDS Sodium dodecyl sulfát 
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TARDIS Trapped in Agarose DNA ImmunoStaining 

Top Topoisomerasa 
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