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1. Úvod 

 

1.1.  Vývoj a principy aplikace ionizujícího záření  

 

Historie ionizujícího záření počíná koncem 19. století, kdy Wilhelm Conrad Roentgen objevil a popsal 

„paprsky X“ a Marie Curie objevila radium.  V první polovině 20. století pak bylo ionizující záření (v 

dalším textu již jen „záření“)  využito v léčbě různých maligních onemocnění jako byly nádory čípku 

děložního a inoperabilní nádory varlat.  Technologický pokrok ve 2. polovině 20. století pak umožnil 

konstrukci zevních ozařovačů s izotopovými zdroji, mezi nimiž dominovaly zdroje 60Co a později 

lineárních urychlovačů s různými modifikacemi.  Koncem 20. století již byla aplikace záření typu gama 

případně beta standardní  a nenahraditelnou součástí léčby širokého spektra maligních onemocnění.  

Biologickými efekty a metodikami aplikace  záření se zabývá speciální obor radiační onkologie, 

radioterapie, jehož rychlý pokrok je dán především rozvojem výpočetní techniky.  Dodnes je záření u 

řady nádorů jedinou metodou, kterou lze spolehlivě eliminovat klonogenní buňky nádoru a dosáhnout 

kurativního efektu.  

 

Od počátku léčebného využití záření, když bylo jasné, že jakákoliv populace buněk lze eliminovat 

dostatečně vysokou dávkou záření,  se řeší  fyzikální a biologická problematika záření s cílem omezit 

biologický efekt na určitý objem určité tkáně – tzn. selektivně ozařovat nádorovou tkáň a přilehlou 

oblast potenciální invaze.  Iniciální radiobiologické pokusy datované do 50. a 60. let prokázaly 

specifika v radiosenzitivitě savčích buněk a to vysoce specifický biologický efekt záření při přenosu 

nízkého kvanta energie,  přítomnost „raménka“ v oblasti nízkých dávek  záření  naproti tomu v oblasti 

dávek  vyšších  podobný sklon křivek přežívání u různých nádorových i nenádorových tkání nebo 

experimentálních buněčných kultur.  To vše přináší  zásadní problém neselektivity biologického efektu 

vyšších dávek záření mezi nádorovou a nenádorovou tkání.  Ten  byl a je aktuální při využití záření o 

nízkém lineárním přenosu energie (LET – „linear energy transfer“),  jako je běžně užívané záření 

gama,  jehož absorpční charakteristiky vždy přinášejí biologický efekt v rozsáhlém objemu tkáně.   

Zatím se daří dosáhnout byť pouze do určité míry selektivitu biologickou a to pomocí principů 

frakcionace.  Přibývající fyzikální poznatky a rozvoj výpočetní techniky  umožňuji i selektivitu fyzikální 

resp. geometrickou a to využitím alternativních typů záření  nebo  využitím sofistikované techniky při  

aplikaci záření gama.  

 

Principy frakcionace byly vyvinuty na základě pozorování subletálního nebo potenciálně letálního 

poškození buněk a reparačních procesů, které jsou odlišné u nádorových a nenádorových tkání.  

Principy frakcionace jsou dnes základem standardní léčby a umožňují přežití zasažených 

nenádorových tkání v ozařovaném objemu.   Vývoj výpočetní techniky včetně třírozměrného 

zobrazování  umožňuje stále dokonalejší geometrické charakteristiky aplikace záření.  Je proto 

v současné době možné aplikovat záření do objemů zcela nepravidelného tvaru definovaného ve 

třech rozměrech. Navíc techniky  IMRT (intensity modulated radiation therapy) umožnily cílené a 

kontrolované  nehomogenní rozložení dávek v ozařovaném objemu.  Další rozvoj technik aplikace 

záření směřuje k dalšímu zpřesnění aplikace na základě počítačem řízeného sekvenčního použití řady 
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úzkých svazků („pencil beam“).   Přesnost aplikace dokonce evokovala poněkud zavádějící název 

metodiky – radiochirurgie.   Digitalizace zobrazování, která nyní již zcela ovládla radiodiagnostiku se 

přenáší i do oblasti aplikace záření.  Již byla vyvinuta technika tzv. tomoterapie, která umožňuje 

virtuálně určit dávky záření po jednotlivých voxelech tkáně zobrazené digitální metodikou.  Záření pak 

lze aplikovat technikou analogickou digitálnímu zobrazování  CT.  Je patrné,  že  možnost  vyšší 

selektivity aplikace záření na základě technických a fyzikálních principů umožňuje ustupovat  od 

principů frakcionace a aplikovat záření po větších frakcích za kratší dobu. To má příznivé biologické i 

ekonomické konsekvence.  Poněkud nadčasově (za to pro současný vývoj ilustrativně)  a jako 

„vývojový zkrat“ bez možnosti dalšího vývoje působí technika typu gama nože.  Aplikací více než dvou 

set svazků záření lze dosáhnout  selektivity ozáření, která již dovoluje kompletně opustit principy 

frakcionace.  Konstrukce gama nože je datována do doby, kdy ještě nebyl vyvinut software pro 

zařízení s podobnými charakteristikami aplikace záření.   Z dnešního náhledu je  software nahrazen 

fixním uspořádáním systému a počtem statických zdrojů záření gama.  V simplifikované představě je 

náročný software sekvenčního ozařování z jednoho zdroje nahrazen fixním kovovým rámem 

nesoucím sérii zdrojů.  

 

Technický pokrok v současné době umožňuje, byť jako standardní léčbu zatím minimálně,  i aplikaci 

vysokoenergetického korpuskulárního záření těžkými částicemi (protony, uhlíková jádra, křemíková 

jádra apod.)  s vysokým LET.  Absorpční charakteristiky záření těžkými částicemi samy o sobě 

umožňují dosažení vysoké selektivity ozáření.  Extrémní ekonomická náročnost záření těžkými 

částicemi nyní vyžaduje odpovědět na otázku,  zda sofistikovaná a výpočetní technikou podporovaná 

aplikace „levného“ elektromagnetického záření o vysoké energii dosahuje stejné selektivity a 

biologického efektu jako aplikace „drahého“ záření těžkými částicemi, u něhož je selektivita zajištěna 

absorpční charakteristikou.  V této otázce přirozeně není t.č. žádný konsensus a technicky náročné 

provozy ozařování těžkými částicemi jsou dále zaváděny.    

 

V době, kdy aplikace záření dosáhla určité technické dokonalosti a bylo ji možné standardně využívat 

s kurativním efektem, se začínají uplatňovat další principy původně nazývané radiopotenciace s cílem 

zvýšit účinnost záření na úrovní biologického efektu, potencovat biologický efekt.  Oproti původnímu 

přístupu, který směřuje k aplikaci maximální dávky záření s maximální selektivitou, jde o určitou 

alternativu. Efekt se maximalizuje zvýšením biologické účinnosti, ne zvýšením fyzikální dávky.  

Problematika radiopotenciace se přesouvá na subcelulární úroveň do modulace efektu dokonale 

aplikované dávky záření za dodržení fyzikálních a geometrických aspektů.  Z předchozího popisu je 

patrné, že všechny uvedené principy jsou dokonale komplementární a tvoří nedílný komplex.   Principy 

radiopotenciace, které dodnes nemají jednotnou nomenklaturu, spadají na pomezí fyziky,  molekulární 

biologie a farmakologie.  Přestože četné metodiky modulace efektu záření jsou již od poloviny 

devadesátých let  standardní léčbou, jsou odvozené převážně od empirie. Oblast modulace efektu 

záření představuje rozsáhlý prostor pro výzkum ze všech fyzikálních a biologických aspektů, který se 

rozšiřuje se zaváděním nových prostředků biologické léčby.  Nové poznatky z molekulární biologie a 

dokonale popsaný a často selektivní mechanismus účinku chemoterapie nebo prostředků biologické 

léčby tento prostor ještě rozšiřují.    
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V kontextu spektra prostředků, které umožňují účinnou kurativní aplikaci záření, je účelem 

prezentované práce objasnit jednu otázku z oblasti  radiopotenciace. To by mělo přispět k efektivní 

aplikaci záření. 

 

     

1.2. Mechanismy letálního efektu záření 

 

Ionizující záření o energiích, které se využívají v terapii nádorů, účinkuje prostřednictvím Comptonova 

efektu.  Indukuje ionizace buď na molekulách, které považujeme za kritické (cílové) nebo na 

molekulách vody, z nichž vytváří volné radikály. Ty v blízkosti 3-5 nm od molekul kritických mají stejný 

biologický efekt.  Hustota a rozložení ionizací závisí na hodnotě lineárního přenosu energie (LET – 

„linear energy transfer“).  

Biologické efekty  záření  byly popsány již v 50. letech 20. století. Hlavní cílovou strukturou je DNA, 

jejíž poškození vede ke ztrátě schopnosti dělení buňky, resp. ztrátě schopnosti tvořit kolonie. Většina 

následně konstruovaných modelů účinku záření vycházela z tohoto mechanismu, „zabíjení vázaného 

na mitózu“ jako jediného (1).  O více než  30 let později byl popsán mechanismus  zářením 

indukované apoptózy (2).  

  

 

1.3. Kvantifikace účinků záření – matematické modely 

 

Iniciální matematické modely, které kvantifikovaly efekty záření vycházely z tzv. zásahové teorie resp. 

zásahové modelu. Teorie vychází z konceptu, jehož vývoj počíná již v roce 1920. Vychází 

z konečného počtu cílů v buňkách, jejich zasažení ionizujícím zářením a interakci typu Comptonova 

efektu. To  v oblasti cíle vede v důsledku k buněčné smrti. Efekty v rámci zásahové teorie lze dobře 

matematicky modelovat. Přežívání resp. úbytek buněk odpovídá exponenciální funkci. Nejjednodušší 

funkcí určující počet přežívajících buněk  S je tzv. simple multitarget expression:  

 

S = 1 – (1 – e –D/Do)N , 

 

S -   počet přežívajících buněk 
D -   dávka záření 
D0 -  dávka záření nutná ke snížení počtu buněk na e-1.S, tzn. 0,37.S 
N -   extrapolační číslo, virtuální iniciální  počet buněk při ideálním průběhu exponenciální křivky přežívání podle  
        vzorce 
 

 

 

Tento model potvrzují pouze některé pokusy na kulturách mikroorganismů nebo experimentálních 

buněčných liniích (3).  V iniciální fázi modelované křivky přežívání reálný efekt neodpovídá 

matematickému modelu,  přežívající frakce je větší než modelovaná a virtuální původní počet buněk 
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odpovídá modelovanému extrapolačnímu číslu. Model není reálný v oblasti tzv. raménka resp. 

v oblasti malých počátečních dávek do 2-3 Gy resp. v oblasti první dekády přežívající frakce.  Navíc 

modelování podle zásahové teorie lze reprodukovat pouze jako jednotlivou akutní dávku záření 

v krátkém čase. Při běžné frakcionaci záření je jednotlivá akutní dávka právě asi 2 Gy a manifestuje 

efekt v oblasti raménka. Pro použití v klinické aplikaci záření je zásahový model těžko využitelný. 

Nepřiléhavost zásahového modelu také obnažuje fyziologický jev mechanismu efektu záření na buňky 

a totiž reparační potenciál, který umožní, že ne všechny teoretické „zásahy“ vyústí do buněčné smrti.  

Pochopitelně v době, kdy byl vytvářen zásahový model, znalost biologických dějů po ozáření a znalost 

molekulární biologie ještě neumožňovaly popsat reparační děje a modelovat je.  Přesto je možné, že 

model bude využitelný v modifikované formě, až se podaří detailně poradiační reakci popsat a 

reparační děje účinně modifikovat kupř. konkomitantní biologickou terapií.  

 

Další matematický model – lineárně kvadratický, který je nyní stále široce aplikován, kvantifikuje 

důsledek ozáření buňky, který pravděpodobně povede k buněčné smrti. Za letální efekt ozáření 

považuje indukci chromosomálních aberací, které neumožní buňkám projít další mitózou. Tento 

předpoklad byl dostatečně ověřen v experimentech. Model kvantifikuje počet aberací a následně 

počet přežívajících buněk na základě pravděpodobnosti vzniku chromozomálních zlomů buď  jednou 

elektronovou drahou (jedním Comptonovým efektem) nebo souběhem dvou elektronových drah (dvou 

Comptonových efektů).  Přežívající frakce je pak dána vzorcem: 

 

S = e –(ααααD + ββββD  ) 

S – počet přežívajících buněk 
D- dávka záření 
α,  β –  koeficienty udávající radiosenzitivitu tkáně  
 

Koeficienty α a β resp. poměr α/β  udávají radiosenzitivitu tkáně.  Lineárně kvadratický model přináší 

jednoznačnou výhodu v tom, že odráží efekty malých jednorázových (akutních) dávek záření, které se 

užívají při běžné frakcionaci (4). Naproti tomu neodpovídá přesně dějům po jednorázových dávkách 

vyšších než 10 Gy.  Důležitým aspektem je zahrnutí potenciálních reparačních dějů po jedné frakci 

záření.  To je důsledkem pojetí modelu – vychází z pravděpodobnosti finálního důsledku, 

chromozomální aberace, tzn. jevu kalkulovaného až po proběhnutí potenciální reparační reakce.  

Z hlediska matematického modelování popsal potenciální reparační reakce Jacobson a Elkind (5,6) 

v kategoriích  SLDR nebo PLDR (sublethal damage repair,  potentially lethal damage repair). 

 

 

 

 

 

1.4. SLDR, PLDR 

 

2 
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Subletální poškození buňky je definováno jako „poškození, které přetrvává v přežívajících buňkách, 

není samo o sobě letální, ale je patrné, že bude ovlivňovat odpověď na následující ozáření“. (3)  

Za subletální poškození se v konceptu lineárně kvadratického modelu považuje jeden zlom, který 

vytvoří jeden fragment na základě jedné události tzn. vlivem jedné elektronové dráhy.  Ten se po 

určité době, během níž nenásleduje další ozáření, znovu napojuje, a buňka  je schopna další mitózy.   

V lineárně kvadratickém modelu je subletální poškození vyjádřeno složkou βD2. Koeficient β pak 

vyjadřuje efekty frakcionace. Současně ale koeficient β zahrnuje souběh událostí – dvojité zlomy, 

které jsou základem translokační aberace způsobené souběhem dvou událostí resp. dvou 

elektronových drah a které vedou k letálnímu efektu závislému na dávce. Lineárně kvadratický model 

tak zahrnuje reparační děje po ozáření, přestože je nijak nepopisuje. Vychází z opravitelnosti 

chromozomální aberace, která vytváří fragment.  

 

Lineárně kvadratický model nepřímo zahrnuje i dynamiku reparačních procesů a to na základě 

empirie. Elkind et al. (6,7) a po něm další určili poločas reparačních změn, resp. doby, po níž má 

křivka přežívání buněk opět průběh s iniciálním raménkem.  Poločas je mezi 0,5 – 1,5 hod. 

Aplikovatelnost lineárně kvadratického modelu je proto závislá též na čase, který je mezi frakcemi 

záření.  Při době nad 6 hod. (4 – 12 poločasů), lze frakce záření z hlediska jednotlivého efektu 

posuzovat jako nezávislé a popsat efekt výše uvedenou rovnicí.  

 

 

1.5.  Molekulární biologie poradiační reakce 

 

Pozdější výzkumy v oblasti molekulární biologie umožnily popsat poradiační reakce detailněji. Je  

možné popsat děje při opravě SLDR a PLDR. Navíc umožňují zahrnout mechanismus radiací 

indukované apoptózy.  Změny navozené radiací jsou souhrnně uvedené na obrázku 1. 

 

Změny spočívají ve 4 základních směrech: 

- Indukce genové exprese 

- Zastavení buněčného cyklu ve fázi G1 nebo G2 

- Oprava zlomů DNA 

- Radiací indukovaná apoptóza.  
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Obr. 1 – Molekulární změny navozené radiací – podle (8) 

Ionizující záření

Dvojité zlomy DNARůzné cesty 
aktivace

Membránový 
sfingomyelin

Aktivace 
povrchových 
receptorů

Indukce 
genové
exprese

Oprava DNA

HR vers. 
NHEJ

G2 arrest G1 arrest Apoptóza

+/-

vliv na 
přežití

  
 

Zkratky v obr. 1: 
 
HR – homologous recombination  
NHEJ – non-homologous end joining 
G1 – arrest, G2-arrest  - zástava cyklu ve fázi G1 resp. G2 
ATM/ATR, c-Abl, NBS1, H2AX, BRCA1, Chk1, Chk2, p53, p21 – značení genů a příslušných proteinů 
 
 
Na molekulární úrovni navozuje poškození způsobené ozářením, kaskádu změn, které směřují 

k zastavení buněčného cyklu, k indukci genů kódujících odpověď na stres, k opravě DNA a  

k apoptóze. Základní roli v odpovědi na ozáření mají proteiny ATM a ATR (obr. 1), které lokalizují 

poškozená místa DNA a fosforylací indukují reparační mechanismy. K nim patří další, tzv. downstream 

proteiny:  Jsou to p53 (který zásadně ovlivňuje apoptózu a zastavení buněčného cyklu), c-abl, NBS1, 

H2AX, BRCA-1, Chk1, Chk2 a další.   Kinetika nástupu ATM a ATR je rychlá. Fosforylace downstream 

proteinů je patrná během několika minut po ozáření  (H2AX) nebo do hodiny po ozáření (p53) (9, 10). 

 

Ozáření indukuje rozsáhlou řadu signálních faktorů jako je MAPK,  K-/H-Ras, JAK/STAT, c-Jun, EGFR 

a další.  Výsledkem poradiačních reakcí je kompetice reparační a apoptotické buněčné odpovědi. 

Jakkoliv je záření nepřirozeným dějem, signální faktory a reparační proteiny představují zcela 

přirozené molekuly, které lze indukovat i jinými podněty, kupř. prostřednictvím mitogenů.  
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Zastavení buněčného cyklu umožní dostatečně dlouhou dobu na uplatnění reparačních mechanismů, 

jak demonstroval Weichselbaum (11)  na buňkách osteogenního sarkomu, nádoru považovaného za 

radioresistentní.  Buňky osteosarkomu se po ozáření  pomaleji dělí a mají tak delší interval k uplatnění 

SLDR a PLDR.  

U buněk normálních tkání se buněčný cyklus zastaví obvykle ve fázi G1 (G1 checkpoint). Nádorové 

buňky mají často tento mechanismus aberantní a cyklus se zastavuje ve fázi G2 (G2 checkpoint) (12).  

 

Reparační reakce probíhají dvěma uniformními mechanismy – NHEJ (non-homologous end joining) a 

HR (homologous repair). Oba mechanismy jsou dobře popsány a oba mechanismy souvisí s indukcí 

řady genů a proteinů (13,14).  

 

Otázka poradiační apoptózy je poměrně složitá a přesahuje rámec této práce. Apoptóza je 

indukována v různých fázích poraidační reakce (3). Jednoznačně je nutné odlišit:  

a. Apoptózu navozenou přímo v poradiační reakci vyvolanou „downstream“ signalizací 

po rozpoznání defektů na DNA molekulami ATM, ATR.  Zřejmě jde o minoritní efekt.  

 

b. Apoptózu navozenou jako důsledek chromozomaálních aberací trvajících po dovršení 

reparačních reakci.  

 

c. Apoptózu navozenou poradiačními změnami v interfázi a to změnami nejen v jádře 

ale také v cytoplasmě a na membráně.   

 

 

Podrobná znalost molekulárních mechanismů poradiační reakce nevylučuje aplikaci lineárně 

kvadratického modelu pro kvantifikaci efektu. Všechny poznané reparační mechanismy směřující k  

opravě DNA vedou k výsledku, jímž je buď reparace do původního stavu nebo chromozomální 

aberace různého typu. Obtížně kvatifikovatelný může být podíl apoptózy navozené v interfázi nebo 

apoptózy vyvolané downstream signalizaci ATM a ATR.    

 

Je evidentní, že současný stupeň znalostí poradiačních změn umožňuje popsat je kvalitativně, ale 

kvantifikace by byla složitá, nemožná.  Proto zatím zůstává jako nejvhodnější lineárně kvadratický 

model, který kalkuluje s „nepodařeným“ výsledkem poradiační reparační reakce jako podkladem pro 

buněčnou smrt navozenou apoptózou nebo nekrózou.   

 

 

1.6. Možnosti modulace poradiační reakce 

 

Podrobná znalost poradiační reakce umožňuje úvahy nad možnostmi její modulace. Dlouhá řada 

preklinických pokusů i klinických studií dovedla řadu modulátorů radiační odpovědi případně 
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protektivních faktorů do rutinní klinické praxe a do standartů terapie.  Po téměř čtyřicetiletém vývoji 

není dosud u některých standartně užívaných schemat patrné, jaký je přesně mechanimus efektu. 

Geneze modulátorů odpovědi na radiaci je dlouhá a jsou v ní patrné přinejmenším 3 hlavní etapy. 

a. Modulace pomocí bioreduktivních látek, které simulují kyslíkový efekt. Vycházejí 

z dobře popsaných mechanismů, ověřených v preklinických pokusech.   

b. Modulace pomocí běžných cytostatik. Mechanismy potenciace jsou jen částečně 

objasněné.  

c. Modulace pomocí tzv. „bioterapie“, preparátů modulujících regulaci buněčného 

cyklu. Mechanismy potenciace jsou zatím předmětem hypotéz nebo preklinických 

pokusů.  

 

Vývoj bioreduktivních látek spadá již do 60. let minulého století.  Mechanismus potenciace vychází 

z toxicity bioreduktivních látek k hypoxickým buňkám .  Jako donátory elektronů potencují vznik 

volných radikálů a simulují efekt kyslíku. Na rozdíl od toho ale pomalu pronikají nádorovou tkání. 

Několik molekul  ze skupiny nitroimidazolů bylo zkoušeno v léčbě nádorů jako radiopotenciátory – 

metronidazol, misonidazol, desmethylmisonidazol etanidazol a nimorazol. Přes určité úspěchy 

v preklinických pokusech klinické studie neprokazují kromě vyjímek žádný přínos tohoto typu 

radiopotenciace (15, 16, 17).  

 

Použití běžných cytostatik (standartně užívaných v systémové chemoterapii) v součinnosti se zářením 

bylo předmětem dlouhé řady klinických studií a prokázalo jednoznačný benefit.  Stalo se doporučenou 

standartní léčbou u mnoha malignit na základě empirie.   Při tom mechanismus radiopotenciačního 

efektu nebyl nikdy jednoznačně popsán a je spíše předmětem řady hypotéz. Standartní schemata 

vznikla přidáním cytostatika, jehož účinnost byla u určité diagnózy již ověřena, k léčbě zářením.  Vedle 

toho, že není popsán mechanimus efektu, není jednoty ani v nomenklatuře procesu současné 

aplikace záření a cytostatik. Souběžně se užívají termíny  chemoradioterapie, radiochemoterapie, 

konkomitantní chemoterapie, chemoradiace apod.  (V dalším textu je použit zásadně termín 

chemoradiace jako nejpřehlednější.)  K cytostatikům, která pronikla do standartních režimů, patří 

platinové deriváty, převážně cisplatina, fluorované pyrimidiny (5-fluorouracil – 5-FU, capecitabin), další 

nukleosidová analoga (gemcitabin, fludarabin), ifosfamid, taxany, vinorelbin, hydroxyurea, mitomycin 

C, etoposid, camptothecin a další.  

 

Hypotetické mechanismy efektu lze sumarizovat do několika typů (18):  

- Interakce s přímým efektem záření, resp. překonání mechanismu resistence na záření – 

zvýšení počtu zlomů DNA (cisplatina). 

- Efekt synchronizace, efekt redistribuce  (fluorované pyrimidiny). 

- Inhibice reparačních procesů (SLDR, PLDR) (nukleosidová analoga včetně fluorovaných 

pyrimidinů). 

- Indukce apoptózy (taxany). 

- Indukce reoxygenace (po masivním úbytku buněk apoptózou)  se zvýšením radiosenzitivity 

(taxany).  
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- Metabolické efekty – potenciace průniku cytostatika do ozářené nádorové buňky (cisplatina). 

- Metabolické efekty – urychlení aktivace cytostatika v ozářené buňce (fluorované pyrimidiny). 

 

Jednotlivé mechanismy vzájemných interakcí ozařování a cytostatického efektu jsou popsány v řadě 

experimentálních prací. Je patrné, že se vzájemně doplňují a obvykle lze k jedné účinné látce přiřadit 

více mechanismů.  S potenciálním mechanismem efektem souvisí i otázka ideálního časování 

aplikace chemoterapie a jednotlivých frakcí záření. Ta se zatím ukázala natolik složitá, že se 

nepodařilo zavést jakékoliv schéma pro užití v klinice, které by vycházelo z ověřených 

experimentálních podkladů. V současnosti užívaná schemata aplikace vycházejí z empirie nebo 

jednotlivého předpokladu, ale verifikace nebo porovnání chybí. Empirická data potvrzují zvýšení 

protinádorové účinnosti záření. Je patrné, že kvantifikace na úrovni matematických modelů 

chemoradiace s jednou určitou látkou by byla obtížná a vyžadovala by, aby mechanismus účnku byl 

detailně popsán. Určitou kvantifikaci představuje určení tzv. „enhancement faktorů“ (19), což je 

iniciální model na buněčných kulturách a experimentálních nádorech. Ke klinickému použití mají tyto 

modely zatím daleko. Navíc ne každý model odráží efekty frakcionace. Ty se v experimentech 

s frakcionovaným podáním ukazují jako zásadní.  Naproti tomu experimenty určující enhancement 

faktory přispívají k objasnění mechanismu efektu chemoradiace a také k určení možného ideálního 

časování aplikace (např. u taxanů) (20).   

 

Bioterapie v současné době zahrnuje širokou skupinu prostředků, které jsou schopné modulovat 

procesy specifické pro nádorovou buňku. Prostředků je v současné době velké množství od 

modulátorů membránových receptorů na zvýšeně exprimovaných na nádorové buňce po molekuly 

přímo řídící průběh buněčného cyklu. Mechanismem efektu lze k těmto „novým“ látkám řadit i dlouho 

známé hormonální preparáty, např. tamoxfien. Modulace  efektů záření byla již ověřena 

v preklinických a klinických studiích. Modulace receptoru HER-1 (EGFR) při ozařování se dokonce 

stala standardní terapií (21,22,23).  Proti modulaci bioreduktivními látkami nebo cytostatiky 

představuje modulace bioterapií kvalitativně zcela novou entitu.  Mechanismy efektu látek užívaných 

v bioterapii jsou dobře popsány. Popsány jsou i mechanismy, kterými se potencuje efekt záření.  Byly 

ověřeny v četných preklinických experimentech (24). Základními mechanismy jsou: 

- Zvýšení radiosenzitivity 

- Interference s reparačními ději 

- Inhibice proliferace a repopulace 

- Inhibice anigogeneze∗ 

Z uvedených mechanismů se zdá být zásadním interference s reparačními ději, inhibice repopulace a 

snížení podílu klonogenních buněk, což je základem pro kurativní efekt ozařování (21).  

Kvantifikace efektu záření při potenciaci prostředky bioterapie je také obtížná, zvláště při 

frakcionované aplikaci záření a  předpokládané dominanci interference s reparací a repopulací.  

                                                 
∗
 Inhibice angiogeneze v kombinaci se zářením představuje kontroverzní přístup. V exprimentech byl ale 

prokázán supraaditivní  efekt záření aplikovaného po inhibici angiogeneze.  Některé práce dokonce prokazují 

zvýšení tenze kyslíku v nádorech po aplikaci inhibitorů angiogeneze, což lze přičítat redistribuci kyslíku do 

původně málo oxygenovaných částí nádoru. Supraaditivní efekt lze také přičítat prosté potenciaci 

antiangiogenního efektu záření a antiangiogenních látek.  
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Odhad nebo určení enhancement faktoru je jedinou metodou jak kvantifikovat efekt modulace. 

Problematika časování není při užití prostředků bioterapie aktuální. Bioterapie je aplikována obvykle 

kontinuálně nebo intermitentně s udržením stálé hladiny modulátoru. Jednotlivé frakce záření jsou 

aplikovány ve stavu určité dynamické rovnováhy.   

 

Z uvedeného přehledu je patrné, že nejběžněji užívaná metodika chemoradiace zůstává zatím 

nejméně objasněna a to z hlediska mechanismu efektu, časování aplikace i kvantifikace efektu resp. 

matematického modelování.   

 

 

1.7.  Současná aplikace poznatků molekulární biologie do ozařování 

 

Efekty ionizujícího záření na buňku mají složitý biologický mechanismus. Z molekulárně biologického 

hlediska v něm mají zásadní roli reparační mechanismy. Letální efekt na buňku následuje až po 

chybné aplikaci mechanismu reparačního. Možnosti matematického modelování pro kvantifikaci efektu 

jsou omezené. Zatím nejvíce využitelný je tzv. lineárně kvadratický model, který vychází 

z pravděpodobnosti výsledného letálního efektu na buňku a to bez ohledu na mechanismy 

předcházejících dějů.  Lze uplatnit řadu postupů modulace, potenciace efektu záření. U postupu 

nejběžnějšího a nejvíce přijatého do standardní terapie – potenciace cytostatiky, chemoradiace, 

nejsou dosud mechanismy interakce určené. To komplikuje kvantifikaci efektu i praktickou aplikaci 

terapie – nejsou dořešené otázky časování léčby, frakcionace, případně dávkování.  Užívané režimy 

jsou vyvinuty na základě empirie. Dosud jedinou možností kvantifikace, která byla v experimentu 

aplikována je výpočet  enhancement faktoru.   

 

Další části sdělení jsou zaměřeny na mechanismy efektu chemoradiace s antimetabolity resp. 

fluorovanými pyrimidiny, která se užívá jako jedna z nejběžnějších.  

 

 

1.8.  Chemoradiace s antimetabolity  fluorovanými pyrimidiny  – mechanismy efektu 

 

Literatura uvádí jako pravděpodobný mechanismus inhibici reparačních mechanismů (reparace 

subletálních a potenciálně letálních poškození DNA), změny v distribuci v buněčném cyklu (efekt 

synchronizace) a inhibice repopulace (18). Všechny tyto teoretické mechanismy vycházejí z toho, že 

efekty záření jsou prvotní. K nim přiřazují pravděpodobný mechanismus účinku chemoterapie, kterým 

lze dosáhnout celkového účinku supraaditivního.   Originální koncept mechanismu účinku prezentuje 

Blackstock et al. již v roce 1994 (25). V experimentu prokázal prodlouženou retenci a zvýšení tkáňové 

koncentrace metabolitu 5-FU – fluorodeoxyuridinmonofosfátu  (FdUMP) po ozáření dávkami 200 cGy 

resp. 500 cGy.  Podklad nachází ve zvýšení koncentrace thymidinkinázy enzymu metabolizujícího 5-

FU do aktivní formy (FdUMP) (obr. 2),  která byla prokázána v předchozích experimentech. 

Blackstockův koncept chemoradiace pak spočívá de facto v potenciaci efektů chemoterapie zářením.  
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Další zájem o poznání mechanismu vzájemné potenciace fluorovaných pyrimidinů a záření přichází 

s širším použitím capecitabinu a to zejména u nádorů zažívacího traktu. Capecitabin jako prekursor, 

„pro-drug“,  je do účinné formy aktivován enzymem thymidin-fosforylázou (TP) (obr. 3).  Několik 

experimentů prokazuje indukci TP po dávkách záření 2-5 Gy a zvýšenou konverzi capecitabinu na 5-

deoxy-5-fluorouridin.  Efekty jsou dokonce do jisté míry selektivní pro nádorovou tkáň (26, 27). 

Problematiku chemoradioterapie s fluorovanými pyrimidiny pochopitelně nelze omezit pouze na 

indukci jejich metabolismu do účinných forem. Zrychlený metabolismus může představovat jeden 

z mechanismů majoritních, zvláště u capecitabinu. Dalšími potenciálními mechanismy jsou indukce 

cílových enzymů (substrátů), konkrétně thymidylsyntetázy (TS) u fluorovaných pyrimidinů. Vlivem 

záření se potenciálně indukují i enzymy katabolizující a otázka potenciace pak závisí na metabolické 

rovnováze.  Je evidentní, že v konceptu alterovaného metabolismu cytostatika v ozařované tkáni je 

nezbytné popsat kompletní anabolickou a katabolickou kaskádu účinné látky včetně substrátu a znát 

komplexní poradiační reakci na molekulární úrovni.      

 

 

 1.8.1 Poradiační reakce  

 

Buněčná odpověď na ionizující záření, jak je rámcově popsána výše, zahrnuje indukci genové 

exprese.  K té přísluší geny kódující řadu proteinů následujících kategorií: 

- Proteiny řídící signální transdukci. 

- Proteiny účastné v reparaci dvojitých zlomů DNA (double strand break – DSB), přednostně 

mechanismem nehomologního spojování (non-homologous end joining – NHEJ). 

- Metabolické proteiny, které se účastní v reparačním procesu (tzn. enzymy podílející se na 

syntéze komponent opravované DNA).  

- Další proteiny, které se účastní následných procesů v důsledku zátěže zářením – 

angiogenezy, imunitní odpovědi apod. 

S indukcí genové exprese souvisí i indukce zymogenů, které se účastní v procesu apoptózy.  

 

Již koncem 80. let minulého století byl vyvinut první systém klasifikace transkriptů a relevantních  

proteinů indukovaných ionizujícím zářením tzv. XIP (X-ray inducible polypeptide, X-ray inducible 

protein nebo v přeneseném smyslu X-ray inducible transcript) (28).  Transkripty a příslušné proteiny 

byl identifikovány, ale jejich funkce nebyla známa.  Proto vznikla původně číselná nomenklatura, 

identifikující XIP podle molekulové hmotnosti (XIP 126 – XIP 275).  Následně byla identifikována řada 

molekul XIP ze skupiny metabolických enzymů, regulačních faktorů a cytokinů a nomenklatura XIP 

ustupuje do pozadí. U některých molekul je ale XIP nomenklatura stále užívána, a proto je uvedena 

v tabulce 1: 
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Tabulka 1 – Nomenklatura XIP 
 
Nomenklatura „XIP“ Identifikovaná 

molekula 
Funkce Pozn.  

XIP-6 „Tissue plasminogen 
activator“, t-PA 

Aktivace plasminogenu  

XIP-8 Clusterin, KUB-1 Reparace DSB cestou 
NHEJ (29) 

Isoforma 
proapoptotická n-CLU 
cytoprotektivní s-CLU 

XIP-11 Thymidinkináza, TK Metabolismus DNA  
XIP-3  DT diaforáza 

(NAD(P)H menadion 
oxidoreduktáza 

Metabolický enzym  

 
Z prvních experimentů byly patrné některé obecné závěry (30): 

 

- Většina proteinů  ze skupiny XIP je indukována specificky ionizujícím zářením a ne jinými 

podněty (kupř. hypertermií  a cestou heat -shock proteinů). 

- XIP jsou indukovány pouze nízkými dávkami záření (200 – 600 cGy). 

- Po vyšších dávkách záření, přes 10 Gy, jsou některé XIP suprimovány.  

- Transkripce všech XIP neprobíhá synchronně.  

 

Spektrum současně známých zářením indukovaných proteinů je rozsáhlé a zahrnuje i řadu cytokinů 

[kupř. tumor necrosis factor alfa (TNF-α)]. Pak zákonitě vzniká otázka, do jaké míry je indukce dalších 

cytokinů přímá, v rámci poradiační reakce, nebo nepřímá vlivem indukovaného cytokinu.    

 

Pro výzkum interakce ionizujícího záření a chemoterapie mají přirozeně zásadní význam XIP ze 

skupiny metabolických enzymů, jejichž indukce potenciálně alteruje metabolismus příslušné účinné 

látky.  Proto byly a jsou předmětem výzkumu zejm. enzymy metabolizující prekursory  DNA a RNA, 

které se v alterované formě využívají jako antimetabolity (falešné metabolity).   Problematika byla 

řešena zejména v souvislosti se zavedením „pro-drug“ capecitabinu, který se metabolickými enzymy 

aktivuje do účinné formy.  

 

 

 1.8.2. Metabolismus antimetabolitů – interakce s poradiačními změnami  

 

Skupina antimetabolitů ze skupiny fluorovaných pyrimidinů zahrnuje v současnosti běžně užívané 

látky 5-fluorouracil, capecitabin, gemcitabin a cytosin arabinosid.  Schéma metabolismu 

5-fluorouracilu, capecitabinu a gemcitabinu s uvedením metabolických enzymů je na obr. 2, 3, 4.  Do 

skupiny metabolických enzymů (a pravděpodobně XIP) spadá i thymidylsyntetáza (TS).  Problematika 

interakce se zářením proto zahrnuje i další antimetabolity – raltitrexed, pro nějž představuje TS cílovou 

strukturu.  
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Obr. 2 -   Metabolismus 5-flurouracilu (5-FU) 

Eliminace Aktivace

Dihydro 5-FU

DPD Uridin fosforyláza

TP Uridinkináza

CO2, urea, F-ββββ-alanin

Exkrece močí
(15-20%)

Fosforibosyl-
transferáza

TK

dUMP dTMP

TS

5-FU
5-FUR

5-FUdR FUMP 5-FUTP

5-FUDP

5-FdUMP

80%

 
 
Zkratky v obr. 2: 
 
DPD    -  dihydropyrimidindehydrogenáza 
5-FU    - 5-fluorouracil 
TP    - thymidinfosforyláza 
5-FUR    - 5-fluorouridin 
5-FUdR    - 5-fluorodeoxyuridin 
FUMP    - fluorouridinmonofosfát 
5-FUTP    - 5-fluorouridintrifosfát 
TK    - thymidinkináza 
5-FUDP    - 5-fluorouridindifosfát 
5-FdUMP -  5-fluorodeoxyuridinmonofosfát 
dUMP    - deoxyuridinmonofosfát 
TS    - thymidylsyntetáza 
dTMP    - deoxythymidinmonofosfát 
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Obr. 3 – Metabolismus capecitabinu 

Tenké střevo Játra

Capecitabin

5'-DFCR

5'-DFUR

CyD

5'-DFCR

5'-DFUR

5-FU

Nádor >> Zdravá tkáňCapecitabin

TP

CyD

CE

 
Zkratky v obr. 3: 
 
5'-DFCR -  5'-deoxy-5-fluorocytidin  
5'-DFUR -  5'-deoxy-5-fluorouridin  
5-FU - 5-fluorouracil 
CyD  -  cytidindeamináza  
CE  -  karboxyesteráza 
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Obr. 4 – Metabolismus gemcitabinu a ara-C 

dFdC, ara-C

CyD

dFdU, ara-U

dCK

dFdCMP, ara-CMP

dFdUMP, ara-UMP

dCMPD dCMPK

dFdCDP, ara-CDP

dCDPK

dFdCTP, ara-CTP

 
Zkratky v obr. 4: 

dFdC –  gemcitabin,  
ara-C  – cytosin arabinosid,  
CyD  – cytidin deamináza,  
dCK  – dexocytidinkináza,  
dFdU  –  diflurodeoxyuridin,  
ara-U  –  uridin arabinosid,  
dFdCMP – difluorodeoxycytidinmonofosfát,  
ara-CMP –  cytidinmonofosfát arabinosid,  
dCMPD  –  deoxycytidinmonofosfátdeamináza,  
dCMPDK –  deoxycytidinmonofosfátkináza,  
dFdUMP –  difluorodeoxyuridinmonofosfát,  
ara-UMP –  uridinmonofosfát arabinosid,  
dFdCDP – difluorodeoxycytidindifosfát,  
ara-CDP –  cytidindifosfát arabinosid,   
dCDPK  – deoxycytidindifosfátkináza,  
dFdCTP – difluorodeoxycytidintrifosfát,  
ara-CTP –  cytidintrifosfát arabinosid 
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Problematika XIP resp. enzymatické indukce ionizujícím zářením zahrnuje: 

- Indukci enzymů metabolizujících látky do aktivní formy - thymidin fosforylázy (TP), 

thymidinkinázy (TK), deoxycytidin kinázy (dCK), deoxycytidinmonofosfát kinázy (dCMPK). 

- Indukci cílové struktury, cílového enzymu – thymidylsyntetázy (TS). 

- Indukci enzymu katabolizujícího látky do forem inaktivních – dihydropyrimidin dehydrogenázy 

(DPD), deoxycytidin deaminázy (dCMP deamináza).  

 

U metabolismu cytostatik se pak řeší v rámci poradiační reakce následující otázky: 

- Rovnováha anabolismu a katabolismu příslušných látek (otázka aktuální zejména u 

capecitabinu). 

- Zvýšení koncentrace cílové struktury (TS u 5-FU, capecitabinu a raltitrexedu). 

- Variabilita poradiační reakce v různých tkáních, selektivita potenciace efektu účinných látek 

pro nádorovou tkáň. 

- Vývoj XIP v čase, potenciální podklady pro časování chemoradioterapie.  

  

Přehled teoretických interakcí pro různá cytostatika udává tabulka 2: 

 

Tabulka 2 – Přehled interakcí cytostatik typu antimetabolitů a metabolických enzymů 

 
Cytostatikum, účinná 
látka 

Indukovaný 
metabolizující enzym 
(potenciální XIP) 

Potenciální důsledek 
aktivace 

Důsledek pro účinnost 
+ zvýšení 
- snížení 

5-fluorouracil TP, TK Zvýšený anabolismus 
do účinné formy,        
5-FdUMP 

+ 

 DPD Zvýšený katabolismu 
do inaktivní formy 
dihydro 5-FU 

- 

 TS Zvýšení koncentrace 
cílové struktury 

+ 

Capecitabin TP Zvýšený anabolismus 
na 5-FdUMP a 5-FU  

+ 

Raltitrexed TS Zvýšení koncentrace 
cílové struktury 

+ 

Gemcitabin 
Cytosin arabinosid 

dCK, dCMPK, dCDPK Zvýšený anabolismus 
do účinné formy  

+ 
 

 dCyD Katabolismus do 
neúčinné formy d-UMP 

- 

 
Zkratky v tabulace 2:  
TP – thymidinfosforyláza,  TK- thymidinkináza, DPD – dihydropyrimidindehydrogenáza, TS – thymidylsyntetáza, 
dCK – doexycytidinkináza, dCMPK – deoxycytidinmonofosfátkináza, dCDPK – deoxycytidindifosfátkináza, dCyD 
– deoxycytidindeamináza, 5-FdUMP – 5-fluorodeoxyuridinmonofosfát,  5-FU – 5-fluorouracil, d-UMP – 
deoxyuridin monofosfát 
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 1.8.3. Přínos výzkumu poradiační reakce pro chemoradiaci  

 

Odpověď na výše uvedené otázky je pro aplikaci chemoradioterapie s fluorovanými pyrimidiny, 

případně s dalšími nukleosidy a antimetobolity přínosná. Objasní se možné mechanismy potenciálně 

supraaditivního, aditivního nebo dokonce subaditivního (v případě jednostranné potenciace 

katabolizmu) efektu záření a chemoterapie. Znalost časového průběhu metabolických enzymů může  

určovat ideální časování  aplikace chemoterapie a jednotlivých frakcí záření.  Interpretace nálezů pro 

klinické využití může být obtížná.   Při frakcionované aplikaci záření se superponují změny, které jsou 

vyvolané jedinou frakcí. Dynamika změn je přibližně známá z experimentů, které objasňují efekty 

SLDR a PLDR. Z hlediska těchto jevů se jednotlivé frakce záření považují za nezávislé události 

v lineárně kvadratickém modelu.  To opravňuje i ve výzkumu XIP vycházet z efektu jedné frakce 

záření resp. vytvářet model, v němž je aplikována jedna frakce.  

 

 

 1.8.4. Současný stav výzkumu 

    

Poradiační indukce většiny z enzymů metabolizujících pyrimidinová analoga a TS byla zkoumána a 

prokázána v ojedinělých separátních experimentech. Více referencí se vztahuje k indukci enzymů 

metabolizující 5-FU a capecitabin, tzn. látky standartně zavedené do chemoradioterapie. Raritní jsou 

reference k indukci enzymů metabolizujících cytidinová analoga. Práce obvykle popisují vývoj 

jednotlivých enzymů, ojedinělé jsou práce popisující soubory enzymů a práce popisující současně 

vývoj transkriptů i proteinů.  

Výsledky experimentů pro různé radiací indukované enzymy jsou obtížně porovnatelné s ohledem na 

odlišné prostředí experimentů, tzn. typy tkáňových kultur, experimentálních nádorů, prostředí in vivo, 

in vitro, dávky záření, metodiky analýzy.  V ojedinělé práci je referován TP/DPD poměr v ozářené tkáni  

a to na úrovni transkriptů (31). Poradiační anabolicko-katabolický poměr u cytidinových analog nebyl 

popsán.  

Varianty nepřímé indukce enzymů nebo potranslační aktivace byly ověřovány minimálně a jsou 

předmětem úvah.  

 

 

 1.8.4.1. Preklinické experimenty 

 

  1.8.4.1.1. Thymidinfosforyláza (TP)   

 

Indukce TP byla prokázána Sawadou et al. (26)  u experimentálních nádorů (ca coli, ca colli uteri, ca 

ventriculi, ca mammae) ve zvířecím modelu. Při dávkách 2,5 – 5 Gy se intracelulární koncentrace TP 

v 5 typech modelových lidských nádorů zvyšuje na 10 – 20 násobek bazální hladiny. Maximum 

zvýšení nastává kolem 9. dne po radiaci a zvýšení přetrvává do 18. dne. Sawada současně prokazuje 

určitou selektivitu zvýšení při srovnání experimentálních nádorů a zdravé jaterní tkáně. Nicméně 
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rozdíly v koncentraci TP jsou patrné i za normálních podmínek. Schueller (27) prokazuje in vivo u 

nemocných ca coli určitý gradient mezi koncentrací v tumorosní tkáni ca coli a koncentrací v přilehlé 

zdravé sliznici a gradient mezi koncentrací v tumorozní tkáni a plazmě.  

Indukce TP po ozáření experimentálních nádorů (gliomů) na zvířatech byla analyzována na úrovni 

transkriptů (31). V korelaci s předchozími nálezy (26) je patrné zvýšení koncentrace TP mRNA po 

dávce 8,5 Gy. Zvýšení dosahuje průměrně 10 násobku (maximálně až 70 násobku) bazální hladiny, 

počíná 24 hodin po ozáření a přetrvává relativně dlouhou dobu – průměrně 20 dní.  V uvedených 

experimentech vzniká několik kontroverzí: 

- Vlivem ozáření narůstá koncentrace i dalších proteinů ze skupiny cytokinů. Na úrovni proteinů 

byl prokázán nárůst TNF-α se stejným časovým průběhem jako TP. Na úrovni transkriptů je 

po ozáření prokázán nárůst m RNA pro dalších 11 cytokinů včetně IFN-γ a IL-1α (překvapivě 

při analýze mRNA tento experiment neprokazuje vzestup TNF-α mRNA). 

- U kontrolní skupiny ozářených zvířat, ale s odstíněním nádoru, je od 10. – 15. dne též patrný 

až 60 násobný nárůst TP mRNA. 

- Přetrvávání zvýšené hladiny TPmRNA v ozářených nádorech je nápadně dlouhé.  

S ohledem na známou indukci TNF-α a IFN-γ  lze připustit nepřímou indukci TP ionizujícím zářením 

prostřednictvím cytokinů.  Bez ohledu na mechanismus indukce TP je pravděpodobná zvýšená 

aktivace capecitabinu a fluorouracilu do účinných forem v ozářené tkáni, pravděpodobně s určitou 

selektivitou ve tkáni nádorové. 

 

 

  1.8.4.1.2. Dihydropyrimidindehydrogenáza (DPD) 

 

Reference o vývoji DPD v ozařované tkáni jsou raritní. Blanquicett et al. (31) stanovil hladiny DPD 

mRNA u experimentálních nádorů (gliomů) na zvířatech. Nezjistil žádnou změnu vlivem radiace. Pro 

predikci účinnosti  5-FU a capecitabinu je reprezentativním faktorem poměr TP/DPD.  Ten byl 

stanoven v různých nádorových tkáních bez předchozí expozice jakékoliv chemoterapii nebo 

ozařování metodikou určení proteinů (32). U nádorů mammy, kolorekta, ledvin a esophagu je 

evidentně poměr TP/DPD vyšší než 1, minimálně 1,5 (poměr enzymatických aktivit v UI/mg proteinu). 

V uvedeném unikátním experimentu poměr TP/DPD narůstá po ozáření na 60-70 násobné 

hodnoty (31). Tento nárůst predikuje zvýšení efektu capecitabinu a 5-FU., resp. synergii s ionizujícím 

zářením (33).  Variabilita poměru TP/DPD při stanovení v klinice mezi jednotlivými nemocnými je 

významná, což je dáno hlavně variabilitou v koncentraci DPD.  Variabilita mezi nemocnými dokonce 

mnohokrát převyšuje variabilitu mezi jednotlivými nádorovými typy. To snižuje význam určení TP/DPD 

poměru pro potenciální predikci  podle nádorových typů. Minimum referencí o vývoji DPD a TP/DPD 

poměru po radiaci zatím neumožňuje odhadnout vývoj katabolismu 5-FU a capecitabinu při evidentně 

zvýšeném anabolismu.  
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  1.8.4.1.3. Thymidylsyntetáza (TS) 

 

TS je předmětem výzkumu již téměř dvě desetiletí. Jako cílová struktura více účinných látek byla 

sledována exprese TS genu a hladiny enzymu v různých tkáních včetně nádorových. Exprese TS a 

její význam byla zkoumána zejména jako prognostikátor u nádorů kolorekta a prediktor senzitivity na 

léčbu fluorovanými pyrimidiny a raltitrexedem. Dosud publikované nálezy jsou kontroverzní (zvýšená 

exprese = negativní prognostikátor a pozitivní prediktor pro léčbu 5-FU), nevedou k jednoznačným 

závěrům a šiře problematiky prognózy a predikce pomocí TS přesahuje rámec popisovaného 

výzkumu.  V návaznosti na ionizující záření je z více referencí patrná následující závislost:  

- Opakovaně byla prokázána indukce TS zářením již od dávek 2 Gy, všechny dosavadní 

publikované experimenty byly vedeny in vitro nebo na experimentálních nádorech u zvířat.  

- Exprese TS prokázala negativní prediktivní hodnotu pro efekty záření i kombinované 

chemoradioterapie (zvýšená exprese koreluje s nižší radiosenzitivitou) (34). 

- Jakkoliv alterovaná hladina TS (včetně změn po ozáření) neresultuje pouze do změn 

v metabolismu DNA. TS má zřejmě několik dalších efektorových mechanismů,  kupř. regulaci 

systému p53 (35).   

- V rámci poradiační reparační reakce navazují zvýšené hladiny na urychlení folátového 

metabolismu, který je vlivem záření alterován (resp. molekuly folátů jsou degradovány 

kyslíkovými radikály na pterin a paraaminobenzoylglutamovou kyselinu). Alterace folátového 

metabolismu může být nepřímým spouštěcím mechanismem indukce TS (36) .    

 

Všechny reference zahrnující alteraci hladin TS vlivem ionizujícího záření ji popisují jako zvýšení. 

Dynamika zvýšení je podobná jako u předchozích metabolických enzymů. Koncentrace TS stoupá od 

24 hodin po ozáření a zvýšení přetrvává až do 120 hodin.  Kvantifikace je obtížná vlivem obtižně 

srovnatelných metodik stanovení enzymů, zvýšení dosahuje cca 200 % (37).   

 

Z hlediska chemoradioterapie je vývoj hladin TS  poměrně kontroverzním jevem. Jakkoliv prokázané 

zvýšení koncentrace cílové molekuly TS, pravděpodobně přináší zvýšení efektu účinné látky 

(fluorovaného pyrimidinu nebo raltitrexedu). Naproti tomu z hlediska účinnosti ionizujícího záření se 

zvýšená exprese TS prokázala jako negativní prediktivní faktor a blokáda TS specifickým 

inhibitorem(Thymitaq) (38) zvyšuje účinnost záření.  Navíc je pravděpodobné, že zvýšení efektu 

blokátoru TS (pyrimidinu nebo raltitrexdu) se nebude manifestovat pouze formou blokády DNA 

metabolismu, ale pravděpodobně i jinými cestami, kupř. modulací systému p53.  

 

 

  1.8.4.1.4. Thymidinkináza (TK) 

 

Indukce TK byla verifikována Boothmanem et al. před více jak 10 lety (4). V rámci nomenklatury XIP 

byla označena jako XIP-11.  Indukce TK-mRNA dosahovala 6 násobku bazálních hladin s relativně 

rychlým nástupem – maximum 3 hodiny po ozáření. Indukce TK mRNA byla intenzivnější 
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v nádorových buňkách (melanom – U1-Mel) než v buňkách nenádorových.  Maximum indukce bylo 

dosaženo po jednotlivé dávce 5 Gy. Při dávkách nad 6 Gy je patrný útlum TK, resp. úbytek TK mRNA. 

Tatáž pracovní skupina verifikovala i nárůst proteinu TK (39). I u proteinu je patrný rozdíl mezi 

nádorovou a nenádorovu buňkou, kde jsou hladiny proteinu nižší.  Při stanovení aktivity TK po radiaci 

je v pokusu na nádorových a nenádorových tkáních myší (ascitický nádorový exudát, slezina, thymus,) 

je patrné zvýšení po malých dávkách záření, při dávkách nad 1 Gy se aktivita snižuje v intervalu 12 

hodin (40, 41). Jde zřejmě o posttranslační inhibici cestou fosforylace při zvýšení intracelulárního 

poolu deoxythymidintrifosfátu (dTTP). Podobná kinetika byla popsána i u t-PA (tissue plasminogen 

activator – XIP 6), kde odráží stabilizaci mRNA v prvním vrcholu a indukovanou transkripci ve 2. 

vrcholu (30).  I když indukce TK může mít význam pro kinetiku fluorovaných pyrimidinů, tzn. význam 

pro účinnost chemoradiace,  další reference nejsou dostupné, zřejmě proto, že významnější postavení 

v metabolismu pyrimidinů mají TP, DPD a TS.   

 

 

  1.8.4.1.5.  Deoxycytidinkináza (dCK) 

 

Deoxycytidinikináza (dCK) je známá jako enzym aktivující pyrimidinová nukleosidová analoga gemcitabin a 

cytosin arabinosid a též purinová analoga jako chlordeoxyadenosin. V různých referencích byla popsána jeho 

aktivace při narušení syntézy DNA z různých příčin (aphidicolin, cytostatika – např. etposid) (42,43). Navíc aktivita 

dCK je nezávislá na fázi buněčného cyklu, resp. kromě S fáze si zachovává i ve fázích ostatních včetně G0. Na 

aktivitě dCK přirozeně závisí i rychlost aktivace Ara-C a gemcitabinu do účinných forem, dCK se uplatňuje jako 

prediktivní faktor efektu těchto látek (44).  Vzestup aktivity dCK  resp. nárůst koncentrace proteinu na 5 násobek 

původní hodnoty byl prokázán na kulturách experimentálních nádorů colon po jednotlivých dávek záření do 7,5 

Gy současně s nárůstem aktivity TK (45). Recentní práce Csapa et al. prokazuje vzestup aktivity dCK  na 

kulturách lymfocytů.  Vzestup enzymatické aktivity dCK  na 3-4 násobné hodnoty je patrný po krátkém časovém 

intervalu, 15 - 30 minut po ozáření dávkami 0,5 – 4 Gy.  Při stanovení koncentrace proteinu dCK není patrný 

žádný vzestup (46).  Krátký časový interval od ozáření a absence nárůstu proteinu nasvědčuje posttranslační 

aktivaci, nikoliv de novo syntéze. Ta zřejmě nastává v delším časovém intervalu,  který v uvedené referenci nebyl 

zkoumán, pravděpodobně po 6 hodinách a déle. V rámci časné aktivace se dCK  se zřejmě aktivuje 

proteinkinázou  Cα (47) a časná aktivace je pravděpodobně součástí procesu spouštěného po poškození DNA  

stresovými kinázami  (γ-PAK a ATM kináza) (48).   Pro přesnější určení syntézy dCK  (nikoliv aktivace) bude 

nezbytné i stanovení transkriptu – dCK mRNA. Reference popisující transkript v závislosti na ozáření nejsou 

k dispozici.  

 

 

  1.8.4.1.6.  Deoxycytidindifosfátkináza, deoxycytidinmonofosfátkináza   

                   (dCMPK, dCDPK) 

 

Těmito enzymy jsou pyrimidinová analoga Ara-C a dFdC dále aktivována do účinné formy.  

Reference popisující tyto enzymy jsou ojedinělé. Současně řešená problematika spočívá v identifikaci 

mechanismů fosforylace deoxycytidinmonofosfátu (dCMP). Mechanismus fosforylace cestou dCMPK a dCDPK 

zřejmě není jediný (49).  Otázky postavení dCMPk a dCDPK v reakci na záření nebyly řešeny.  
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  1.8.4.1. 7 Deoxycytidin monofosfát deamináza (dCMPD) 

 

Deaminace monofosfátového metabolitu gemcitabinu (dFdC), tzn. gemcitabin-monofosfátu (dFdCMP) 

prostřednictvím dCMPD může být majoritní cestou eliminace.  Trifosfátový metabolit, dFdCTP, působí jako 

blokátor dCMPD. Tímto mechanismem autopotenciace se prodlužuje poločas účinných forem resp. metabolitů 

gemcitabinu. Vývoj dCMPD v kontextu poradiační reakce není známý, k dispozici je minimum referencí.  Byla 

popsána transientní indukce dCMPD v buněčných liniích CHO-K1 po UV ozáření  s relevantním nárůstem 

metabolitu dUMP (50).  Hladiny dCMPD mRNA  po ozáření nebyly zkoumány.  

Z hlediska potenciální kombinace nukleosidových analog Ara-C a gemcitabinu se zářením má význam určení 

poradiačního vývoje dCMPD v kontextu stanovení  poměru anabolismu a katabolismu. Přínosné by bylo 

stanovení poměru dCK/dCMPD a poměru  dCMPK/dCMPD. 

 

 

 1.8.4.2. Studie in vivo 

  

Výsledky ze studií in vivo jsou ve srovnání s nálezy experimentů na buněčných kulturách 

přinejmenším kontroverzní.  Klinické studie celkem jednoznačně verifikují enzymy metabolizující 

fluoropyrimidiny – TP, DPD a TS jako významné prediktory (51,52,53). Zatím ale chybí reference, 

která by potvrzovala vzestup kteréhokoliv z enzymů v biopsii z ozářené tkáně po frakcionovaném 

ozařování. Naopak se recentně objevují práce, které prokazují nevýznamné změny při porovnání 

bioptického materiálu před a po ozařování nebo před a po chemoradiaci (54, 55).  V žádném 

z experimentů in vivo se nepodařilo prokázat trvalé zvýšení kteréhokoliv z enzymů během ozáření 

nebo přetrvávání po ozáření.  

Složité poměry v živé tkáni po frakcionovaném ozáření se odrážení v následujících nálezech 

z experimentů in vivo: 

 

a. Zvýšená exprese metabolických enzymů – TP, TS, DPD, TK byla prokázána. Je ale 

krátkodobá. S narůstající dobou po ozáření a s narůstající dávkou při frakcionovaném 

ozáření následuje suprese, která je dlouhodobá (56). Nepřetrvává ani dlouhodobě zvýšená 

hladina enzymů, která se s postupujícím časem a narůstajícím počtem frakcí záření vrací 

k původním hodnotám.  

 

b. Uplatňují se tzv. „abskopální efekty“, které byly prokázány v modelech na zvířatech. Ke 

transientnímu zvýšení hladin enzymů dojde i v buňkách mimo ozařovaný objem.  Zvýšení 

hladiny enzymů je pak indukováno nepřímo, tzn. prostřednictvím dalšího mediátoru, který se 

uvolňuje vlivem záření, kupř. TNF-alfa nebo interferonů (57,58,26).  

 

c. Zvýšení hladin enzymů je specifické pro určité kultury buněk, resp. pro určité nádorové typy.  

Např. poradiační indukce TP byla prokázána v ca mammy, kolorekta a glioblastomu zatímco 

nebyla prokázána v ca pankreatu.  
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d. Nálezy jsou komplikovány mechanismy selekce, což souvisí i s prediktivní hodnotou hladin 

enzymů.  Např. predikuje-li nízká hladina DPD vyšší senzitivitu k 5-FU, selektují se buňky 

s vyšší hladinou. U TP predikuje vyšší senzitivitu hladina vyšší, selektují se buňky s nižší 

hladinou (59).  Po frakcionovaném ozáření pak může prostá selekce méně senzitivních 

buněk ovlivňovat TP/DPD poměr, který pak neodráží jakoukoliv kvantitu indukčních 

mechanismů.  

 

Je k dispozici několik recentních analýz in vivo, převážně z ca rekta (51,52,53), dále ca pankreatu 

(54), oesophagu (56) a ca colli uteri (57). V žádné z tkání není po frakcionovaném ozáření patrné 

zvýšení hladin metabolických enzymů. Výrazně se nemění ani TP/DPD poměr. Přetrvává poměr 

připouštějící dominantní anabolismus do aktivních forem.  

 

 

 1.8.5. Kontroverze současného stavu  

 

V preklinických pokusech je po obvykle jednorázovém ozáření patrná zvýšená transkripce a zvýšená 

hladina příslušných enzymů. Není evidentní, zda je o přímou indukci zářením nebo sekundární indukci 

vlivem cytokinů (TNF-alfa). 

 

Přestože v experimentálních podmínkách jsou patrné dlouhodobě zvýšené hladiny proteinů, 

přetrvávající přinejmenším několik dnů, není patrné zvýšení hladin po frakcionovaném ozáření in vivo 

v bioptickém materiálu. To ztěžuje aplikaci konceptu potenciace. 

Koncept potenciace resp. akcelerované aktivace fluoropyrimidinů je podporován příznivým TP:DPD 

poměrem. 

 

Pro jakoukoliv kvantifikaci efektu není dost podkladů. Chybí údaje kvantitě  při „opakování jevu“ resp. 

o vývoji indukce transkriptů a vývoji syntézy proteinů při frakcionovaném ozařování.  

 

Model vycházející z buněčných kultur je příliš jednoduchý pro aplikaci do živého ozařovaného 

organismu. Obtížně odráží podmínky frakcionovaného ozáření, obtížně odráží nepřímou indukci 

pomocí dalších cytokinů a neodráží mechanismy selekce.  

 

Naproti tomu i nálezy ze tkáně in vivo po skončeném ozařování nebo po určitém počtu frakcí se těžko 

aplikují. Neodrážejí časné reakce přežívající buňky po jednotlivé frakcí záření.  Jsou pak obtížně 

aplikovatelné pro opakovanou nebo kontinuálně podanou potenciaci (chemoterapii) v průběhu záření.   

 

Přesto není model z buněčných kultur irelevantní, připustíme-li  opakovatelnost jevu při každé frakci 

záření. Přežívající buňky pak zachovávají určitý druh reakce, který ovlivňuje určitým způsobem 

metabolismus příslušné účinné látky.  Takový předpoklad je relevantní k lineárně kvadratickému 

modelu efektu záření, který analyzuje separátně jednu každou frakci záření.  
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2. Cíle výzkumu 

 

2.1. Primární cíle  

- Identifikovat část poradiační reakce v čase, resp. určit dynamiku indukce exprese určitých 

genů, které se podílejí svým produktem na metabolismu fluorovaných pyrimidinů.  

- Identifikovat relevantní zvýšení hladin příslušných proteinů.  

- Určit vývoj TP/DPD poměru.  

 

2.2. Sekundární cíle 

- Verifikovat model potenciace fluorovaných pyrimidinů ozařováním jako základu pro 

supraaditivní efekt při chemoradiaci.  

- Určit optimální schema pro aplikaci fluorovaných pyrimidinů při frakcionované aplikaci záření. 

 

 

2.3. Hypotéza na základě dostupných informací 

 

Aplikace každé frakce záření indukuje buněčnou poradiační reakci jejíž součástí je zvýšená 

transkripce genů pro metabolické enzymy – TP, TK, DPD, TS.   

  

Zvýšená transkripce se odráží ve zýšené hladině příslušných proteinů. Při tom se rovnováha TP vers. 

DPD významně nenarušuje.  

 

Kinetika změn v hladinách enzymů je pomalá, zvýšení bude probíhat a přetrvávat v rámci celých dní.  

Optimální období pro aplikaci konkomitantní chemoterapie při frakcionovaném ozařování bude dlouhé  

a vyplní periodu mezi frakcemi.  

 

 

3. Metodika výzkumu  

 

3.1. Vývoj metodiky analýzy transkriptů 

 

Metodika analýzy transkriptů cestou  RT PCR („real time polymerase chain reaction“) byla vyvinuta pro 

enzymy metabolizující 5-FU a capecitabin, tzn. DPD, TK, TP a TS.  Pro analýzu byly připraveny 3 

sady interních standardů (referenčních genů) – beta aktin (BA), glyceraldehydfosfátdehydrogenáza 

(GAPDH) a beta-mikroglobulin (BM). V iniciálním pokusu ověřujícím stabilitu genů v aplikované 

analýze byl vyloučen BM. BA a GAPDH prokázaly stabilitu vhodnou pro další, ozařovací pokusy. 

V primárním experimentu byly aplikovány dávky 2 Gy a 5 Gy s fixním časovým intervalem 4 hodiny 

mezi radiací a analýzou. Experiment ověřil proveditelnost metodiky a použitelnost interních standardů. 

Nebyla zjištěna významná indukce transkriptů příslušných k interním standardům. Algoritmus analýzy 

je uveden schematicky: 
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- Ozáření v kultivačních kyvetách 

- Kontrola viability buněk optickou mikroskopií 

- Trypsinizace, peletizace, pelet uchován do zahájení izolace  mRNA v roztoku RNA later 

(Sigma, USA) 

- Izolace polyA mRNA - kit GenElute Direkt mRNA Miniprep Kit (Sigma, USA) 

- Reverzní transkripce – kit TaqMan Reverse Transcription Reagents (Applied Biosystems, 

UK) 

- Real time PCR – kit SYBR Green PCR Master Mix (Applied Biosystems, UK), cykler ABI 

PRISM 7000 Sequence Detection System.  

- Kvantifikace hladin RNA 

 

Ke kvantifikaci hladin RNA byla použita metodika „comparative threshold cycle“ (CT), která srovnává 

relativní hodnotu cílové sekvence („targetu“) s vybranou referenční hodnotou. Použití metodiky 

umožnilo relativní kvantifikaci transkriptu srovnáním proti internímu standardu bez nutnosti konstrukce 

kalibrační křivky (60).  

    

∆∆∆∆CT  = CT(target)  - CT(interní standard)   

∆∆∆∆∆∆∆∆CT = ∆∆∆∆CT(rad) -  ∆∆∆∆CT(non-rad.)    

Komparativní hodnota exprese = 2-∆∆∆∆∆∆∆∆CT 

 

Indexy:  
target          – určovaná RNA sekvence 
interní standard  –  RNA sekvence BA, GAPDH 
rad    – ozářená tkáň (kultura) 
non-rad    – neozářená tkáň (kultura) 
CT    –  počet cyklů v PCR analýze 
 

Všechna vyšetření byla prováděna v tripletech. Výsledky z tripletů byly průměrovány a byl stanoven 

rozptyl na úrovni hodnot CT.  Komparativní hodnoty exprese byly kalkulovány z průměrných hodnot 

CT, a proto pro ně nelze určit rozptyl.  

Hodnoty exprese byly stanoveny v intervalech 10, 20, 30, 60 minut po ozáření a dále každou hodinu, 

celkem do 8 hodin.  

Ze získaných dat komparativních hodnot exprese byla konstruována časová křivka s polynomickým 

vyrovnáním trendů a výpočtem hodnoty R2. 

 

 

3.2. Vývoj metodiky analýzy proteinů  

 

Proteiny resp. metabolické enzymy, TK, TP, TS a DPD byly analyzovány metodikou Western blot.   

Pro metodiku Western blot byly zajištěny protilátky identifikující TP, TK a TS dostupné na trhu (Abcam  

Inc.) 
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Protilátka identifikující DPD byla dodána jako bezplatný vzorek pozorností japonské firmy   Taiko 

Pharmaceuticals Co., Ltd., Tokushima Research Center. V průběhu experimentů se na trhu stala 

dostupnou protilátka DPYD - Santa Cruz Biotechnologies  (kozí anti DPD protilátka 0,4 µg/ml). 

 

Proteiny byly analyzovány ve 3 sériích experimentů ve podle schematicky uvedeného algoritmu: 

 

- Testování viability buněk  barvením AO/EtBr (akrridinová oranž/ethydium bromid) nebo 

trypanovou modří.  

- Centirfugování  (5 min, 1 000 rpm) a resuspenze v PBS pufru. 

- Centrifugování (5 min, 1 000 rpm) a resuspense v lysátovém pufru (NaCl, EDTA, Tris, NP-40) 

s inhibitory proteáz. 

- Desintegrace ultrazvukem a elektroforéza  (120 V, 1-2 hod.)  

- Převedení (transblotting) na nitrocelulózovou membránu. 

- Inkubace membrány s primární protilátkou* přes noc v 4 °C. 

- Promývání - 3x rychlé opláchnutí PBS (0,05% Tween), pak 4x 5 min oplachy PBS (0,05% 

Tween). 

- Inkubace se sekundární protilátkou 45 min. 

- Inkubace s luminiscenčním barvivem.  

- Autoradiografie (experiment 1) nebo snímání na scanneru Odyssey (Li-Cor) (experiment 2 a 

3). 

- Denzitometrie autoradiografických pásem (experiment 1) nebo kvantifikace pomocí sfotwaru 

Gene Tools (Syngene) (experiment 2 a 3).  

 

* anti-thymidinfosforylasa (TP Ab)  0,20 mg/ml 200x ředěná v 1% sušeném odtučněném mléku rozpuštěném v PBS (0,05% 

Tween),  anti-thymidylátsynthasa (TS Ab)  0,20 mg/ml 500x ředěná v 1% sušeném odtučněném mléku  rozpuštěném v PBS 

(0,05% Tween),  kozí anti DPYD protilátka 0,4 ug/ml,  myší monoklonální anti-TK protilátka 2,5 ug/ml 

 

Normalizace byla volena proti aktinu  jako kontrole nanášky.  Absorbance aktinu a DPD byla měřena 

v rozsahu 800 nm , absorbance TP, TS a TK v rozsahu 700 nm.  Analýzy byly prováděny ve 3 

opakováních (experiment 1) nebo 4 opakováních (experiment 2 a 3).   

 

Hladiny enzymů, proteinů byly iniciálně určovány v intervalech 4, 8, 12, 16, 24, 32, 36, 40, 48, 72 a 96 

hod. po ozáření. V expetimentu 2 byl doplněn i interval 120 hodin po ozáření.  Časové řady pro 

jednotlivé experimenty jsou uvedené v tabulce 3 :  

 
Tabulka 3   - Časové řady pro jednotlivé experimenty určení proteinů 
 
Experiment Stanovené proteiny Doby stanovení od ozáření (hod.) 
1 TP, TS, TK 4, 8, 12, 16, 24, 32, 36, 40, 48, 72, 96 
2 TP, TS, TK, DPD 4, 8, 12, 16, 24, 32, 40, 48, 72, 96, 120 
3 TP, TS, TK, DPD 4, 8, 12, 16, 24, 32, 40, 48, 72, 96 
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Denzitometrické hodnoty normalizované proti aktinu byly srovnávány s hodnotami v kontrolních, 

neozářených kulturách, které byly vystaveny stejným podmínkám manipulace a transportu jako kultury 

ozářené. Ke každému časovému intervalu byla přiřazena 1 kontrola a porovnáním byla kalkulována   

relativní denzitometrická hodnota: 

 

Rh = XIPn/XIPk          XIPn = DXIPn/Dactn       XIPk = DXIPk/Dactk   

 

Zkratky: 

Rh           - relativní denzitometrická hdonota  
XIPn      - denzitometrická hodnota  proteinu XIP normalizovaná proti aktinu v ozářené kultuře 

XIPk      –  denzitometrická hodnota proteinu XIP normalizovaná proti aktinu 
DXIPn     –  denzitometrická hdonota proteinu XIP v ozářené kutluře 

Dactn      –  denzitometrická hodnota actinu v ozářené kultuře 

DXIPk     –  denzitometrická hodnota actinu v kontrolní kultuře 

Dactk      –  denzitometrická hodnota actinu v kontrolní kultuře  

 

Ze získaných dat byla konstruována časová křivka.  Následně byla ověřena statistická významnost 

zvýšení hladin proteinů. S ohledem na očekávaný charakter  zvýšení hladin proteinů (rychlý nárůst 

s přetrváváním zvýšené hladiny) byl zvolen  nepárový t test. 

 

  

3.3. Metodika manipulace s buněčnými kulturami 

 

Veškeré transporty a manipulace s buňkami byly vedeny za standardní teploty 36°C. Buněčné kultury 

byly při transportech a manipulacích uchovávány v izolačních termostabilních nádobách. Podmínky 

byly během všech experimentů identické.  

 

 

3.4. Metodika ozáření buněčných kultur   

 

V Ústavu radiační onkologie byla vyvinuta jednoduchá metodika homogenního záření buněčných 

kultur He-La za stálé teploty.  Kultury byly ozařovány monochromatickým svazkem ozařovače 60Co 

Chisobalt (Chirana)  energie 1,2 MeV (určování dynamiky transkripce a iniciální experimenty určující 

hladiny proteinů) nebo lineárním urychlovačem Clinac 6 (Varian) svazkem o energii 6 MeV.  

Problematika homogenity svazku záření a minimalizace rozptylu byla řešena použitím standartdních 

kultivačních kyvet rozměrů 4x8 cm zaplněných médiem (cca 60 ml). Kyvety byly ozařovány po dvou,  

v rovině kolmé na centrální paprsek. Dvojice kyvet vyplnila pole 8x8 cm. Kyvety směřovaly stěnou s 

adehrující vrstvou buněk ke gantry ozařovače za účelem eliminace absorpce záření ve vrstvě 

kultivačního média.  Kyvety byly umístěny do rámového fixatéru vyplněného parafínovým balastem 

oklopujícím je po celém obvodu. Poloha kyvet byla ustavena na vzdálenost vrstvy buněk 75 cm od 

ohniska (SSD) u ozařovače 60Co nebo 100 cm od ohniska (SSD) u lineárního urychlovače. Fixatér 

spočíval na vodní lázni se stálou teplotou. Technické vybavení je na obr. 5. Ozařovací čas je 

kalkulován podle parametrů 60Co ozařovače a lineárního urychlovače.  Dosimetrie odpovídala 
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homogennímu prozáření vrstvy buněk bez variací v pokryté ploše.  Všechny analyzované kultury  byly 

ozářeny do celkové dávky 200 cGy.    

 

Obr. 5 – Technické vybavení k ozařování buněčných kultur (5a - ozařovač Chisobalt, 5b - ozařovač 

Clinac 6,  5c - fixatér kyvet) 

5a            5b 

  
5c 

 
 
 
 
4. Výsledky, nálezy 

 

4.1. Analýza transkriptů 

 

Pro analýzu časové řady transkriptů bylo ozářeno celkem  110  kultur HeLa buněk v 8 experimentech. 

Transkripty byly podle plánu stanoveny pro kompletní panel  TP, TK, TS a DPD. Proti původnímu 

záměru nebyl realizován „cytidinový“ panel pro stanovení identické časové řady pro dCK, dCMPK a 

dCMPD  s tím, že bude analyzován až v případě potvrzení hypotézy na proteinech. 

 

Nálezy hodnot transkriptů jsou uvedené v tabulkách 4 a 5. Při použití beta-aktinu jako interního 

standardu se během 5 hodin po ozáření hladiny transkriptů pro TP, TS a DPD výrazně snižují, 

koeficientem do 10, kromě thymidinkinázy (TK). Od 5. hodiny po radiaci je patrný výrazný nárůst 

všech transkriptů koeficientem 2 – 16 proti původním hodnotám.  
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Transkript pro TK narůstá časně po záření a nárůst je zachycen již při prvním stanovení 10 minut po 

dovršení dávky 200 cGy. Nárůst hladin je dvouvrcholový. Po časném vrcholu následuje pokles hladin  

s následným zvýšením po 6. hodině.  

Při použití GAPDH jako normalizéru je patrné snížení hladin všech sledovaných transkriptů kromě TK. 

Iniciální vzestup hladin TK je patrný a to s menším koeficientem než při použití beta-aktinu. Při použití 

GAPDH nelze identifikovat vzestup hladin po 5. hodině po ozáření odrážející nálezy pro beta-aktin.   

Beta-aktin je preferován jako stabilnější normalizér.  Hodnoty zjištěné s GAPDH považujeme nadále 

za nereprezentativní a nereálné.  

Časové křivky průběhu transkriptů resp. komparativních hodnot exprese s dopočtem trendů a 

hodnotou R2 jsou na obrázcích 6 a 7.  

 
 
Tabulka 4 – Výsledky RT PCR analýzy, hodnoty ∆∆CT a komparativní hodnoty exprese  2-∆∆CT 
 
 
deltadeltaCT(GADPH)            

  kontrola 10 min 20 min 30 min 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 

TP 0,000 1,520 5,365 3,215 4,060 4,285 3,990 4,865 4,595 3,790 5,390 5,090 

TS 0,000 0,875 2,475 3,165 2,240 2,860 2,813 3,750 2,090 2,120 3,980 3,220 

TK 0,000 -2,800 -1,660 -1,500 -1,180 -0,350 2,710 1,175 1,985 2,210 1,135 2,275 

DPD 0,000 1,555 2,450 3,910 2,775 2,860 4,205 6,205 3,160 3,725 5,065 5,400 

deltadeltaCT(BA)            

  kontrola  10 min 20 min 30 min 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 

TP 0,000 2,625 3,755 3,080 0,805 1,230 0,415 0,985 2,575 1,345 -1,415 -1,505 

TS 0,000 0,925 -1,915 0,425 -0,180 0,520 -0,763 -0,130 0,070 -0,790 -1,830 -3,065 

TK 0,000 -3,760 -6,050 -4,890 -4,650 -3,405 -0,865 -2,705 -0,035 -3,650 -1,180 -4,010 

DPD 0,000 3,615 2,180 1,785 -0,695 1,002 0,630 2,325 1,140 0,840 -0,550 -0,885 

             

level (GADPH)            

  0 h 10 min 20 min 0,5 h 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 

TP 1,000 0,349 0,024 0,108 0,060 0,051 0,063 0,034 0,041 0,072 0,024 0,029 

TS 1,000 0,545 0,180 0,111 0,212 0,138 0,142 0,074 0,235 0,230 0,063 0,107 

TK 1,000 6,964 3,160 2,828 2,266 1,275 0,153 0,443 0,253 0,216 0,455 0,207 

DPD 1,000 0,340 0,183 0,067 0,146 0,138 0,054 0,014 0,112 0,076 0,030 0,024 

level (BA)            

  0 h 10 min 20 min 0,5 h 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 

TP 1,000 0,162 0,074 0,118 0,572 0,426 0,750 0,505 0,168 0,394 2,667 2,838 

TS 1,000 0,527 3,771 0,745 1,133 0,697 1,697 1,094 0,953 1,729 3,555 8,369 

TK 1,000 13,548 66,257 29,651 25,107 10,593 1,821 6,521 1,025 12,553 2,266 16,111 

DPD 1,000 0,082 0,221 0,290 1,619 0,499 0,646 0,200 0,454 0,559 1,464 1,847 
 
Zkratky: 
GAPDH  - glyceraldehydfosfát-dehydrogenáza 
BA   - beta-aktin 
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Tabulka 5 - Popisná statistika komparativních hodnot exprese pro periodu do 0-6 hod. 
 

 BA GAPDH 

 střední hodnota SD střední hodnota SD 

DPD 0,508 0,456 0,125 0,096 

TK 18,564 20,304 1,951 2,217 
TP 0,352 0,234 0,089 0,100 

TS 1,372 0,991 0,208 0,138 

 
Zkratky: 
GAPDH  - glyceraldehydfosfát-dehydrogenáza 
BA   - beta-aktin 
 
 
 
Obr. 6 - Časové křivky průběhu komparativních hodnot exprese s dopočtem trendů a hodnotou R2, 
interní standard beta aktin (BA)  V křivkách pro TK je změněné měřítko osy y. Ve všech grafech je 
neproporční měřítko osy x.   
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Obr. 7 - Časové křivky průběhu komparativních hodnot exprese s dopočtem trendů a hodnotou R2, 
interní standard glyceraldehydfosfát-dehydrogenáza (GAPDH). V křivkách pro TK je změněné měřítko 
osy y. Ve všech grafech je neproporční měřítko osy x.  
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 4.1.1. Statistické aspekty 

 

Hodnoty koeficientu R polynomických  trendů, uvedené v tabulce 6, nasvědčují obtížné hodnotitelnosti 

trendů pro DPD a TK proti normalizéru BA. Pro TP a TS je  trend k nárůstu transkriptu významný.  

Proti normalizéru GAPDH jsou trendy významné  pro DPD, TP a TS. Pro TK je trend nehodnotitelný, 

nicméně hodnotami proti GAPDH se nezabýváme.   

 

Tabulka 6  - Hodnoty koeficientu R polynomické křivky trendů 
 
Transkript  Normalizér Hodnota R 
DPD BA 0,602 
TP  0,868 
TK  0,728 
TS  0,915 
   
DPD GAPDH 0,848 

TP  0,942 

TK  0,684 

TS  0,959 

 
 
Trendové křivky TP, TS a DPD nasvědčují nárůstu komparativních hodnot exprese proti BA v 7 a 8 

hodině po ozáření. V této periodě se významně liší od průměru hodnot v předchozí periodě (0-6 hod.) 

a jsou mimo rozmezí směrodatné odchylky.  
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4.2. Analýza proteinů  

 

Pro analýzu časové řady proteinů byly kultury HeLa buněk ozářeny celkem ve 3 experimentech. 

Postupně bylo ozářeno 48, 50 a 50 kultur resp. kyvet.  V každém experimentu bylo zařazeno 10 

kontrolních vzorků stejným manipulačním a transportním podmínkám. Proteiny byly určeny výše 

popsanou metodikou Western blot v identickém panelu jako transkripty TP, TK, TS a DPD, v iniciálním 

experimentu pouze TP, TS a TK (vzhledem k nedostupnosti DPD protilátek).  

 

4.2.1. Experiment 1  

 

Nálezy denzitometrických hodnot proteinů z autoradiografie jsou uvedené v tabulce 7. Pro TP je 

patrný vzestup po 16. hodině po ozáření předcházený depresí do asi 12. hodiny po radiaci. Zvýšená 

hladina TP přetrvává po celý sledovaný časový interval, tzn. je patrná ještě v 96. hodině po radiaci.  

Na autoradiografických snímcích se TP manifestuje ve 2 blízkých pásmech. Pro kalkulaci relativních 

hodnot byl použit součet denzitometrických hodnot obou pásem.  

 

U TS zjišťujeme podobný nárůst proteinu s ještě delší kinetikou, než u TP. Nárůst je patrný až po 36. 

hodině po ozáření, je též předcházen depresí a též přetrvává ještě v 96. hodině po radiaci.  Koeficient  

nárůstu nepřesahuje 10 pro oba enzymy. Nárůst je pomalý. U iniciálního experimentu byla pro 

orientaci kalkulována trendová křivka.  Časové křivky s výpočtem polynomických trendů jsou na obr. 8 

a y, koeficienty R v tabulce   . 

 
Tabulka 7 – Relativní denzitometrické hodnoty TP, TS a TK proteinu –experiment 1 
 
 

 Průmerné relativní hodnoty 

Doba po radiaci TP* 
 

TS TK 

0 h, reference 1,000 1,000 1,000 

4 h 0,665 1,481 0,963 

8 h 1,075 0,222 1,005 

12 h 1,564 0,277 0,863 

16 h 1,502 0,314 0,769 

24 h 1,182 0,226 0,550 

32 h 2,599 0,181 0,445 

36 h 3,627 1,330 0,464 

40 h 4,337 0,840 0,796 

48 h 1,091 1,264 0,423 

72 h 3,605 9,988  1,184 

96 h 6,550 3,848 n.a. 
* U TP relativní hodnota součtu 2 pásem 
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Obr. 8   - Časové křivky relativních hodnot z Western blot analýzy pro TP, TS a TK s dopočtem trendů   
experiment 1. Měřítko osy y je nejednotné, nastavené podle rozsahu hodnot, měřítko osy x je 
neproporční ve všech grafech.   
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  4.2.1.1. Statistická analýza 

 

Kalkulovaná polynomická křivka trendů prokazuje vzestup relativních  TP a TS s málo výraznými 

hodnotami koeficientu R, které jsou uvedené v tabulce 8 .  

 

Tabulka 8  - Hodnoty koeficientu R polynomické křivky trendů – experiment 1 

 
Protein Hodnota R 
TP 0,808 
TS 0,720 
TK 0,858 
 
 
Z časových trendů lze jen hrubě odhadnout nástup zvyšování hladin TP a TS cca od 24 hodin po 

ozáření. Proto byly statisticky srovnány hodnoty do 24 hodin a po 24 hodinách pro jednotlivé proteiny 

nepárovým dvouvýběrovým t testem. Vzestup relativních hodnot je signifikantní pro TP. Pro TS a TK  

signifikance nedosahuje. Výsledky analýzy jsou v tabulce  9. 
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Tabulka  9 -   Srovnání relativních hodnot z Western blot analýzy v intervalech do 24 hod. a od 24 hod. 
po ozáření – experiment 1 
 
Protein Střední hodnota  

do 24 hod. 
SD Střední hodnota  

po 24 hod.  
SD p 

TP 1,198   0,36 3,63    1,82 0,012 
TS 0,608   0,54 5,03    4,48 0,115 
TK 0,830  0,18 0,662   0,33 0,177 
 
 
 
 4.2.2. Experiment 2  

 

Nejednoznačné nálezy iniciálního pokusu byly při dostupnosti hodnocení na scanneru Oddyssey (Li-

Cor) hodnocené znovu v časových řadách, jak je uvedené výše. Relativní hodnoty jsou uvedené 

v tabulce 10.   Časové diagramy na obrázku 9.  Zobrazení  pásem je uvedené na obrázku 10.  

 

Tabulka 10 - Relativní denzitometrické hodnoty TP, TS, TK  a DPD proteinu – experiment 2 

Protein TP  TS  TK  DPD  
Doba po 
radiaci  

průměr SD průměr SD průměr SD průměr SD 

0 
(reference) 

1,000  1,000  1,000  1,000  

4 0,505       0,564 0,661 0,226 0,785 0,298 0,787 0,152 
8 0,912 0,573 0,489 0,026 0,482 0,042 0,516 0,102 
12 1,020 0,763 0,778 0,227 0,827 0,263 0,617 0,235 
16 0,833 0,286 0,792 0,369 0,840 0,133 0,504 0,118 
24 0,715 0,060 0,678 0,228 0,891 0,652 0,418 0,079 
32 0,967 0,341 0,828 0,347 0,811 0,276 0,721 0,329 
40 1,395 0,197 1,270 0,245 1,491 0,371 1,437 0,220 
48 1,204 0,203 1,040 0,363 1,401 0,172 1,258 0,268 
72 1,031 0,249 1,016 0,305 1,291 0,308 1,195 0,579 
96 1,200 0,209 1,016 0,444 1,195 0,283 1,410 0,087 
120 0,751 0,073 0,569 0,021 0,988 0,723 0,917 0,904 
 
 
 
 
 
 
 



 37

Obr. 9  – Časové křivky relativních hodnot z Western blot analýzy – experiment 2. Měřítko osy x je 
neproporční ve všech grafech.   
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Obr. 10 – Ilustrace - autoradiografická pásma Western blot analýzy -  experiment 2 
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  4.2.2.1. Statistická analýza 

 

V časových křivkách je patrný stabilizovaný průběh hladin všech určovaných proteinů v intervalu 0 – 

24 hod. po ozáření následovaný stupňovitým zvýšením  po 24 hodině a dále opět stabilizovaným 

průběh do 120. hodiny po ozáření.   Tento průběh umožnil srovnání středních hodnot v intervalech do 

0-24 hodin a 24-120 hodin dvouvýběrovým t testem. Výsledky jsou uvedené v tabulce 11. Pro všechny 

určované proteiny je rozdíl v hodnotách signifikantní.  Naproti tomu referenční relativní hodnota 1 je 

v intervalu po 24 hod. v rozmezí intervalu spolehlivosti u všech proteinů a v intervalu do 24 hod. je 

v intervalu spolehlivosti u TP a TK.  Tzn. při srovnání proti referenčníhodnotě se střední  hodnoty 

v obou intervalech signifikatně nezvyšují,  pouze u TK a DPD je patrné signifikantní snížení v intervalu 

0-24 hod.   

Interpretace signifikantního rozdílu středních hodnot intervalů do 24 hod. a po 24 hod. je obtížná. 

 

Navíc je problematické interpretovat změny změn relativních hodnot z Western blot analýzy do 

biologického děje, pokud jsou  v rozmezí řádově desetin, maximálně cekých jednotek.   S 

 
Tabulka 11 - Srovnání relativních hodnot z Western blot analýzy v intervalech do 24 hod. a od 24 hod. 
po ozáření – experiment 2 
 
Protein Střední hodnota  

0 - 24 hod. 
SD Střední hodnota  

24 - 120 hod.  
SD p* 

TP 0,836 0,419 1,173 0,263 0,027 
TS 0,698 0,237 1,034 0,328 0,007 
TK 0,781 0,343 1,196 0,411 0,005 
DPD 0,556 0,176 1,156 0,450 > 0,005 
* srovnání středních hodnot intervalů 

 

Vzhledem k charakteru výsledků byly analýzy opakovány v nové sérii ozařování v experimentu 3.    

dvouvýběrovým t testem 
 

 
 4.2.3. Experiment 3 

 

Ve třetím experimentu byla vynechána analýza po 120 hodinách po ozářeni jako neaktuální s ohledem 

na řešenou problematiku. Relativní hodnoty z Western blot analýzy a časové křivky jsou uvedené 

v tabulce 12 a na obrázku 11 :  
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Tabulka 12 - Relativní denzitometrické hodnoty TP, TS, TK  a DPD proteinu –experiment 3 
 
Protein TP  TS  TK  DPD  
Doba po 
radiaci  

průměr SD průměr SD průměr SD průměr SD 

0 
(reference) 

1,000  1,000  1,000  1,000  

4 1,563 0,095 0,931 0,211 1,383 0,037 1,034 0,138 
8 1,307 0,446 1,159 0,376 1,537 0,459 1,544 0,356 
12 1,285 0,239 1,304 0,683 1,766 0,628 1,212 0,256 
16 0,995 0,340 1,108 0,595 1,645 0,747 1,631 0,520 
24 1,447 0,688 1,226 0,496 1,789 0,486 1,972 0,899 
32 1,509 0,963 1,436 0,596 2,089 1,025 1,355 0,086 
40 1,431 0,745 1,185 0,780 1,693 1,044 1,708 0,557 
48 0,862 0,230 1,296 0,737 1,895 0,814 1,783 0,544 
72 1,104 0,204 1,360 0,412 1,799 0,658 1,821 0,215 
96 0,852 0,331 1,235 0,662 1,290 0,669 1,694 0,247 
 
 
 
 
Obr. 11  – Časové křivky relativních hodnot z Western blot analýzy – experiment 3.  Měřítko osy x je 
neproporční ve všech grafech.   
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Nálezy relativních hodnot z Western blotů jsou mají ve třetím experimentu určité odlišnosti proti 

předchozímu:  
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- Převažují hodnoty nad 1, proti předchozímu není patrné inciální snížení během 24 hod. po 

ozáření. 

- Není patrné relativní zvýšení po 24. hodině od ozáření.  

- V průběhu není patrný žádný trend.  

 

 

  4.2.3.1. Statistická analýza 

 

Ve statistické analýze  byly porovnány relativní hodnoty intervalů do 24 hod. a po 24 hod. od ozáření. 

Výsledky jsou v tabulce 13. 

 
Tabulka   13 -  Srovnání relativních hodnot z Western blot analýzy v intervalech do 24 hod. a od 24 
hod. po ozáření – experiment 3  
 
Protein Střední hodnota  

do 24 hod. 
SD Střední hodnota  

po 24 hod.  
SD p* 

TP 1,308 0,431 1,171 0,611 0,433 
TS 1,157 0,470 1,306 0,580 0,390 
TK 1,658 0,500 1,753 0,810 0,669 
DPD 1,479 0,548 1,685 0,374 0,250 
* srovnání středních hodnot intervalů 

 
Analýza časových křivek neprokazuje významný nárůst relativních hodnot po 24 hodině od ozáření, 

který byl patrný v experimentu 2. Referenční relativní hodnota 1 je opět v rozmezí směrodatné 

odchylky kromě DPD po 24 hod. a TK do 24 hod. Odchylky od hodnoty 1 jsou řádově v desetinách 

relativních hodnot, tzn. obtížně interpretovatelné.  

 

 

4.3.  Shrnutí výsledků analýzy transkriptů a proteinů 

 

Po ozáření jednotlivou dávkou 2 Gy je patrný signifikantní  trend ke zvýšení transkripce. Není 

prokazatelný relevantní nárůst proteinů. Relativní hodnoty ve Western blot analýze jsou stabilní. 

Výsledky ze 3 experimentů se neshodují na signifikantním zvýšení hladin kteréhokoliv z proteinů do 

120 hodin po ozáření.   
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5. Diskuse 

 

5.1. Teorie XIP – radiací indukovaných transkriptů a proteinů  

 

Cílem výzkumu bylo ověřit, zda specifická část poradiační reakce je podkladem pro supraaditivní efekt 

fluorovaných pyrimidinů a ozařování.  Poradiační reakce je poměrně dobře zmapovaná na 

nejrůznějších buněčných kulturách i na buňkách in vivo, včetně buněk nádorových. V obecné rovině je 

patrné, že záření samo o sobě je induktorem exprese mnoha genů.  Proto není překvapivé, že se 

zdařilo prokázat indukci exprese 4 genů, které ovlivňují metabolismus fluorovaných pyrimidinů. Není 

patrné, zda jde o primární nebo sekundární, zprostředkovaný efekt, nicméně v důsledku nemá toto 

odlišení význam. „Abskopální“ efekt u TP, který byl popsán Blanquicettem (58), nasvědčuje 

sekundárnímu efektu. U ostatních proteinů nejsou informace o abskopálním efektu dostupné.  

Přínosem provedeného výzkumu je určení času, během kterého nastává zvýšení exprese.  Relativně 

dlouhý (vícehodinový) interval také připouští sekundární indukci cestou TNF alfa a interferonů (26). 

Kvantitativně zjišťujeme pouze málo výrazné zvýšení.  Doba nástupu zvýšené exprese resp. nárůstu 

mRNA  je podobná pro všechny enzymy kromě TK.  

 

 5.1.1 . Určená kinetika transkriptů v časové řadě 

 

Při použití BA jako interního standardu byla evidentní poradiační indukce 4 transkriptů počínající mezi 

6. a 8. hodinou po radiaci a předcházenou depresí. Tento typ reakce je simultánní pro 3 enzymy. 

V literatuře není iniciální deprese popsána. Na experimentálních nádorech u zvířat (U87MG gliom) 

byla prokázána indukce TP mRNA počínající po 24. hodině po ozáření a přetrvávající mnoho dní (31). 

Naproti tomu u buněčných kultur (melanom - U1-Mel, fibroblasty GM2936B) je patrná časná indukce 

řady transkriptů identifikovaných i neidentifikovaných jako XIP v intervalu 2 - 12 hodin. (30).  

Indukce TK je časná a dvouvrcholová. Druhý nárůst je simultánní s ostatními metabolickými enzymy. 

Podklad pro časný vrchol není jasný. Podobná reakce byla popsána při uvedeném výzkumu XIP (30) 

u t-PA (tissue plasminogen activator) (XIP 6), kde je patrný časný vrchol mezi 10 minutami a 1 hodinoi 

a druhý vrchol mezi 12. a 14. hodinou. Časný vrchol je přičítán stabilizaci mRNA a druhý vrchol 

indukované nové transkripci. Dá-li se podobný efekt předpokládat pro TK u He-La buněk, není jasné.  

Ve stejném experimentu je z oblasti metabolických enzymů zkoumána indukce TK. Je jednovrcholová, 

patrná během první hodiny po ozáření s maximem ve 3. hodině a poklesem k bazálním hodnotám po 

10. hodině. 

  

Rozdíly v časovém průběhu transkripce metabolických enzymů jsou mezi nečetnými referencemi 

poměrně velké, což zřejmě odráží více proměnných – specifika buněčných kultur, aplikované dávky 

záření, specifika podmínek in vivo a in vitro a možnosti nepřímé indukce cestou dalších indukovaných 

substancí. U He-La buněčných kultur byla zkoumána indukované transkripce IL-6 mRNA (70).  

Kinetika indukce má jeden vrchol 2 hodiny po radiaci, do 8 hodin se hladiny transkriptů normalizují. 

Tento experiment potvrzuje možnost časně indukované transkripce v He-La buňkách. V provedené 
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sérii pokusů se podařilo prokázat, že indukce transkriptů po několikahodinovém intervalu deprese 

nastává pro sledované enzymy simultánně. Srovnání s dříve referovanými výsledky nasvědčuje 

zásadní mezitkáňové variabilitě a obtížné aplikovatelnosti na nádorové tkáně in vivo. Pro úvahy o 

časování chemoradioterapie má validitu poznatek simultánní indukce enzymů, který podporuje 

předpoklad přímé indukce a možnost využití efektů v chemoradioterapii.  

 

Při interpretaci dosažených výsledků je nezbytné zohlednit některé faktory nejistoty: 

- Reprodukovatelné výsledky pocházejí z analýz s BA jako interním standardem (viz dále) 

- Významný trend se daří prokázat jen u TP a TS.   

- Nebyla prokázána doba trvání zvýšené exprese, určení časové řady končí v periodě nárůstu. 

- Statisticky bylo možné zhodnotit pouze trend zvýšené exprese. Nebylo dosaženo intervalu 

vyrovnaných hodnot, nelze proto hodnotit statistickou významnost zvýšení. Přesto je nárůst 

komparativních hodnot exprese několikanásobný, zvýšení lze považovat u TP a TS za 

průkazné.  

 

Zjištěné nárůsty transkripce jsou podkladem pro výzkum indukce proteinů.  

 

 

 5.1.2.  Určená kinetika proteinů v časové řadě 

 

Sérií opakovaných experimentů se není prokázána jednoznačná indukce syntézy příslušných 

proteinů. Určité signifikantní rozdíly v hladinách proteinů, které prokazuje experiment č. 2 nelze 

považovat za zvýšení, spíše odrážejí určitou depresi během iniciálních 24 hodin Kromě iniciálního 

experimentu č. 1, v němž byl prokázán signifikantní trend pro TP, narůstají relativní hodnoty na méně 

než dvojnásobek. Relativní hodnota 1 zůstává v rámci směrodatné odchylky. Hladiny enzymů 

detekované v provedených experimentech lze považovat za stabilní. Dosažené výsledky tak nemohou 

potvrdit uplatnění teorie XIP v supraaditivním efektu chemoradiace.  

 

TP protein se na autoradiografii Western blot analýzy manifestuje ve dvou pásmech blízké molekulové 

hmotnosti. Tento efekt může nastat vlivem potenciálních aktivačních procesů, např. fosforylace. Pro 

určení  proteinu je v denzitometrii použit součet obou pásem. Porovnáním denzitometrických hodnot 

obou pásem s konstrukcí trendových křivek je patrné, že jedno pásmo odráží stálou hladinu enzymu 

(pool?) zatímco druhé pásmo odráží reálný nárůst (obr. 12). Tento efekt nebyl pro TP popsán. 

Potranslační aktivace byla v poradiační reakci popsána u deoxycytidinkinázy (dCK) (46). Její 

mechanismus není známý, pravděpodobná je fosforylace proteinikinázou C-alfa. Potranslační aktivace 

je ale v případě dCK časný proces, probíhající v intervalu 15 - 30 minut po radiaci. Aplikace 

aktivačního mechanismu na pozdní vývoj molekuly TP je diskutabilní a vyžaduje další ověření. Příčina 

iniciální deprese v hladině proteinu není známá.  
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Obr. 12 – Vývoj 2 subjednotek TP s křivkami trendu v experimentu 1 
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 5.1.3.  Anabolicko-katabolický poměr 

 

Absence singifikantních změn v nárůstu proteinů vylučuje i úvahy o změnách v anabolicko -

katabolickém poměru (TP/DPD), které jsou aktuální zvláště při použití capecitabinu.   V originální práci 

je TP/DPD hodnocen na úrovni transkriptů a jednoznačně trvale přesahuje hodnotu 1 (31).  

Hodnocení na základě transkriptů je ale nejisté, zvláště za situace, kdy není zatím prokázán relevantní 

vývoj příslušných proteinů. Reference zkoumající TP/DPD poměr na úrovni proteinů nejsou 

k dispozici. Vedle toho hodnoty DPD podléhají silné variabilitě mezi různými nádorovými typy i mezi 

jednotlivými pacienty se stejným nádorovým onemocněním (32). Navíc relativní hodnoty, které 

poskytuje použitá Western blot analýza, by mohly umožnit pouze orientační, semikvantitativní určení 

anabolicko-katabolického poměru.  

 

Dalším aspektem anabolicko-katabolického poměru je i potenciální nárůst cílové struktury efektu 

fluorovaných pyrimidinů – TS.  V případě, že vyšší hladina TS souvisí s nárůstem efektu fluorovaného 

pyrimidinu, je vzájemný vztah složitější a potenciální efekt nelze predikovat jednoduchým poměrem. 

TS/DPD poměr by měl v kontextu indukce dalších substancí omezenou prediktivní hodnotu. 

 

Podklady pro posouzení anabolicko-katabolického poměru v současné době nejsou a provedené 

experimenty nasvědčují tomu, že jeho hodnocení bude složité.  
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5.2. Diskrepance transkript vers. protein  

 

Zásadním aspektem provedených experimentů je dyskorelace mezi nálezy genové exprese resp. 

nálezy mRNA metodikou RT PCR a nálezy hladin proteinů.  Spolehlivá korelace byla popsána a je 

podkladem pro závěry z četných experimentálních prací, které identifikují zvýšenou expresi resp. 

zvýšení hladin mRNA a z toho usuzují na nárůst hladin proteinů. Johnson et al. (61) verifikovali 

významnou korelaci mezi expresí DPD (měřenou RT-PCR) a hladinami  proteinů ve tkáních z biopsií 

nádorů. Námi zjištěné zvýšení transkriptů TP, TK, TS a DPD se neodráží ve zvýšení proteinů. Na 

jakém základě vzniká tato dyskorelace, není úplně jasné. Podobnou dyskorelaci popisují Miyamoto et 

al. (62), kdy nenacházejí korelaci mezi expresí  mRNA TS a DPD a hladinami proteinů. Překvapivě 

tuto dyskorelaci nacházejí v buňkách nádorů gastrointestinálního traktu i bez terapeutického zásahu 

zářením případně chemoterapií. Časový faktor jakékoliv reakce pak odpadá, dyskorelaci nelze 

vysvětlovat efektem dočasné potenciace exprese a následné suprese, která by se mohla odrazit jako 

nedostatečné nebo žádné zvýšení hladiny proteinu.  Navíc je dyskorelace patrná v nádorových 

buňkách i v normálních  buňkách přilehlé sliznice, tzn. odpadá vliv primárních hladin proteinů TS a 

DPD.  

Takenoue  et al. (63) prokazuje dobrou korelaci mezi metodikami stanovení proteinu Western blot a 

imunohistochemie u DPD na buněčných liniích kolorektálních nádorů. Naproti tomu nenachází korelaci 

mezi hladinami mRNA a hladinami proteinů.  Podobné bylo popsáno pro DPD na buňkách 2 

experimentálních nádorů při kvantifikaci mRNA metodikou RT PCR a proteinu metodikou Western blot 

(64). Kontroverzní výsledky pocházející z různých experimentů přinášejí následující otázky: 

- Reprodukovatelnost výsledků. 

- Možnosti kvantifikace nálezů. 

- Posttranskripční efekty.  

- Časový průběh poradiační reakce.  

 

 

 5.2.1. Reprodukovatelnost výsledků 

 

Metodiky stanovení proteinů rozpracoval pro TP detailně Nishida et al. (65).  Porovnává nálezy 

metodikami Western blot, ELISA, určení enzymové aktivity na substrátu (5´dDFUrd) s analýzou 

produktu HPLC a metodiky imunohistochemické. U TP prokazuje dobrou korelaci jednotlivých metodik 

určení enzymu. Překvapivě  výrazná korelace je patrná při srovnání metodiky ELISA a určení aktivity 

na substrátu. I přes výsledky, které prezentuje Nishida (65),  poskytuje volba metodiky určitý prostor 

pro nepřesnosti a možnost nálezu zdánlivé dyskorelace.  Při aplikaci metodik do kliniky resp. do 

analýzy bioptovaných tkání se při určování hladiny proteinů uplatní i určitý druh „kontaminace“ 

buňkami stromatu a lymfocyty. V lymfocytech byly prokázány vysoké hladiny TS a TP, dokonce 

nejvyšší hladiny DPD (62). V buňkách stromatu převažují vysoké hladiny DPD. Proto pro potenciální 

klinické využití bude ve světle korelace nálezů Takenoueho et al. (63) vhodná jednoduchá metodika 

imunohistochemie, která jako jediná vyloučí vliv morfologie tkání. To bude ve světle provedených 
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experimentů zřejmě zásadní pro vyloučení  nevhodného cíle fluorovaných pyrimidinů  („falešného 

targetu“) v případě, že by se změny v hladinách enzymů realizovaly pouze v buňkách stromatu a 

lymfocytech.   

 

 

 5.2.2. Možnosti kvantifikace nálezů  

 

Další prostor pro zdánlivou dyskorelaci spočívá v obtížné kvantifikovatelnosti nálezů zvýšené 

transkripce a zvýšeného obsahu proteinů. Určení transkriptů je poměrné s problematikou 

„referenčního“ genu, která je uvedena níže. Obtížnost kvantifikace detekovaného proteinu metodikou 

Western blot anlysis je analogická.  Lze tedy obtížně rozhodnout, relaci mezi indukcí transkripce a 

zvýšením obsahu proteinů.. 

 

 

 5.2.3. Posttranskripční efekty   

  

Zvláštní prostor pro určitou chybu - bias poskytují i epigenetické změny, které se odrazí při analýze 

proteinů určením enzymové aktivity bez určení transkriptů. Tyto změny jsou diskutovány v pracích 

Csapa et al. (42,46)  při určování enzymatické aktivity dCK po ozáření dávkami 0,5 – 4 Gy (viz výše). 

V rámci poradiační reakce se aktivuje dCK  proteinkinázou  Cα (47) a časná aktivace je 

pravděpodobně součástí procesu spouštěného po poškození DNA  stresovými kinázami  (γ-PAK a 

ATM kináza) (48). Tento mechanismus lze vyloučit při detekci obsahu enzymů metodikou Western 

blot, nicméně upozorňuje na potenciální bias při zjištění časné aktivace enzymů s nerelevantním 

nárůstem transkriptů. 

 

Příčiny určité dyskorelace mezi hladinami transkriptu a proteinem mohou vycházet z komplikovaného 

mechanismu translace. Ten byl prokázán u TS. Chu et al. izolovali z buněk ca coli specifické TS RNA 

sekvence, které se váží  na molekulu TS a tvoří ribonukleoproteiny (RNP) (66). RNP pak regulují 

translaci  TS ale i dalších transkriptů a působí tak jako komplexní řídící mechanismus. Téže skupině 

se již dříve podařilo identifikovat závislost mezi koncentrací TS mRNA a koncentrací TS proteinu a 

určit poměr potřebný k útlumu translace (67).  Ten navíc může být ovlivněn přidáním některého ze 

substrátů pro TS (FdUMP, dUMP a dalších) a translace může být kompletně obnovena.  Tato 

autoregulační interakce pravděpodobně má biologickou úlohu spočívající v udržování stabilní hladiny 

enzymu nevázaného na substráty při odpovědi na exogenní stres. Tím může být právě podání 

fluorovaných pyrimidinů. Ozáření, které potenciálně změní hladiny substrátů může být podobným 

stresem.  Podobné mechanismy, jako byly popsány u TS, lze očekávat i u ostatních enzymů 

metabolizujících pyrimidiny, nicméně nejsou dostupné reference, které by tento předpoklad 

potvrzovaly v experimentálních pracích.  Autoregulační mechanismy byly u TS popsány za stabilních 

podmínek bez exogenních vlivů. Naproti tomu stojí analýza transkriptů a proteinů v rámci poradiační 
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reakce.  Proto zůstává otazné, do jaké míry jsou translační mechanismy  TS, TP, TK a DPD řízeny v 

rámci poradiační reakce a do jaké míry se mohou uplatnit potenciální autoregulační efekty.  

 

 

 5.2.4. Genový polymorfismus 

 

Kawakami identifikoval u buněk různých nádorů zažívacího traktu v genu TS opakované polymorfní  

sekvence (tandem repeats), které jsou podkladem pro variabilitu v enzymatické aktivitě a v hladinách 

enzymu (68). Vysoká exprese genu může pak při určitém genotypu souviset s nízkou hladinou 

proteinu.  Variabilita je významná a TS genotyp byl dokonce navržen jako prediktivní a prognostikcý 

faktor u terapie fluorovanými pyrimidiny.  U HeLa buněk nebyl polymorfismus TS ani dalších enzymů 

(TK, TP, DPD)  popsán, nicméně při interpretaci prezentovaných výsledků je nutné počítat i s touto 

možností.  I v případě polymorfismu, který byl popsán na buňkách bez exogenního stresu,  není jasné, 

jak se může manifestovat v rámci poradiační reakce.     

 

 

 5.2.5. Časový průběh poradiační reakce 

  

Dalším aspektem je časový průběh poradiační reakce. Zvýšení genové exprese je poměrně 

krátkodobé, naproti tomu referovaná doba zvýšení hladiny proteinů zřejmě přetrvává řádově dny. 

Časové řady v experimentech rozpracoval zejména Sawada et al. ,  pouze pro TP (26). V pokusech in 

vivo, kde je obvykle delší doba mezi odběrem tkáně a analýzou, se nachází obvykle snížená hladina 

proteinu. V pokusech in vivo může být tkáň odebrána až po intervalu zvýšení proteinů. Je-li doba 

určování nerelevantní, zakládá se prostor pro určitou dyskorelaci mezi nálezy transkriptů a proteinů.  

 

Zjištění časových relací (časová řada) je přínosné pro aplikaci lineárně kvadratického modelu 

poradiační reakce. Bez ohledu na kvantifikaci a významnost zvýšení proteinů je patrné, že potenciální 

zvýšení hladiny proteinů přesahuje obvyklý časový interval mezi jednotlivými frakcemi ozařování  - 24 

hodin. Z hlediska LQ modelu, lze ze zvýšené hladiny enzymů při aplikaci chemoterapie fluorovanými  

pyrimidiny soudit na alterovaný, snížený reparační potenciál. Trvá-li alterace přes 24 hod., nelze LQ 

model přijmout s představou opakování frakcí za identických podmínek. Původní hodnoty koeficientu β 

zřejmě nelze aplikovat. Určení časových řad resp. doby nástupu zvýšení transkriptů a proteinů je 

přínosem prezentované práce a to více než kvantifikace transkriptů nebo proteinů. Zvýšení proteinů 

relevantní k nárůstu transkriptů prokázáno nebylo. Nedává pak podklady pro potenciální úpravu 

koeficientu β v LQ modelu.  
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5.3. Relevance metodik identifikace transkriptů a proteinů  

 

Metodika RT PCR je v současné době nejpřesnější z dostupných metodik. Užití výše popsané 

metodiky „comparative threshold cycle“ přirozeně přináší otázku vhodnosti volby interního standardu.  

Výsledky analýzy transkriptů jsou diametrálně odlišné pro jednotlivé interní standardy z řady 

„housekeeping“ genů běžně užívaných pro RT-PCR reakce. Při použití GAPDH relativní hodnoty pro 

všechny transkripty simultánně klesají pod 1 a přetrvávají do konce časového intervalu sledovaného 

pokusem, tzn. i kolem osmé hodiny. Naproti tomu při použití BA je u všech transkriptů patrný nárůst. 

Tato simultánní tendence evidentně nasvědčuje možnosti zvýšení GAPDH po ozáření. Přestože 

GAPDH je poměrně stabilní gen, jeho vývoj resp. stabilita po ozáření jsou zřejmě nejisté. Otázky 

poradiační indukce GAPDH u nádorových buněk řešené nebyly. Podle dostupné reference (69) byla 

prokázána poradiační indukce GAPDH v periferních lymfocytech, kde je patrný po dávkách 4 Gy 7 - 8 

násobný nárůst GAPDH mRNA s maximem 3-5 hodin po ozáření. I když bylo prokázáno, že exprese 

GAPDH je variabilní v různých tkáních, je na základě uvedených výsledků pravděpodobný efekt 

indukce zářením i v nádorových HeLa buňkách. Jeho nepřímé potvrzení vylučuje GAPDH 

z experimentů vztažených k poradiačním reakcím.  Vývoj BA v rámci poradiační reakce může 

teoreticky podléhat stejnému efektu nicméně podle nečetných referencí je BA po radiaci stabilní (70) a 

to i jmenovitě v He-La buňkách (71). V některých experimentech se po ozáření BA mRNA i mírně 

snižuje.  

 

GAPDH byl zvolen jako interní standard na základě stability v průběhu analýzy. Při volbě normalizéru 

nebyla možnost určit jeho potenciální indukci zářením. I přes výše uvedenou referenci o nárůstu 

v periferních lymfocytech byl pro poradiační analýzu metabolických enzymů aplikován. U GAPDH je 

významný rozdíl v expresi mezi zdravou a nádorovou tkání, jak bylo ověřeno u primárních a 

metastatických nádorů colon – v nádorové tkáni je exprese vysoká. Nebylo evidentní, do jaké míry 

může být při rozdílné expresi v nádorových buňkách zkušenost z periferních lymfocytů být 

transponována na nádorové buňky He-La.  

 

Dosažené výsledky mají zcela jednoznačný průběh. Komparativní hodnoty mRNA proti GAPDH jsou  

nepřímým průkazem poradiační indukce GAPDH. Synchronní a  téměř identický výsledek pro čtyři 

metabolické enzymy se superponujícími křivkami trendu (obr. 13) a diametrálně odlišné nálezy ve 

srovnání s výsledky komparujícími proti  BA  potvrzují, že výsledky komparující proti GAPDH jsou 

s největší pravděpodobností nereálné a GAPDH bude zřejmě nevhodným interním standardem, 

„housekeeping genem“ v radiobiologii.    
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Obr. 13 – Synchronní pokles relativních hodnot exprese při použití GAPDH jako normalizéru 
s křivkami trendu 
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Pro stanovení proteinů byla volena metodika Western blotu volena s ohledem na účel analýzy tzn. 

stanovení časové řady. Metodika byla dostatečně ověřena. Nushida et al. (65) prokazuje korelaci 

metodiky Western blot s ostatními, zejm. ELISA pro TP.  Alternativní metodika určení proteinů pomocí 

HPLC referovaná v literatuře (72) byla původně plánována, ale opuštěna jako nevhodná vzhledem 

k obtížnému hledání příslušných vrcholů a příliš náročná pro identifikaci v časové řadě. Určení času 

nárůstu proteinu bylo považováno za přínosnější než přesná kvantifikace. Metodika imunohistochemie 

by byla potenciálně vhodná pro práci v klinice, jak potvrzuje Takenoue (63), ale pro práce s buněčnými 

kulturami je nevhodná. Pro určení časové řady je metodika Western blotu optimální a dosažené 

negativní výsledky lze považovat za reprezentativní.  

 

 

5.4. Možnost přenosu výsledků do kliniky 

 

 5.4.1. Obecné předpoklady   

 

Hladiny  proteinů byly ověřovány v řadě experimentálních i klinických prací. Pro všechny proteiny je 

nápadná kontroverze mezi experimentem a klinikou. V experimentech na buněčných liniích se daří 

prokázat zvýšení obsahu příslušných proteinů přetrvávající relativně dlouhou dobu, několik dní. Při 

klinickém pokusu, který srovnává hladiny proteinů v nádorových buňkách před ozářením a během 

záření nebo po jeho skončení, se opakovaně nezdařilo prokázat žádné zvýšení hladin, případně je 

patrný naopak úbytek.   Tato diskrepance má zřejmě více příčin: 

- Mezi stanovením proteinů a ozářením proběhlo delší časové období, přinejmenším několik 

dní. Zvýšení hladiny enzymu vlivem ozařování již nemusí být zachytitelné. 
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- V preklinických pokusech jsou tkáňové kultury obvykle ozářeny jedinou frakcí záření zatímco 

v klinických pokusech má tkáň po frakcionované aplikaci  vyšší celkovou dávku záření. 

Z hlediska lineárně kvadratického modelu efektu záření je tento rozdíl významný. 

 

- Významným faktorem jsou metabolické vlastnosti buněk, v nichž jsou určovány proteiny po 

skončeném frakcionovaném ozařování. Vyšší hladiny TP a TS před terapií byly ověřeny jako 

významné prediktory efektu fluorovaných pyrimidinů. Připustíme-li určité nehomogenity 

v expresi a obsahu proteinu v rámci příslušné kultury (nádoru) pak mohou léčbou být 

selektovány buňky s nízkým obsahem proteinu. Na konci ozařování s aplikací fluorovaných 

pyrimidinů je pak v přežívajících buňkách zákonitě obsah proteinu nižší. Naproti tomu u DPD 

je prediktorem efektu jeho nízká hladina. Přesto klinické pokusy neprokazují zvýšenou hladinu 

DPD v buňkách po skončeném ozařování.  Je problematické, zda přežívající frakce buněk, 

která m.j. nebude velká, může být považována za reprezentativní vzorek pro určení hladin 

enzymů a na základě toho za reprezentativní vzorek pro modelování  poradiační reakce.  Tato 

otázka byla řešena u spinocelulárního karcinomu čípku děložního (57).  Při stanovení TP a 

DPD po dávce 10 Gy a 20 Gy se hladiny významně nemění. Zůstává i TP/DPD poměr. Zda se 

selekční tlak uplatní již při dávkách nižších než 10 Gy není jasné. S ohledem na exponenciální 

charakter úbytku buněk po radiaci to nelze vyloučit. Teorii selekčního tlaku potvrzuje i 

reference Koukourakise et al. (59). U nádorů ORL oblasti po chemoradioterapii s CDDP bez 

fluorovaných pyrimidinů přetrvávají nečetné buňky s vysokou expresí TP jako důsledek 

resistence. TP je spojován s intenzivní neoangiogenenzí a následně resistencí na ostatní 

druhy cytostatik včetně platinových derivátů a resistencí na ozařování.  

 

- Otázkou časového odstupu od ozáření se zabýval Schneider et al. (56). U nádorů jícnu 

zjišťuje genovou expresi resp. řady metabolických genů včetně TS a DPD. Exprese se po 

frakcionovaném ozáření do celkové dávky 36 Gy snižuje.  Je patrné, že zvýšení exprese, 

které (stejně jako u našich výsledků) je patrné během hodin po ozáření, je následováno 

dlouhodobou supresí.  Důležitým aspektem je opakovatelnost během frakcionovaného 

ozařování, která byla prokázána v jiných experimentech.  Zvýšení exprese je patrné řádově 

v hodinách po každé frakci záření. To vede k určité kumulaci a exprese některých genů 

kontinuálně roste během frakcionovaného ozařování.  Tento efekt prokázal Schmidt et al. (73, 

74) na genu EGFR v experimentu na buněčné linii MCF-7. Interpretace tohoto efektu je 

složitá, protože nelze vyloučit určité další faktory. Zvýšená exprese EGFR může být odrazem 

zvýšené repopulace během frakcionovaného ozařování. O reálné zvýšení exprese pak nejde.  

 

 

 5.4.2. Využití dosažených výsledků 

 

Může pokusem zmapovaná část poradiační reakce být podkladem pro model chemoradiace a  lze 

z něj odvodit zákonitosti pro aplikaci chemoradiace? 
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Teoreticky ano, ale pouze v simplifikovaném náhledu.  Při představě jednoduchého děje v pořadí 

ozáření – aplikace chemoterapie – kompletní restituce poradiačních změn – další frakce ozáření by 

model vyhovoval. V kontextu provedených experimentů je vhodné uplatnit několik dalších aspektů, 

které takto simplifikovaný náhled resp. model chemoradiace limitují.  Jsou to: 

- Průběh poradiační reakce po dobu delší než interval mezi frakcemi záření.  

- Nehomogenity v expresi resp. v hladinách proteinů mezi nádorovými buňkami. 

- Repopulace během frakcionovaného ozáření. 

- Změny ve vaskularizaci nádoru během ozařování.  

- Potenciální změny v mechanismu efektu chemoterapie během ozařování 

 

 

  5.4.2.1. Časové aspekty  

 

Poradiační reakce resp. odezva na jednotlivou frakci ozařování nastupuje řádově v minutách a 

probíhá po dobu řádově několika dní.  Zvýšení hladin enzymů metabolizujících fluorované pyrimidiny 

bylo  prokázáno v některých experimentech. V těch trvá až do 18. dne po ozáření.  Toto zvýšení  bylo 

prezentováno jako podklad pro zvýšení účinnosti capecitabinu, který může být během 

frakcionovaného ozáření trvale ve zvýšené míře aktivován do účinné formy. Dokonce se traduje 

tvrzení, že capecitabin „simuluje kontinuální infuzi 5-flurouracilu“, což je evidentně tvrzení mylné a 

neodpovídá farmakokinetickému profilu capecitabinu. Trvalé zvýšení hladin enzymů ale nezakládá nic 

pro určení jakéhokoliv ideálního časového schematu aplikace chemoterapie. Ta by mohla být 

teoreticky aplikována během ozařování kdykoliv, s identickým efektem.  Analýza čtyř metoblizujících 

enzymů sice nepotrvzuje zvýšení jejich hladin, ale podporuje  určitou nezávislost aplikace 

fluoropyrimidinů. Kinetika všech enzymů je zhruba stejná, nemění se proto zřejmě ani hladina 

„targetu“ – TS, ani TP/DPD poměr.  Při frakcionované aplikaci záření pak lze předpokládat určitou 

superpozici potenciálního nárůstu metabolických enzymů a udržování trvale zvýšené hladiny (pokud 

by nastala) po celou dobu ozáření. To pak umožňuje aplikaci fluorovaných pyrimidinů v kontinuální 

infuzi, která byla prokázána klinickými pokusy jako nejúčinnější metodika aplikace. Za předpokladu 

superpozice nenasvědčují výsledky žádné výhodě při aplikaci pyrimidinů ve zvláštním časovém 

intervalu. Předpoklad superpozice vylučuje jednoduchý model opakování identického děje po každé 

frakci záření.  Považujeme-li hladiny metabolických enzymů za stabilní, je nutné hledat jiný 

mechanismus supraaditivního efektu. Určení časového schematu aplikace chemoterapie bude 

složitější. 

 

  5.4.2.2. Nehomogenity mezi nádorovými buňkami 

 

Nehomogenity v expresi genů a v hladinách proteinů mohou výrazně ovlivnit model potenciace 

pyrimidinů v poradiační reakci. U nádoru in vivo je nutné připustit populace s různou expresí 

metabolických enzymů. Za předpokladu, že exprese prakticky všech určovaných genů určuje i 

senzitivitu na samotné ozařování, se uplatní se selekční mechanismy a ty v důsledku změní i hladiny 
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proteinů. Během farkcionovaného ozařování se budou selektovat buňky s nižší senzitivitou k radiaci, 

což je zcela přirozený děj.  Pro optimální časování aplikace chemoterapie během ozařování zde nelze 

stanovit žádnou zákonitost, pokud by selekce nebyla jakkoliv kvantifikována.  Takové výsledky nejsou 

dostupné.  Selekční mechanismus potenciálně nasvědčuje vyšší účinnosti fluorovaných pyrimidinů na 

počátku ozařování.  Bez kvantifikace a určení dynamiky selekce nelze tuto okolnost jakkoliv využít.    

Dosažené výsledky, které prokazují stabilních hladiny proteinů po jedné frakci záření, vlivem 

selekčního tlaku ozřejmit nelze.  

 

 

  5.4.2.3. Efekty repopulace  

 

Repopulace během ozařování byla intenzivně zkoumána.  Urychlení repopulace klonogenních buněk 

bylo opakovaně popsáno jako významný mechanismus radioresistence, zejména u spinocelulárního 

ca.  

Repopulace byla předmětem matematického modelování potenciace ozařování látkami 

s cytostatickým efektem v práci Jonese et al. (75).  Podle Poissonova modelu, který vychází 

z parametrů  lineárně kvadratického modelu, lze od repopulace odvodit ukazatel TCP (tumor cure 

probability). V tomto modelu repopulace akceleleruje až k 70 násobným hodnotám kolem 50. dne 

virtuálního ozařování (relativní repopulace v hodnotách 50 – 70). To výrazně zvyšuje účinnost 

cytostatické terapie a to bez ohledu na mechanismus účinku, který v modelu není zohledněn, což 

pochopitelně nevylučuje mechanismus aktivace cytostatika v konceptu XIP.  Vlivem nárůstu 

repopulace je v ukazateli TCP patrná vyšší účinnost potenciace záření cytostatikem pokud je 

nasazeno v pozdějších fázích ozařování (obr. 14).  Navíc model prokazuje téměř identickou účinnost 

při trvání aplikace cytostatika po dobu 10, 15 nebo 20 dní, zasahuje-li aplikace do periody zvýšené 

repopulace. Byť Jonesovy experimenty jsou vedeny ve virtuální rovině, je patrné, že repopulace je 

extrémně významným faktorem. Pro časování chemoradioterapie s fluorovanými pyrimidiny Poissonův 

model indikuje obligatorní aplikaci v koncové periodě ozařování. Faktor repopulace je kontroverzní 

k faktoru selekce buněk. Pro faktor repopulace byla i vyvinuta modifikace LQ modelu (76), která 

zahrnuje dobu aplikace ozařování „T“ , zdvojovací čas nádoru „Teff“ a počet frakcí „n“. 

 

S = ne-ααααd e-ββββd2 2T/Teff 
S      –  počet přežívajících buněk 
D      -  dávka záření 
α,  β –   koeficienty udávající radiosenzitivitu tkáně  
T       –   doba aplikace záření 
Teff      -   zdvojovací časn nádoru 
n       -  počet frakcí  
 

V uvedeném experimentu se faktor repopulace uplatnit nemohl. Nicméně lze jej chápat jako významný 

faktor měnící vlastnosti buněk včetně vývoje XIP. Na modelu repopulujících buněk (např. buněk 

vystavených frakcionovanému ozařování), pro nějž by byly vhodné právě buňky He-La lze potenciálně 

zjistit diametrálně odlišné nálezy.  
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Obr. 14 – Efektivita chemoradiace podle doby nástupu chemoterapie (75) 

TCP
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Zkratka v obr. 14: 

TCP – „tumor control probability“ 

 

 

  5.4.2.4. Efekty vaskularizace 

 

Vaskularizace nádoru se během frakcionovaného ozařování a úbytku buněk zvyšuje.  Lze 

předpokládat zvýšený průnik látky s cytostatickým efektem do nádorových buněk. I efekt vaskularizace 

byl modelován podle Poissonova modelu s výstupem TCP (75).   Efekt je podobný jako pro faktor 

repopulace.  S narůstajícím počtem frakcí se zvyšuje účinnost cytostatika bez ohledu na 

mechanismus efektu.   

 

 

  5.4.2.5. Alterace mechanismů efektu během ozařování 

 

Za hlavní mechanismus efektu fluorovaných pyrimidinů se tradičně považuje inhibice TS, které 

předchází anabolismus cestou deoxyribonukleotidů  (tzv. DNA cesta aktivace).  Tomuto konceptu 

odpovídá i zavedená potenciace aplikací tetrahydrofolátů (leucovorin).  Alternativou je i anabolismus 

cestou ribonukleotidů (tzv. RNA cesta aktivace) přes uridinmonofosfát a mechanismem cytostatického 
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efektu je pak RNA interferující metabolit  fluoro-uridin trifosfát (FUTP) (obr. 15).  RNA cesta aktivace 

byla považována za mechanimus dominující v nenádorových tkáních, tzn. byla podkladem spíše pro 

nežádoucí efekty fluorovaných pyrimidinů. Některé studie u experimentálních nádorů nyní nasvědčují 

tomu, že inhibice TS nemusí být dominantním mechanismem efektu ani u nádorů (77).  Úvahy o 

dominanci RNA cesty aktivace pyrimidinů vedly k výzkumu, jak metabolismus zvrátit DNA cestě 

aktivace. Zásadní roli při tom má právě TP jako limitující enzym metabolismu na FdUMP.  Postupně 

byla identifikována celá řada tzv. TP kofaktorů, mezi něž patří vedle ionizujícího záření i interferony a 

některá cytostatika (taxany, mitomycin C), v experimentu i transfekce TP genu.  U experimentálních 

nádorů byla po tranfekci TP genu prokázána zvýšená inhibice TS při expozici capecitabinu.  

 

Obr. 15 – DNA a RNA cesta aktivace fluoropyrimidinů 

RNA cesta aktivace

DNA cesta aktivace

 

Zkratky v obr.  15: 

FURd               –   fluorouridin  
FUMP, FUDP, FUTP       –   fluorouridin monofosfát, difosfát, trifosfát 
FdURd                              –  fluorodeoxyuridin,  
FdUMP, FdUDP, FdUTP  –  fluorodeoxyuridinmonofosfát, difosfát, trifosfát 
 

 

Význam TP genu je navíc komplikován jeho duálním postavením. Počátkem 90. let bylo prokázáno, že 

TP je identická molekula s PD-ECGF (platelet derived endothelial cells growth factor) – destičkovým 

endoteliálním růstovým faktorem (78). To vyvolává řadu nejasností a řadu kontroverzí. Je patrné, že 

vysoká exprese TP souvisí s vyšší invazivitou a vyšší malignitou nádorů. Naproti tomu by měla vyšší 

exprese TP souviset i s vyšší účinností terapie fluorovanými pyrimidiny.  Výsledky klinických studií 

jsou zcela nejednoznačné. V některých studiích je patrná při zvýšené expresi horší odpověď na 

pyrimidiny a horší prognóza v jiných studiích jsou nálezy opačné a zvýšená exprese TS souvisí s vyšší 

účinností a lepší prognózou (tab. 14).  
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Tabulka 14 – Prognostický význam vysoké exprese TP v některých klinických studiích 

Užité schema chemoterapie Diagnóza Počet 
nemocných 

Prognostický 
význam 

Reference 

5-FU + cisplatina ca oesophagu 52 negativní 79 
5-FU kolorektaální ca 38 negativní 80 
5-FU ca pankreatu 148 nevýznamný 81 
5dFUR*/5-FU ca žaludku 286 pozitivní 82 
5dFUR* ca mammae  650 pozitivní 83 
5dFUR* ca vesicae urinariae 196 pozitivní 84 
*5dFUR – 5-fluorodeoxyuridin (FUDRTM, floxuridin) 
 
Další kontroverzí, která ovlivňuje hodnocení bioptických materiálů, je obsah TP v různých buňkách.  

TP je predominantně exprimována v endotheliích a makrofázích.  Podkladem pro negativní vliv vysoké 

exprese TP může být převaha neoangiogenního efektu.  Je pak otazné, jaký význam má použití TP 

kofaktorů včetně ionizujícího záření. Chemoradioterapie by v důsledku mohla mít i subaditivní efekt. 

Postavení TP je nejasné navíc v tom ohledu, že mechanismus neoangiogenního efektu není popsán.  

TP neaktivuje specifické receptory jako např. VEGF, nejsou známé žádné receptory pro TP a není 

známá žádná signální sekvence TP pro buněčnou sekreci dalších mediátorů.   

Kontroverzní postavení aktivace TP má význam i pro chemoradioterapii.  Za předpokladu, že  RNA 

cesta aktivace fluorovaných pyrimidinů u některých nádorů vede k antiproliferativnímu efektu a 

zároveň se uplatní efekt neoangiogeneze, koncept ionizujícího záření jako TP kofaktoru je 

kontraproduktivní.  Pro stanovení optimálního časování chemoterapie přirozeně pak z průběhu hladin 

TP nelze stanovit žádné závěry.  

S radiosenzitivitou souvisí i efekt buněčné smrti z absence thyminu („thymineless death“), která může 

být důsledkem fluorovaných pyrimidinů za předpokladu DNA cesty aktivace. Tento fenomén známý již 

více než 40 let ověřoval v sérii pokusů Hwang et al (85).  U synchronizovaných TS deficientních  

buněk pozoruje při umělé absenci deoxythymidinu (dThd) signifikantní zvýšení koeficientu alfa a 

snížení koeficientu beta (LQ modelu) (obr. 16).  To za situace, kdy buňky vstupují do S fáze se 

zvýšeným poměrem dATP/dTTP. Ten může být v podmínkách in vivo efektem flourovaných pyrimidinů 

resp. blokády TS.  Zvýšení koeficientu alfa znamená zvýšení radiosenzitivity bez ohledu na 

frakcionaci.  Interpretace podle konceptu XIP pak opět je kontroverzní.  Akcelerovaný anabolismus 

fluorovaných pyrimidinů a zvýšená hladina targetu zřejmě vede k preferenci DNA cesty aktivace a 

vyšší účinnosti  ve smyslu zvýšení dATP/dTTP poměru. Supraaditivní efekt pak spočívá nikoliv ve 

zvýšené účinnosti chemoterapie ale v akceleraci fenoménu thymineless death.  Fenomén je jako 

podklad pro chemoradioterapii málo prozkoumán, zatím pouze u snychronizovaných buněčných kultur 

in vitro.  Poměr dATP/dTTP po  narůstá a to s pomalou kinetikou. Maximum dosahuje 72 hodin po 

nástupu deficitu dThd. Nástup deficitu dThd je relevantní aplikaci fluoropyrimidinů. Mechanismus 

efektu potenciace má pak vlastnosti samoaktivace, akcelerovaný anabolismus potencuje fenomén 

„thymineless death“. Časové intervaly jsou ale dlouhé – desitky hodin do zvýšení anabolismu, další 

desítky hodin do nástupu fenoménu. Pro časování aplikace pyrimidinů během frakcionované aplikace 

záření nelze stanovit žádné závěry.  
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Obr. 16  -  Vývoj  koeficientů LQ modelu při deficientní syntéze thyminů - změny koeficientů α a β u 2 
kmenů TS deficientních synchro-nizovaných buněk při umělé deficienci deoxythymidinu (dThd). 
 

absence dThd hod. absence dThd hod.

 

Legenda: 

graf a) -  vývoj  koefeicientu α  
graf b) -  vývoj  koeficientu β 
Plné sloupce – kultura JH1 buněk (TS deficientní mutantní linie GC3/cl ca coli) 
Prázdné sloupce – kultura JH2 buněk (TS deficientní mutantní linie GC3/cl ca coli, resitentní k apoptóze po 
několika pasážích s defeicitem dThd) 
 

 

5.5. Výsledky experimentů v kontextu LQ modelu 

 

Možností modifikace LQ modelu, dosud  nejvíce používané metodiky kvantifikace efektu záření, se 

v podmínkách chemoradiace zabývá omezený počet prací. Jones et al. (86) rozpracoval v rámci LQ 

modelu 2 koncepty: 

 

a.  Dose sensitization – tzn. vlastní alterace senzitivity na každou frakci záření.  

 

LQ model je modifikován koeficientem s, který se uplatňuje u každé frakce, při níž jsou buňky 

exponovány i chemoterapii.  LQ model vychází z rovnic:  

 

E = n(ααααds + ββββd2s2)   pro potencované frakce 

E = n(ααααd + ββββd2)     pro nepotencované frakce  
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E     -  efekt radiace (logaritmus úbytku buněk) 
n      -  počet frakcí 
α,  β  –   koeficienty udávající radiosenzitivitu tkáně  
d       -  dávka na frakci 
s       -  koeficient efektu chemoterapie  

 
 

b.  Independent cell kill – aditivní efekt chemoterapie k efektu záření.  

 

LQ model je modifikován „aditivním“ efektem chemoterapie  EC, bez ohledu na dobu, kdy je 

chemoterapie aplikována. Podmínkou této modifikace jsou dostatečné dávky chemoterapie, které 

mohou přinést sami o sobě cytostatický efekt.  

Model vychází z rovnice  

 

ET = n(ααααd+ ββββd2) + EC   

 
ET      –   efekt chemoradiace (logaritmus úbytku buněk)  
d        -  dávka na frakci 
α,  β  –   koeficienty udávající radiosenzitivitu tkáně  
T       –   doba aplikace záření 
Teff      -   zdvojovací časn nádoru 
n       -  počet frakcí  
EC        -   aditivní efekt chemoterapie (logaritmus úbytku buněk vlivem chemoterapie) 

 

 

Pojetí chemoradioterapie v rámci XIP může odpovídat oběma konceptům:  

 

Dose sensitization, odpovídá relativně nízkým dávkám fluoropyirimidinů, které se standartně používají.  

Koeficient „s“ nebyl pro potenciaci fluorovanými pyrimidiny stanoven a dosud publikované aplikace LQ 

modelu jsou ve virtuální rovině (86).   

 

Independent cell kill odpovídá potenciaci v intencích XIP, kdy relativně nízké dávky jsou intenzivně 

anabolizovány do aktivní formy.  Aditivní efekt nebyl přirozeně kvantifikován vzhledem 

k nepřehledným a obtížně kvantifikovatelným nálezům XIP. 

 

Stabilní hladiny anabolických enzymů, případně zachování TP/DPD poměru potvrzují stabilní 

změněné podmínky, které by se mohly odrazit v konstantním „s“ koeficientu, který bude dán 

potenciálně stabilním metabolismem cytostatika nebo jiným mechanismem efektu chemoradiace.  

Prakticky všechny další  diskutované fenomény – dlouhodobá akcelerace anabolismu pyrimidinů – 

superpozice efektů po jednotlivých frakcích, repopulace, revaskularizace, variantní cesty aktivace 

pyrimidinů,  thymineless death  aplikaci LQ modelu s konstantním „s“ koeficientem komplikují. 

Nasvědčují tomu, že koeficient „s“ se může během chemoradioterapie měnit. Z kalkulací koefecientu 

„s“ v Jonesově práci nelze vyjít – kalkuluje jej pro maximálně pět potencovaných frakcí a při jejich 

rostoucím počtu se snižuje. Poměr potenciace (enhancement ratio) se při potenciaci všech frakcí blíží 
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1 (obr. 17). To evidentně neodpovídá realitě při kontinuální aplikaci fluoropyrimidinů. Pro kontinuální 

potenciaci, tzn. potenciaci každé frakce, resp. pro kontinuální aplikaci chemoterapie po celou dobu 

ozařování, zřejmě nelze využít koeficient „s“, ale je nutné kalkulovat se změněnými  α a β koeficienty. 

Ty nebyly pro potenciaci záření fluorovynými pyrimidiny jednoznačně kalkulovány.  Určité odhady jsou 

kalkulovány v experimentální práci Hwanga et al. (84), nicméně jsou ještě vzdálené klinické aplikaci.   

 

Analogickou chemoradioterapii představuje aplikace temozolomidu kontinuálně během ozařování 

glioblastomů. Pro tento postup byl modifikován LQ model s rekalkulovanými koeficienty α a β.  Tímto 

postupem dokonce lze na základě výchozího α/β  poměru kalkulovat přínos chemoterapie jako BED 

(biologická efektivní dávka) (87). Nicméně u glioblastomů je situace jednodušší vzhledem k tomu, že 

se v průběhu ozařování neuplatňuje akcelerace repopulace. Do jaké míry lze vytvořit LQ model pro 

potenciaci fluorovanými pyrimidiny, není známo a reference nejsou dostupné 

 

Obr.17 – Závislost enhancement faktoru na počtu potencovaných frakcí při použití koeficientu „s“ pro 3 
hodnoty koeficientu α (0,25 Gy, 0,3 Gy, 0,35 Gy) podle (86) 
 

Enhancement faktory pro 3 hodnoty koefeicientu α
v závislosti na počtu „potencovaných“ frakcí

Počet „potencovaných“ frakcí

EF

 
Zásadním problémem v LQ modelu jsou konstantní parametry – vedle  α a β koeficientů,  zdvojovací 

čas klonogenních buněk, interval do repopulace a tempo SLDR.  LQ model tak vychází z předpokladu 

opakování identického děje při každé frakci.  Vzhledem k výše popsaným efektům LQ model zcela 

neodpovídá reálnému biologickému ději. V tomto smyslu postupují i některé recentní pokusy o 

zahrnutí repopulačního faktoru do LQ modelu.  Modifikovaný LQ model by měl odrážet měnící se 

vlastnosti ozařované populace buněk v průběhu frakcionovaného ozařování.  

 

V současné době nejsou poznatky o metabolismu flouorovaných pyrimidinů a o dějích v rámci 

poradiační reakce na dostatečné úrovni, aby mohly být zahrnuté do modifikace LQ modelu.  
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6. Závěry 

 

Experimentem vedeným na modelu HeLa buněk určujeme dynamiku vývoje transkriptů TK, TP, TS a 

DPD.  Je patrná indukce příslušných transkriptů, která dává základ pro koncept akcelerovaného 

anabolismu fluorovaných pyrimidinů během poradiační reakce.  V experimentu se zdařilo určit čas 

nástupu indukované transkripce, řádově v hodinách po jednorázovém ozáření dávkou 2 Gy, která 

odpovídá nejběžnější frakci při ozařování nádorů. Dynamika indukce transkriptů je podobná pro čtyři 

zkoumané enzymy.  V experimentu na stejném modelu nezjišťujeme relevantní nárůst příslušných 

proteinů. Jejich hladiny přetrvávají stabilní přinejmenším po dobu 96 – 120 hodin po jednorázovém 

ozáření, tzn. po periodu přesahující několik 24 hodinových intervalů odpovídajících standartní 

frakcionaci při ozařování.  

 

Stabilní hladiny proteinů v daném modelu vylučují aspekty TP/DPD poměru. TP/DPD poměr se 

němění, i přechodné změny ve prospěch katabolizmu nejsou pravděpodobné.  

 

V modelu na HeLa buňkách nepotvrzujeme koncept akcelerovaného metabolismu fluorovaných 

pyrimidinů. Základy pro supraaditivní efekt při chemoradiaci je nutné hledat v jiném modelu. Ten by 

měl současně odrážet i dynamiku změn buněčné populace v průběhu frakcionovaného ozařování. 

Původní hypotéza akcelerovaného metabolismu pyrimidinů nebyla uskutečněnými experimenty 

potvrzena. 

 

Dlouhodobé udržení stabilní hladiny proteinů lze transponovat i do frakcionovaného ozařování, které 

se užívá v klinice.  Zda lze očekávat trvale zvýšené hladiny proteinů po celou dobu frakcionovaného 

ozařování v přežívajících buňkách, je otazné . Stabilita by byla základem pro časovou nezávislost 

aplikace fluorovaných pyrimidinů během frakcionovaného ozařování. Optimální účinnost 

chemoradioterapie není evidentně určována dobou aplikace v průběhu poradiační reakce resp. 

časovým intervalem od jednotlivé frakce záření. Uplatní se ostatní farmakologické faktory, které určují 

účinnost fluorovaných pyrimidinů. Z tohoto hlediska určení stability hladin metabolických enzymů 

podporuje kontinuální aplikaci fluorovaných pyrimidinů po celou dobu frakcionovaného ozařování.  Při 

použití prekursorových forem fluorovaných pyrimidinů (capecitabin)  je doba aplikace pravděpodobně 

časově zcela nezávislá na době aplikace jednotlivých frakcí záření.  Optimální účinnost je opět dána 

farmakologickými faktory. Z tohoto pohledu je podmínkou optimální účinnosti pravidelná aplikace 

prekursorové formy. Závěry vycházející z modelu na HeLa buňkách podporují časová schemata 

aplikace fluorovaných pyrimidinů, která byla empiricky ověřena v klinických studiích jako nejúčinnější.  

 

Model poradiační reakce na HeLa buňkách je stále výrazně simplifikovaný.  V aktivaci fluorovaných 

pyrimidinů i v mechanismu jejich efektu se uplatňují variantní a složitější mechanismy.  Během 

frakcionovaného ozařování se mohou měnit dominantní mechanismy aktivace a efektu fluorovaných 

pyrimidinů, pravděpodobně se mění i kvantita zkoumaných proteinů (mechanismy selekce). Změnám 
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v průběhu frakcionovaného ozařování podléhá i senzitivita na fluorované pyrimidiny (mechanismy 

selekce, vlivy repopulace).  Model vychází z předpokládaného konceptu XIP a potenciální variantní 

mechanismy efektu (synchronizace, thymineless death aj.)  nezahrnuje. Dostatečně mapuje 

metabolismus fluorovaných pyrimidinů tak, že může jednoznačně potvrdit nezávislost časového 

schematu aplikace chemoradioterapie.  Jeho předností a přínosem je určení časových řad, resp. doby 

nástupu indukované transkripce a absenci nástupu zvýšení obsahu proteinů.  

 

Semikvantitativní určení transkriptů a proteinů neumožňuje přenos výsledků do lineárně kvadratického 

modelu, který kvantifikuje efekty záření. Kvantifikace radiopotenciačního efektu fluorovaných 

pyrimidinů a matematické modelování by vyžadovalo mnohem složitější a detailnější identifikaci dějů 

v průběhu poradiační reakce a identifikaci metabolických změn v průběhu přibývajících frakcí záření. 

  

Podle lineárně kvadratického modelu nelze se stávajícímí výsledky  pro chemoradiaci kalkulovat 

ukazatel TCP. 

Koncept XIP dává je základem určení optimálního časového schematu chemoradioterapie, ale není 

samostatně dostatečným podkladem  pro vytvoření modelu efektu chemoradioterapie.  

 

 

7. Klinická aplikace závěrů 

 

V současné době se standartně používají dva fluorované pyrimidiny v chemoradioterapii – 5-

fluorouracil a capecitabin.  Na základě určení poradiačního vývoje metabolismu  pyrimidinů lze 

doporučit jako optimální následující schemata aplikace:  

 

- Kontinuální infuzi 5-fluorouracilu po celou dobu frakcionovaného ozařování 

- Kontinuální perorální aplikaci capecitabinu ve 12 hodinových intervalech po celou dobu 

frakcionovaného ozařování.  Doba orální aplikace capecitabinu může být nezávislá na době 

aplikace jednotlivých frakcí záření.  

 

Vývoj alternativních schemat aplikace bude vyžadovat složité, v současné době nevyvinuté modely 

efektů radiace a chemoradiace.  
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