
Abstrakt 

Rakovina slinivky břišní je jednou z nejčastějších příčin úmrtí na rakovinu. Mezi hlavní aspekty 

vedoucí k nepříznivé prognóze tohoto onemocnění se zpravidla řadí pozdní diagnóza a odolnost 

vůči zavedeným terapeutikům. Pozdní diagnóza je způsobena především bezpříznakovými 

časnými fázemi vývoje nádoru. Léková rezistence je pak zapřičiněna různorodým složením 

nádoru, neobvykle rozsáhlým nádorovým mikroprostředím a přizpůsobivostí jednotlivých 

buněčných komponent na měnící se energetické podmínky. 

Předchozí výsledky v naší laboratoři prokázaly, že cílením bioaktivních molekul do mitochondrií 

se výrazně posiluje jejich akumulace v těchto organelách. Vzhledem k tomu, že podání 

metforminu je u pacientů s cukrovkou 2. typu léčených touto látkou spojováno se sníženým 

rizikem výskytu rakoviny slinivky břišní, upravili jsme strukturu metforminu tak, aby byla zvýšena 

jeho koncentrace v místě svého působení, tedy v mitochondriích. Tato práce ukazuje, že 

mitochondriálně cílený metformin, tzv. MitoMet, eliminuje buňky nádoru slinivky břišní 

v porovnání s mateřskou látkou ve více než 1000 krát nižší koncentraci. MitoMet potlačuje 

mitochondriální respiraci, aktivuje dráhu kinázy AMPK a způsobuje depolarizaci 

mitochondriálního membránového potenciálu v buňkách nádoru slinivky břišní v důsledku 

interakce s mitochondriálním komplexem I (KI). MitoMet navíc navozuje zastavení buněčného 

cyklu a programovanou buněčnou smrt, která je částečně vyvolána zvýšenou produkcí kyslíkových 

radikálů v pankreatických rakovinných buňkách. Na základě našich výsledků jsme zjistili, že 

MitoMet také zpomaluje růst nádorů slinivky břišní in vivo na myším modelu. Účinnost látky 

MitoMet v buňkách rakoviny slinivky břišní však souvisí s jejich expresním profilem 

transkripčního faktoru SMAD4. Konkrétně pankreatické rakovinné buňky, které postrádají 

funkční SMAD4 faktor, vykazují sníženou citlivost na MitoMet ve srovnání s buňkami, které 

funkční SMAD4 faktor mají. Dále jsme prokázali, že vyřazení faktoru SMAD4 z funkce kromě 

snížené citlivosti na MitoMet vede k mitochondriálním změnám a zvýšené aktivaci autofagické 

dráhy. Stejné účinky jako v případě SMAD4 delece jsme překvapivě pozorovali v pankreatických 

rakovinných buňkách i po aplikaci růstového faktoru TGFβ, jehož signalizace je do jádra 

přenášena právě prostřednictvím SMAD4.  



Tato práce jako první popisuje, že ztráta SMAD4 v pankreatických rakovinných buňkách vede 

k zesílení mitofagie, tedy procesu odstranění mitochondrií pomocí autofagické dráhy, která je 

částečně aktivována prostřednictvím MAPK/Erk signalizace. Mitofagie je i z části příčinou 

snížené citlivosti SMAD4-deficientních pankreatických rakovinných buněk vůči látce MitoMet. 

Překvapivě jsme však zjistili, že TGFβ v pankreatických rakovinných buňkách s funkčním 

SMAD4 faktorem mitofagii nepodněcuje a snížená citlivost vůči látce MitoMet je spíše spojena 

s aktivací epiteliálně-mesenchymální přeměny. Prokázali jsme ovšem, že jiná mitochondriálně 

cílená látka interagující s KI, tzv. MitoTam, která byla také navržena v naší laboratoři, eliminuje 

buňky nádoru slinivky břišní bez ohledu na funkci SMAD4 nebo TGFβ stimulaci. Rozdíl v 

účincích obou mitochondriálně cílených látek je pravděpodobně určen rychlejším působením látky 

MitoTam na mitochondriální respiraci a související nadměrnou produkcí kyslíkových radikálů. 

Naše výsledky poskytují důkazy o mitochondriálním cílením jako mimořádně účinné strategii 

v boji proti rakovině slinivky břišní a nabízí možné využití SMAD4 faktoru pro vhodný výběr 

léčby tohoto onemocnění. Ztráta SMAD4 totiž pravděpodobně aktivuje takovou buněčnou 

signalizaci, která ovlivňuje odpověď na protirakovinné látky a může být i zodpovědná za zhoršený 

průběh rakoviny slinivky břišní. 
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