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ABSTRACT 

 

Selenium is an essential trace element that is an integral part of many proteins, 

with catalytic and structural functions. The antioxidant properties of some 

selenoproteins, such as glutathione peroxidase, may be particularly important in having 

influence on carcinogenesis. Selenium exists in different chemical forms - inorganic 

(selenite, selenate) and organic forms (selenoaminoacids, selenoproteins). The 

bioavailability and cancer chemoprotective activity of selenium depend on the 

concentration and the chemical form in which it is present.  

I studied the effect of L-Selenomethionine and Se-methyl-L-selenocysteine on 

proliferation in three colorectal cell lines with different malignant potential (HT 29, SW 

480, SW 620). Proliferation was measured by BrdU – ELISA with chemiluminiscent 

detection. 
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ABSTRAKT 

 

Selen je esenciální stopový prvek, který je součástí mnoha proteinů s funkcí 

katalytickou a strukturální. Antioxidační vlastnosti některých selenoproteinů, např. 

glutathion peroxidázy, mohou být zvláště důleţité u ovlivnění karcinogeneze. Selen 

existuje v různých chemických formách – anorganických (seleničitany, selenany) a 

organických (selenoaminokyseliny, selenoproteiny). Biologická dostupnost a 

protirakovinná aktivita selenu závisí na koncentraci a chemické formě, ve které je 

aplikován. 

 Ve své práci se zabývám vlivem L-Selenomethioninu a Se-methyl-L-

selenocysteinu na proliferaci tří linií buněk kolorektálního karcinomu s různým 

nádorovým potenciálem (HT 29, SW 480, SW 620). K měření proliferace byla pouţita 

metoda BrdU – ELISA s chemiluminiscenční detekcí.  
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Nádorová onemocnění patří mezi nejobávanější. Jen pouhé slovo ”nádor” u 

mnoha lidí vyvolává pocity strachu, úzkosti a beznaděje. Nutno si ovšem přiznat, ţe se 

často stávají součástí našeho ţivota. Je jiţ na čase, abychom si uvědomili, ţe v incidenci 

zhoubných nádorů zaujímá Česká republika v rámci Evropy nejpřednější místa. 

Konkrétně rakovina tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom) je v České 

republice nejrozšířenějším nádorovým onemocněním trávicího ústrojí a druhým 

nejčastějším nádorovým onemocněním vůbec. 

Je zřejmé, ţe příčina rakoviny není jen jedna, ale ţe jde většinou vţdy o souhru 

různých, na sebe navazujících a vzájemně se ovlivňujících příčin, které se sejdou v 

jeden daný moment, jenţ  rozhodne o tom, ţe se buňka vymkne kontrole organismu a 

začne se nekontrolovatelně mnoţit.  

Rakovina je zrádná tím, ţe v době, kdy bývá nejsnáze léčitelná, o ní člověk neví. 

Nejlepší „terapií“ je proto prevence a pravidelné plošné sledování rizikové populace. 

Jiţ po mnoho desetiletí se vědci zoufale snaţí nalézt účinný lék. Přes všechny úspěchy 

zatím zůstává léčba pro pacienta náročná a její úspěšnost je často dočasná. Nicméně 

badatelé objevili něco, co by mohlo být mnohem cennější neţ vysoce výkonné 

ozařovací zařízení, chemoterapie či programy plošného sledování rizikové populace. 

Selen, obyčejný stopový prvek, který získáváme z naší stravy. Tento minerál moţná 

skýtá lepší ochranu v boji proti rakovině neţ cokoli jiného. Z vědeckých studií 

posledních let vyplývá, ţe selen je patrně nezbytný pro řadu funkcí imunitní soustavy, 

které se aktivují při ohroţení rakovinou, a ţe jeho zvýšený příjem můţe sníţit riziko 

vzniku určitých typů rakoviny, například rakoviny tlustého střeva, prostaty a plic. 

Kladné výsledky těchto studií představují velký krok kupředu v dějinách moderního 

výzkumu rakoviny. Pokud skutečně selen sniţuje riziko onemocnění rakovinou, mají 

tak lidé na celém světě nejen novou a bezpečnou zbraň proti jedné z nejobávanějších 

nemocí, ale mohly by se tím zároveň sníţit náklady spojené s léčbou. Selen je totiţ 

cenově dobře dostupný.  
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2.1 Nádorové buňky 

 

2.1.1 Nádorová transformace buňky 

 

Zdravý mnohobuněčný organismus představuje harmonické společenství 

velkého počtu buněk, z nichţ kaţdá má svou funkci, kterou vykonává ve vymezeném 

čase a prostoru dané tkáně pro maximální uţitek celé buněčné populace. Jednotlivé 

buňky daného organismu spolu nesoutěţí, ale vzájemně se podporují a spolupracují, aby 

jejich existence byla pro jejich nositele uţitečná a neznamenala zátěţ.(1) 

Počet buněk je v mnohobuněčném organismu udrţován na jisté, relativně 

stabilní hodnotě, a to regulací buněčné proliferace nebo regulovaným zánikem buněk. 

V organismu však mohou vznikat buňky, které na regulační mechanismy nereagují, 

nekontrolovatelně se v něm rozmnoţují a mohou být tak základem pro vývoj nádorů. 

Tyto změny buněk označujeme jako nádorovou transformaci. Takto pozměněné 

buňky se svou strukturou a činností v důsledku pozměněné genetické informace 

vymykají z celkového řádu organismu.(2) 

Pokud nádorové buňky zůstávají pohromadě a tvoří jednolitou masu, vzniká 

nádor, který se označuje jako benigní. Ten můţe být často úplně odstraněn chirurgicky. 

Nádor, jehoţ buňky však mají schopnost napadat okolní tkáně, je maligní. Maligní 

buňky se mohou uvolňovat z primárního nádoru, vstoupit do krevního nebo 

lymfatického systému a vytvořit v jiných částech těla sekundární nádory, metastázy. 

Čím více se nádor šíří, tím sloţitější je jeho úplné odstranění. Metastázy jsou 

nejzhoubnějším projevem nádorového onemocnění a jsou příčinou asi 90 % úmrtí 

pacientů s rakovinou. Během svého vývoje většina nádorů dříve nebo později metastázy 

vytvoří.(1) 

Studium biologie nádorových buněk přineslo v posledních letech definitivní 

důkazy o tom, ţe podstatou nádorové transformace buňky je změna aktivity některých 

genů – protoonkogenů a nádorových supresorů. 

 

Protoonkogeny kódují proteiny, které jsou zapojeny do regulačních buněčných 

okruhů takovým způsobem, ţe urychlují buněčný cyklus a tak podporují růst nebo 

zvětšování tkání v důsledku aktivního dělení buněk – tzv. proliferaci. Společným rysem 
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protoonkogenů je, ţe jejich přílišná funkce je nebezpečná, protoţe vede k nadměrné 

buněčné proliferaci i za nepřítomnosti fyziologické hladiny prorůstového signálu. 

Přeměna protoonkogenu na onkogen je provázena jeho hyperaktivací. Mutace 

protoonkogenů mají proto aktivující a dominantní povahu, pro kterou platí, ţe jediná 

mutovaná kopie genu je dostatečná pro neregulovanou aktivaci daného procesu. Aţ na 

několik vzácných výjimek se onkogeny vyskytují pouze v somatických nádorových 

buňkách. 

Nádorové supresory (antionkogeny) kódují proteiny, jejichţ úloha spočívá ve 

zpomalování rychlosti proliferace buněk. Z hlediska vzniku rakoviny jsou nebezpečné 

takové mutace nádorových supresorových genů, které vedou k inaktivaci jejich 

proteinových produktů. Jsou proto recesivní, a aby se mutace nádorového supresoru 

uplatnila v kancerogenezi, musí proběhnout inaktivace obou jeho alel. Na rozdíl od 

onkogenů mohou být mutantní formy nádorových supresorových genů dědičné a 

predisponují postiţeného jedince ke vzniku určitého druhu rakoviny. Tento jedinec 

obvykle zdědí zárodečnou mutaci jedné alely daného nádorového supresoru a dokud 

nedojde k somatické mutaci druhé alely, k tvorbě nádoru nedochází. Pokud je však 

vyřazena funkce zbývající „zdravé“ alely nádorového supresoru, je pravděpodobnost 

vzniku nádoru velmi vysoká.(3) 

Buňky kultivované in vitro se nezačnou dělit, dokud se adhezívními plaky 

nepřichytí na pevnou podloţku. Jakmile k adhezi dojde, je zahájen buněčný cyklus. 

Buněčný cyklus představuje sled procesů, kterými buňka postupně duplikuje své sloţky, 

aby se následně rozdělila do dvou buněk dceřiných. Pro udrţování tkáňové homeostázy, 

tj. správného počtu ţivotaschopných buněk dané tkáně, je nezbytným předpokladem 

kontrola rychlosti, s jakou buňky proliferují (tj. kontrola buněčného cyklu), a kontrola 

rychlosti, s jakou buňky odumírají programovanou buněčnou smrtí. Deregulace 

buněčného cyklu a programované buněčné smrti často představují první fáze procesu 

kancerogeneze. Buňky zhoubných nádorů se v kultuře dělí, aniţ by došlo jejich adhezi 

na podloţku. Tato vlastnost nádorově transformovaných buněk je patrně velmi důleţitá 

v otázce nekontrolovatelného růstu zhoubného nádoru.(2, 18) 
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V buněčných kulturách byl také popsán efekt, který byl označen jako kontaktní 

inhibice. Buňky, které nesousedí s jinými buňkami, se čile dělí dokud se nezačnou 

navzájem dotýkat. Jakmile se začnou navzájem dotýkat, dojde k zastavení buněčného 

cyklu. Buňky zhoubných nádorů efekt kontaktní inhibice nevykazují, coţ můţe být 

jednou z příčin anarchistického růstu nádoru. V tkáňových kulturách neztrácejí 

nádorové buňky ani po mnoha letech svou mitotickou aktivitu ( jsou „věčné“), zatímco 

normální buňky v ní ustávají asi po 50 mitózách.(2, 18) 

 

2.1.2 Nádory tlustého střeva a konečníku 

 

Kolorektální karcinom (KRK) je zhoubný nádor tlustého střeva a konečníku. 

KRK je nejčastější malignitou trávicího ústrojí a ve většině vyspělých zemí patří v 

současné době mezi tři nejčastější zhoubné nádory. V České republice je KRK v 

posledních třiceti letech jedním z nejrychleji přibývajících zhoubných nádorů. Od konce 

80. let zaujímá naše země první místo v incidenci KRK na světě. U obou pohlaví se 

jedná o druhou nejčastější malignitu po karcinomu plic resp. prsu . (4) 

 

 

 

Obr. 1 : Index růstu incidence k roku 1977 (46) 
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Obr. 2 : Věková struktura populace pacientů (46) 

 

 

 

Obr. 3 : Srovnání incidence v ČR s ostatními zeměmi světa, přepočet na světový 

standard (ASR – W) (46) 

 

2.1.3 Etiologické faktory kolorektálního karcinomu  

 

Na vzniku KRK se podílí faktory hereditární i exogenní. Faktory hereditární 

odpovídají především za familiární výskyt karcinomů v oblasti slepého střeva a 

vzestupného tračníku. Faktory exogenní odpovídají především za nádory v sestupném 

tračníku, v esovité kličce tračníku a v konečníku. 
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2.1.3.1 Dědičná dispozice 

 

A) Familiární adenomatózní polypóza (FAP) - představuje vysoké riziko vzniku 

KRK. FAP je charakterizován jiţ v dětství velkým počtem adenomových polypů s 

vysokou tendencí progrese do adenokarcinomu před 40. rokem věku např. Gardnerův a 

Turcotův syndrom.  

 

B) Hereditární nepolypózní kolorektální karcinom - představuje přibliţně 3-5 % 

kolorektálních nádorů. Toto onemocnění je téţ označované jako Lynchův syndrom I a 

II. Lynchův syndrom I je charakterizován familiárním zvýšeným výskytem časně 

vznikajícího KRK bez přítomnosti polypózy. Lynchův syndrom II je charakterizován 

nejen familiárním výskytem časně vznikajícího KRK bez přítomnosti polypózy, ale 

navíc i familiárním výskytem maligních nádorů v jiných lokalizacích – endometriu, 

močovém měchýři, ţaludku, pankreatu, kůţi. (5) 

 

2.1.3.2 Predisponující změny  

 

- Dysplastické léze: aberantní kryptový fokus (loţisko tvořené kryptami vystlanými 

proliferujícím epitelem, který se vyznačuje úbytkem obsahu mucinu); adenom 

polypózní a plochý, neadenomové polypózy jakékoli etiologie. Riziko maligního 

zvratu závisí na velikosti a histologické skladbě polypů.      

- Ulcerózní kolitida: maligní zvrat je častý, pravděpodobnost stoupá s délkou trvání 

kolitidy  – 5 % po 20 letech, 12 % po 25 letech. 

- Crohnova choroba: maligní zvrat méně častý neţ u ulcerózní kolitidy.  

   

2.1.3.3 Faktory zevního prostředí 

  

1. Vysoká konzumace masa (zejm. hovězího a vepřového), konzervovaného masa 

a masných výrobků (zejm. uzenin). Kuchyňská příprava s vyuţitím vysokých 

teplot (např. grilování, roţnění, smaţení), při kterých vznikají heterocyklické 

aminy a polycyklické aromatické uhlovodíky, které jsou zařazené mezi 

karcinogeny (týká se i vajec a uzených ryb). 

2. Vysoká spotřeba tuků, které způsobují zvýšení obsahu ţlučových kyselin. 

Zvýšené mnoţství sekundárních ţlučových kyselin a volných mastných kyselin 
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poškozuje sliznici tlustého střeva a zvyšuje proliferační aktivitu ve sliznici. 

Konzumací tuků dochází ke zvýšení lipidových peroxidačních radikálů. 

3. Nízká fyzická aktivita zpomaluje průchod přijaté potravy trávicím traktem a 

vystavuje tak kolonocyty (buňky sliznice tlustého střeva) delšímu působení 

kancerogenů.  

4. Obezita (u obézních muţů je výskyt KRK aţ dvojnásobný a obézní ţeny mají o 

40 % vyšší riziko vzniku KRK oproti ţenám s normálním BMI). 

5. Kouření (kuřáci, kteří denně vykouří více neţ 20 cigaret, mají dvojnásobné 

riziko vzniku KRK).  

6. Konzumace alkoholických nápojů, nejméně 70g etanolu denně (poprvé popsána 

při nadměrném pití piva v roce 1957). Konzumenti piva patří mezi rizikové 

skupiny karcinomu rekta (za karcinogenní se povaţují především plísně v 

pivním sladu). Alkohol způsobuje deficit kyseliny listové a brání reparačním 

procesům DNA.  

7. Faktory profesionální. např. pesticidy, herbicidy mohou zvýšit riziko KRK. 

Nejvýraznější asociace s KRK byla zjištěna ve spojitosti s azbestem, avšak ne 

všechny studie tyto nálezy potvrdily. Zvýšené riziko bylo nalezeno u pracovníků 

v kovoprůmyslu, v automobilovém a dřevařském průmyslu; výsledky však 

nebyly jednotné. 

8. Hnilobné bakterie, osidlující tlusté střevo, rozkládají aminokyseliny na toxické 

produkty - amoniak, sirovodík, fenol, indol, skatol – a další metabolity, které 

jsou povaţovány za kancerogenní. Z hlediska zdravotního je ţádoucí potlačit 

tyto hnilobné procesy osídlením střeva laktátovými bakteriemi, které podporují 

fermentaci vlákniny na mastné kyseliny s krátkým řetězcem. Dosahuje se 

sníţení pH a tyto kyseliny mají také výrazný antiproliferační účinek. 

9. Nedostatek některých mikronutrientů – nízký příjem vitaminu A, C, E a selenu 

je spojený s vyšším rizikem vzniku KRK. Jde zejména o vychytávání volných 

radikálů kyslíku. Vápník inhibuje proliferační děje střevního epitelu a inaktivuje 

kancerogeny ve střevě tvorbou nerozpustných mýdel. Vápník také sniţuje 

schopnost detoxikace ţlučových kyselin ve střevě. Nedostatek kyseliny listové 

způsobuje inkorporaci uracilu do DNA a změny v chromozomech podobné 

účinku radiace. 

10. Nedostatečný příjem ovoce, zeleniny a luštěnin, a tím i vlákniny. Vláknina 

urychluje průchod přijaté potravy tlustým střevem, čímţ redukuje čas kontaktu 
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potencionálních karcinogenů s jeho sliznicí. Také zvyšuje clearence ţlučových 

kyselin a předpokládá se, ţe můţe vázat kancerogeny na své polymerázové 

struktury. (5, 6, 7, 8, 9) 

2.1.4  Příznaky kolorektálního karcinomu  

Karcinom tlustého střeva můţe mít celou řadu příznaků. Mezi nejčastější z nich patří:  

- změna pravidelnosti stolice  

- průjem nebo zácpa 

- přítomnost krve ve stolici (světlé nebo tmavé barvy) 

- stolice odchází v úzkém prouţku 

- zaţívací potíţe (nadýmání, pocit plnosti a/nebo křeče)  

- častý, bolestivý odchod větrů 

- pocit nedokonalého vyprázdnění střeva 

- neúmyslná ztráta hmotnosti 

- zvýšená únavnost.  

Tyto příznaky mohou mít i jiné příčiny -  například vřed v ţaludku či dvanáctníku, 

zánět tračníku nebo hemoroidy. Lékař můţe určit jejich pravý původ, proto by lidé, 

kteří mají podobné potíţe, měli vyhledat praktického lékaře nebo přímo odborníka na 

zaţívací choroby (gastroenterologa). (10) 

2.1.5  Diagnostika 

1. Endoskopie (rektoskopie, endoskopie) – odběr vzorku pro histologické 

vyšetření 

2. Rentgenové vyšetření tračníku a konečníku - kontrastní látka s obsahem 

barya se do tlustého střeva vpraví formou nálevu a lékař můţe na rentgenových 

snímcích rozpoznat změny ve střevě jako je nádor (tumor) nebo jiná 

abnormalita. Ke zlepšení přehlednosti povrchu sliznice a rozlišení malých útvarů 

se provádí opatrné rozšíření střeva pomocí vzduchu. Tento postup se nazývá 

metoda dvojitého kontrastu. 

3. Počítačová tomografie (CT) břicha a pánve - rakovina tlustého střeva se často 

šíří do těchto částí těla. 



 19 

4. Rentgen plic 

5. Stanovení nádorových markerů (především karcinoembryonální antigen – 

CEA) - jedná se o látky, které jsou vylučovány do oběhu nádorovou tkání, 

přitom pro jednotlivé druhy nádorů jsou typické určité typy markerů. Jejich 

hodnota můţe vypovídat o rozsahu choroby nebo o jejím šíření.(10) 

2.1.6 Biologická povaha nádorů 

KRK nejčastěji vzniká maligním zvratem adenomu (přibliţně 98 % všech 

karcinomů tlustého střeva jsou adenokarcinomy). Adenom (benigní nádorový polyp) 

tlustého střeva je proto pokládán za nejzávaţnější prekancerózní lézi.  

Při maligním zvratu adenomu dochází nejprve k růstu karcinomu přes bazální 

membránu ţláz do přilehlého stromatu, případně do muscularis mucosae. Tento 

karcinom je označován jako neinvazivní karcinom, protoţe sliznice neobsahují 

lymfatické cévy, a proto nemůţe metastazovat. Karcinom prorůstající do submukózy 

odpovídá invazivnímu karcinomu  

 

Nádory rostou zpočátku v místě svého vzniku, ve střevě nebo konečníku. 

Později mohou prorůstat do okolních orgánů, šířit se lymfatickými cestami do uzlin 

nebo proniknout do krve a krevním oběhem se šířit do vzdálených orgánů, kde mohou 

zakládat dceřiná loţiska – metastázy. (11, 18) 

 

Stádia kolorektálního karcinomu: 

Stádium 0, I  -  postiţení sliznice a podslizničního vaziva  

Stádium II    -  průnik všemi vrstvami střevní stěny 

Stádium III  -  navíc postiţení lymfatických uzlin 

Stádium IV (vzdálené metastázy) - pokud nelze metastázy chirurgicky odstranit, jedná 

se o nevyléčitelnou chorobu. (12, 18) 
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2.1.7 Léčba 

 

Léčba závisí na lokalizaci, velikosti, šíření nádorů a celkovém stavu pacienta. 

Časná stádia:  

Počáteční stádia charakteru tzv. malignizovaných polypů (výskyt zhoubných 

buněk na slizničních polypech) lze řešit prostým odstraněním polypu a jsou–li tato 

loţiska odstraněna bezpečně (nádorové buňky nejsou v oblasti stopky polypu), je léčba 

dostatečná. Prorůstá-li nádor do stěny tlustého střeva, provádí se resekce tlustého 

střeva – typ chirurgického výkonu podle rozsahu a místa postiţení .  

 

Lokálně pokročilé nádory:  

Pokud nádor prorůstá celou stěnou tlustého střeva nebo postihuje lymfatické 

uzliny (i v případě úspěšného chirurgického zákroku), je riziko výskytu lokální recidivy 

a vzdálených metastáz vyšší. Z těchto důvodů se podle stanoveného rizika k 

chirurgickému výkonu připojuje radioterapie a chemoterapie.  

 

Radioterapie 

Léčba zářením, které ničí nádorové buňky v ozařované oblasti. Pouţívá se 

především při léčbě nádorů konečníků. 

 

Chemoterapie 

Léčba cytostatiky, v některých případech doplňuje chirurgický výkon nebo radioterapii. 

a) neadjuvantní  –  před operací, cílem je zmenšení nádoru před další léčbou 

b) adjuvantní – po úplném chirurgickém odstranění nádoru, cílem je zničení                 

zbývajících nádorových buněk a tedy prevence návratu onemocnění. 

c) cílená biologická léčba – monoklonálními protilátkami, cílem je vyhledat 

v organismu nádorové buňky, zastavit jejich růst a různými způsoby je ničit. 

Tato léčba je určena pro pacienty s metastázemi. 

 

Podpůrná léčba 

Odstraňuje nepříjemné příznaky způsobené nádorem nebo jeho léčbou.(11) 
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2.2 SELEN 

 

Selen (Se) jako prvek byl identifikován švédským chemikem J. J. Berzeliem v 

roce 1817, ale celých 140 let byl pokládán za prvek jedovatý, kancerogenní, mutagenní 

a teratogenní, kterým skutečně ve vysokých koncentracích je. (13, 14) 

Teprve Schwartz s Foltzem v roce 1957 zjistili jeho prospěšnou aktivitu pro ţivočišný 

organismus. Zjistili, ţe u krys krmených kvasnicemi s nízkým obsahem vitaminu E 

zabránil přídavek selenu rozvoji jaterní nekrózy. Další studie ukázaly, ţe deficit selenu 

je základní příčinou několika doposud nevyléčitelných chorob dobytka. Proto se od 

roku 1969 začala všechna komerční krmiva suplementovat selenem.(15, 16) 

Selen jako esenciální stopový prvek pro člověka byl prokázán aţ výskytem 

onemocnění Keshan (kardyomyopatie) a Kashina a Beckové (osteoatropatie). Obě 

onemocnění jsou rozšířená zejména v Číně, v oblastech chudých na selen.  

V roce 1973 byla objevena přítomnost selenu v aktivním 

centru glutathionperoxidázy, coţ je enzym, který v těle mění jedovatý a karcinogenně 

působící peroxid vodíku na neškodnou vodu a molekulární kyslík. Tím chrání buňky 

před oxidačním poškozením.(17) 

 

2.2.1 Fyzikální a chemické vlastnosti selenu 

 

Selen je červený nebo černý polokov leţící v VI. A skupině periodické soustavy 

prvků. Svými chemickými vlastnostmi se podobá síře a vyznačuje se afinitou k těţkým 

kovům, zejména kadmiu, zlatu a rtuti. Vyskytuje se podobně jako síra s oxidačními 

čísly –II, IV, VI v různých formách, jako elementární selen, v anorganických či 

organických sloučeninách.  

Elementární selen je stabilní a vyskytuje se ve více různých modifikacích. V 

nekovových modifikacích jsou atomy selenu uspořádány podobně jako atomy síry v 

osmiatomových molekulách (16) 

Mezi anorganické sloučeniny selenu patří různé oxidy, kyseliny a z kyselin 

odvozené soli, z nichţ je významný seleničitan sodný (Na
2
SeO

3
) a selenan sodný 

(Na
2
SeO

4
), které se pouţívají i jako doplňky stravy (19, 20). Selenosulfidy (SeS

2 
a SeS), 

které vznikají reakcí kyseliny seleničité se sulfonem, jsou povaţovány za kancerogeny, 

protoţe mají nejen antioxidační, ale i prooxidační vlastnosti. 
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Organické sloučeniny selenu mají klíčové postavení v biologických procesech. 

Selen má ve většině organických sloučenin oxidační číslo –II a snadno tak nahrazuje 

síru. Ústřední úlohu hraje selenidový anion HSe
-

, v němţ má selen vyšší nukleofilní 

aktivitu neţ síra.(16) Vazba C-Se je termodynamicky méně stabilní neţ vazba C-S, 

takţe organické sloučeniny selenu jsou méně stabilní a reaktivnější neţ jejich sirné 

analogy. 

Organické sloučeniny Se jsou součástí proteinů, primárně selenomethionin a 

selenocystein.  

 

Selenomethionin (SeMet), CH
3
-Se-CH

2
-CH

2
-CH-(NH

2
)-COOH, se vyskytuje 

ve dvou izomerních formách D,L-selenomethionin. V přírodě se vyskytuje pouze L-

forma, kdeţto D-forma se dá připravit synteticky. V rostlinných potravinách tvoří aţ   

50 % celkového obsahu Se.(18, 21) 

 

Selenocystein (SeCys), HSe-CH
2
-CH-(NH

2
)-COOH, je jediná sloučenina 

selenu, která je součástí účinných selenoenzymů. Vyskytuje se především v ţivočišných 

potravinách a v rostlinách, které mají schopnost kumulovat velké mnoţství selenu.(22)  

Selenocystein přijatý potravou nebo vzniklý katabolismem selenomethioninu nelze 

vyuţít k začlenění do proteinů, proto musí být nově syntetizován. Tato syntéza probíhá 

během syntézy proteinů.(17) 

 

2.2.2 Formy selenu v lidském organismu 

 

Tělo dospělého člověka obsahuje 5-15 mg selenu, vţdy vázaného na tkáňové 

proteiny nebo ve formě selenoproteinů.(20) Vyskytuje se ve všech orgánech, ale v 

různých koncentracích. Nejvyšší koncentrace Se vykazují játra (30 %), ledviny (15 %), 

kosterní svalstvo (30 %), štítná ţláza a  krevní plazma (10 %).(16, 23) 

Hlavními ukazateli zásobení organismu selenem jsou erytrocyty, krevní plazma 

či sérum, moč, vlasy a nehty. Mnoţství selenu v moči a krevním séru odráţí krátkodobý 

stav příjmu selenu potravou, ale hladina selenu ve vlasech, nehtech a játrech se změní 

aţ po delší době.(24) 
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Selen se v ţivočišných tkáních vyskytuje ve formě organických sloučenin, které 

jsou vázány na proteiny tzv. selenoproteiny (=selenoenzymy), jejichţ aktivním místem 

je selenocystein.  

Funkčně můţeme rozlišit dvě rozdílné rodiny enzymů. (25) 

 

První rodina zahrnuje:  

 

a) glutathion-peroxidáza (GPx) - v těle mění jedovatý a karcinogenně působící 

peroxid vodíku, ale především z něj vzniklé hydroxylové radikály ˙OH, na neškodnou 

vodu a molekulární kyslík. Katalyzátorem této reakce je glutathion (GSH), který slouţí 

jako donor elektronu. To vede k ochraně nenasycených mastných kyselin buněčných 

membrán. Glutathion peroxidáza je tak nepostradatelnou sloţkou antioxidačního 

systému v organismu, protoţe katalyzuje redukci lipoperoxidů a peroxidů vodíku, které 

jsou normálně tvořeny v průběhu metabolických dějů.(26, 27) 

 

H2O2  + 2 G-SH   →   2 H2O + G-S-S-G 

R-O-OH + 2 G-SH   →   R-OH + H2O + G-S-S-G 

 

b) thioredoxin reduktáza – je důleţitým regulačním proteinem, který udrţuje 

v redukovaném stavu i další enzymy nutné pro zachování ţivotních funkcí. 

 

Do druhé rodiny pak patří:   

 

a) jodthyronin dejodáza - důleţitá pro tvorbu hormonů štítné ţlázy. (13) 

b) selenoprotein P - patří mezi hlavní selenoproteiny v plasmě, tvoří asi 80 % všech 

plasmatických selenoproteinů. Jeho biologická role ještě není plně objasněna. 

Předpokládá se, ţe chrání buněčné membrány proti oxidačnímu poškození, eliminuje 

ionty kadmia a rtuti a transportuje selen k dalším orgánům.(28) 

 

2.2.3 Funkce selenu v organismu  

 

Mezi hlavní funkce patří :  a) antioxidační aktivita 

                                            b) podporuje imunitní systém 
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                                           c) ovlivňuje reprodukci 

                                           d) antikancerogenní účinky  

                                           e) tvorba hormonů štítné žlázy 

                                           f) pozitivně ovlivňuje kardiovaskulární onemocnění 

                                         

2.2.3.1 Antioxidační aktivita 

 

Vysoce reaktivní radikály a oxidanty hrají ve fyziologii a patologii organismu 

velkou roli. Na jedné straně jsou důleţité pro naši antimikrobiální ochranu, pomáhají 

usmrcovat mikroorganismy během fagocytózy. Na straně druhé se oxidační stres podílí 

na poškozování prakticky všech biologických sloučenin a struktur, zejména lipidů, 

nukleových kyselin a enzymů. Je tedy nezbytně nutný vyváţený stav mezi tvorbou 

radikálů a jejich eliminací, jinak můţe dojít k ohroţení organismu.(29, 13) 

Do antiradikálového obranného systému organismu jsou zapojeny čtyři 

selenoenzymy. Jedná se o rodinu glutathionperoxidázy. Obecně GPx katalyzují 

přeměnu peroxidu a hydroperoxidu mastných kyselin. Podobně mohou GPx působit 

jako peroxinitritreduktáza a vysoce reaktivní peroxinitrit katalyticky měnit na oxid 

dusičitý a vodu. Přebytek peroxinitritu by mohl vést k destrukci DNA. Na těchto 

ochranných reakcích se spoluúčastní i thioredoxinreduktázy tím, ţe udrţují -SH skupiny 

bílkovin i nízkomolekulárních látek v redukovaném stavu, nutném pro jejich buněčné 

funkce.(13) 

Antioxidační účinek selenu hraje důleţitou roli i ve zmírňování účinků 

xenobiotik (látky tělu cizí). Mnoho toxických a karcinogenních látek (např. aflatoxiny a 

3,4-benzpyren)  vyskytujících se v přírodě můţe způsobit zvýšenou tvorbu kyslíkových 

radikálů, nebo se jejich působením přeměnit na vlastní toxické metabolity.(30, 31) 

Účinek selenu je potencován vitaminem E, který brání jeho ztrátám z organismu a navíc 

ho udrţuje v aktivní formě.(27) 

 

2.2.3.2 Imunitní sytém 

 

Selen je esenciální pro činnost mnoha sloţek imunitního systému. Nachází se v 

tkáních imunitního systému (slezina a lymfatické uzliny).(32) Při selenovém deficitu 

bývá poškozena imunita buněčná i humorální.(33) 
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Selen signifikantně usnadňuje proliferativní odpověď lymfocytů ze sleziny na 

stimulaci antigenem. Nedostatek selenu má opačný účinek. Suplementace selenem 

obnovuje i stářím pokleslou imunitní funkci buněk. Organické sloučeniny selenu jsou 

modifikátoři biologické odpovědi, stimulují syntézu různých cytokinů včetně faktorů 

kontrolujících buněčnou proliferaci. Dostatečné mnoţství selenu je nutné pro buněčnou 

imunitu, hlavně pro funkci T-lymfocytů. Při nedostatku selenu v organismu viry snáze 

podléhají mutacím a mohou vzniknout jejich virulentnější formy.(13) 

Selen se zdá být kriticky významnou sloţkou stravy osob napadených virem 

HIV. In vitro je účinným inhibitorem HIV, in vivo byla opakovaně popsána korelace 

mezi sníţením hladiny selenu v plazmě a progresí AIDS (a to jiţ v časné fázi infekce, 

dlouho před tím, neţ by se případně mohla uplatnit malnutrice či malabsorpce).(43).  

Lidský virus HIV, který způsobuje AIDS, má v sobě zakódovaný selenoprotein. 

Proto, kdyţ je hladina selenu v buňce nízká, potřeba viru replikovat se vede k invazi 

viru do jiných buněk. 

Doplňování tohoto minerálu zvyšuje hladinu glutathionu a glutathion peroxidázy 

v HIV infikovaných buňkách. Glutathion peroxidáza můţe inhibovat virovou replikaci 

sníţením oxidačního stresu v buňce. Oxidační stres můţe HIV virus aktivovat.(44) 

 

2.2.3.3 Reprodukce 

 

Selen je nezbytný jak pro muţskou (je vyţadován pro biosyntézu testosteronu, 

pro normální vývoj spermií a jejich pohyblivost), tak pro ţenskou plodnost. U ţen se 

sníţeným stavem selenu byl zjištěn zvýšený počet potratů v prvním trimestru 

těhotenství. Předpokládá se, ţe sníţená antioxidační ochrana membrán a DNA nízkými 

aktivitami GPx v počátku těhotenství můţe mít za následek potraty v časném stádiu 

těhotenství.(13) 

 

2.2.3.4 Antikancerogenní účinky 

 

V sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století byl prokázán příznivý vliv 

vyšší hladiny selenu v lidském organismu na výskyt některých forem rakoviny. Mnoha 

studiemi se zjistilo, ţe sníţený obsah selenu v organismu je spojen se signifikantním 

zvýšením výskytu a úmrtí na rakovinu, a to v některých populacích aţ šestkrát. (30) 
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V osmdesátých a počátkem devadesátých let probíhalo několik dalších studií z 

nichţ nejznámější byly: čínská studie suplementace selenu městskému obyvatelstvu v 

oblasti na selen chudé a Clarkova studie (NPC Trial) v USA. V obou studiích klesla 

incidence rakoviny: v čínské studii o 35 %, v americké o 37 % .Pětiletá americká studie 

ukázala, ţe denní uţívání 200 μg selenu vedlo k niţšímu výskytu rakoviny prostaty o  

63 %, k niţšímu výskytu rakoviny tlustého střeva o 58 %, rakoviny plic o 46 % a k 

poklesu úmrtí na rakovinu vůbec o 39 %. Podle jiných studií se zdá být selen slibný v 

prevenci rakoviny vaječníků, děloţního hrdla, konečníku, močového měchýře, jícnu, 

slinivky a jater stejně jako v prevenci leukémie.  

Pokusy na zvířatech a buněčných kulturách prokázaly antirakovinný potenciál 

selenosloučenin v několika úrovních, a to jak v koncentracích při běţných nutričních 

hladinách selenu, tak zejména v hladinách supranutričních, přičemţ účinek byl závislý 

nejen na dávce, ale také na pouţité chemické formě selenu.(17) 

 

Inhibice karcinogeneze spočívá v ochraně DNA buňky proti mutacím, které mohou 

vznikat: 

1. působením volných kyslíkových radikálů (peroxid vodíku, organické peroxidy i 

peroxonitrit a radikál OH
-
 

2. vazbou těžkých kovů na DNA a bílkoviny na DNA vázaná (Cd, Hg, Pb, As) 

3. působením organických sloučenin s kancerogenním efektem (př.benzpyren, 

dimetylbenzantracen, dietylnitrosamin, metylnitrosomočovina, azobarviva)(17) 

 

Fyziologické dávky (40-100 μg.den
-1

) selenu působí preventivně proti vzniku 

nádoru. Pokud ale uţ došlo k maligní transformaci, je potřeba podávat  terapeutické 

dávky (200-300 μg.den
-1

) působící cytotoxicky (zastavení buněčné proliferace, 

popřípadě navození apoptózy maligní buňky).(31, 17) 

Seleničitan vykazuje vyšší protinádorový účinek neţ selenomethionin. Je to dáno 

jejich rozdílným metabolismem.  Selenomethionin se totiţ stává součástí proteinů, a 

proto se můţe na metabolity, které mají protinádorovou funkci, přeměnit jen jeho část. 

Vysoké dávky seleničitanu vedou k tvorbě selenotrisulfidu, který můţe aktivně 

inhibovat proteosyntézu a zvýšit apoptózu. Nevýhodou je jeho nestabilita a rychlý 

rozklad na selan. Selenomethionin a seleničitany jsou přeměňovány na selan, který při 

nadbytku podléhá methylaci. Methylované sloučeniny, zejména methylselenol, mají 
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silný protinádorový účinek. Dimethylselenid a trimethylsenonium ion, vylučované 

plícemi a močí, se uplatňují jen minimálně.(31, 35, 36) 

Byly pozorovány specifické účinky selenosloučenin na biochemické děje v 

maligních buňkách, a to i v rámci normálních nutričních úrovních. Například buňky 

vystavené seleničitanu in vitro, v relativně nízkých koncentracích, mají sníţenou 

schopnost proteosyntézy, syntézy DNA a RNA, pomalejší buněčný růst a zvýšené 

poškození DNA, které vede k apoptóze. Je to způsobeno tím, ţe seleničitan oxiduje 

GSH (glutathion) na GSSG (oxidovaný glutathion) a zvýšené oxidované prostředí 

inhibuje G-1, G-2 a S-fáze buněčného dělení a proteosyntézu. Stejné působení na 

maligní buňky vykazují  i další sloučeniny, ale aţ v mnohem vyšších koncentracích 

(selenodiglutathion, selenocystin, methylselenová kyselina). (17, 31, 36) 

U karcinostatické aktivity selenosloučenin jsou uvaţovány dva mechanismy.  

Prvním je zmíněná chemopreventivní aktivita některých metabolitů selenu v maligní 

buňce. Druhým je schopnost některých metabolitů selenu vyvolat i u rakovinných 

buněk apoptózu. 

V chemoprevenci rakoviny jsou nejúčinnější selenosloučeniny, které tvoří 

metylselenidový anion (CH3Se-). Takovou sloučeninou je například Se-methyl-L-

selenocystein. 

Se-methyl-L-selenocystein (MSeCys) vyskytující se nejvíce v brokolici, 

růţičkové kapustě a česneku, vykazuje daleko lepší chemopreventivní účinky v poku-

sech na zvířatech a s buněčnými kulturami neţ seleničitan či selenomethionin. Bylo 

zjištěno, ţe je doručován do tkání a orgánů v nezměněné formě a teprve tam je lyázami 

přeměňován na antikancerogenně a antioxidačně účinný metylselenidový anion. 

Metylselenidový anion (methylselenol) je pak vlastní sloučeninou, odpovědnou za vliv 

na růstové a dělivé fáze rakovinné buňky. Tato sloučenina můţe být odpovědná i za 

indukci apoptózy maligní buňky. Při dostatečné koncentraci metylselenidový anion 

indukuje v maligní buňce „oxidativní stres“, který má za následek „bobtnání“ mito-

chondrií (swelling) s tvorbou tzv. megamitochondrií, jejich roztrţení a následné 

uvolněním Cytochromu C a AIF (apoptózu indukujícího faktoru). Cytochrom C a AIF 

indukují řadu následných dějů, vedoucích k aktivaci proteinů zvaných kaspázy, které 

vyvolávají fragmentaci nukleární DNA a apoptózu.(13, 45) 
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Obr. 4 : Vzorec L-Selenomethioninu  a Se-methyl-L-selenocysteinu 

 

2.2.3.5 Tvorba hormonů štítné žlázy 

 

Štítná ţláza má velmi vysokou afinitu k selenu a vykazuje nejvyšší obsah selenu 

ze všech orgánů. Jeho hladina zde zůstává vyšší ve srovnání s dalšími tkáněmi i při 

selenovém deficitu. 

Aktivace a metabolismus hormonů štítné ţlázy vyţaduje skupinu tří 

selenoenzymů (jodthyronin 5’-dejodáz). Tyto selenoenzymy se liší substrátovou 

specifikou a orgánovou distribucí. Kromě dejodáz hraje důleţitou roli v metabolismu 

hormonů štítné ţlázy i plazmatická glutathion peroxidáza, která se vyskytuje ve velkém 

mnoţství ve folikulech thyreoideálních buněk. Je zde pouţívaná jako hlavní 

antioxidační systém neutralizující cytotoxický peroxid vodíku a hydroperoxidy, které 

vznikají při syntéze thyreoideálních hormonů.(37, 16) 

 

2.2.3.6 Kardiovaskulární onemocnění  

 

Selen můţe chránit organismus před kardiovaskulárními nemocemi. GPx totiţ 

sniţuje oxidaci fosfolipidů a cholesterylesterů lipoproteinů, a tím můţe sniţovat 

kumulaci LDL cholesterolu v arteriální stěně. 

Řada epidemiologických studií prokazuje, ţe nízké hladiny selenu v séru  

(pod 79 μg.l
-1

) zvyšují riziko aterosklerózy a ischemické choroby srdeční.(32, 38) 
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2.2.4 Selen v lidském organismu 

2.2.4.1 Příjem 

 

Potraviny představují hlavní zdroj selenu pro člověka. Denní příjem se značně 

liší podle geografické polohy, výběru potravin a dietních zvyků. Dalším, avšak méně 

významným, zdrojem selenu je voda. Názory na denní doporučené dávky nejsou a 

hodnoty se v různých státech liší, ale za minimum se dá povaţovat asi 55 aţ 75 µg/den, 

tedy poměrně malé mnoţství. 

Nejlépe se vstřebávají organické sloučeniny selenu SeMet a SeCys, prakticky ze 

100 %, méně sloučeniny anorganické (seleničitany a selenany), zhruba z 50 %. 

Předpokládá se, ţe z potravy se vstřebá asi 80 % přijatého selenu. Dobrým zdrojem 

selenu jsou především potraviny obsahující velké mnoţství bílkovin jako vnitřnosti, 

ryby, maso, vejce. Z rostlinných zdrojů obsahují nejvyšší mnoţství česnek, brokolice, 

růţičková kapusta, luštěniny a ořechy.  

Resorpci sniţuje vláknina, methionin, zinek, kadmium a rtuť.(36, 16) 

 

2.2.4.2 Absorpce a distribuce 

 

Absorpce SeMet, SeCys probíhá cestou aktivního transportu a absorpce 

seleničitanů  pasivní difúzí (pouze ve směru koncentračního gradientu). Absorpce 

seleničitanu můţe být sníţena současným přívodem vysokých dávek vitaminu C, který 

jej redukuje na elementární selen. Resorbovaný selen se dostává nejprve do erytrocytů a 

tam se přeměňuje ve formu, která se můţe slučovat s bílkovinami. Poté je transportován 

ve formě selenoproteinu P a distribuován téměř do všech tkání, největší mnoţství 

nacházíme ve štítné ţláze, ledvinách, játrech, slezině a varlatech.(16, 39) 

 

2.2.4.3 Metabolismus  

 

V těle jsou dva důleţité kompartmenty - selenomethioninový a 

selenocysteinový. 

Do selenomethioninového kompartmentu vstupuje selenomethionin přijatý 

potravou a ten se buď zabudovává do tělních proteinů (např.albuminu, hemoglobinu), 

nebo při nadbytku selenomethioninu ve stravě je  přeměněn na selenocystein. 
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Do selenocysteinového kompartmentu vstupují anorganické sloučeniny selenu 

a selenocystein přijatý potravou, nebo vzniklý přeměnou selenomethioninu 

(transsulfuračním mechanismem).  

Všechny tyto sloučeniny podléhají postupné přeměně na selan (selenid, H2Se). 

Anorganické sloučeniny jsou pomocí redukovaného glutathionu (GSH) metabolizovány 

na selenodiglutathion (G-S-Se-S-G). Při nadbytku glutathionu vzniká nestálá sloučenina 

(G-S-Se), která se rozkládá na H2Se a glutathion. 

Selan je povaţován za prekurzor dodávající selen v aktivní formě pro syntézu 

selenoproteinů, ale můţe být i methylován S-adenosylmethioninem a vyloučen 

z těla.(36, 16) 

 

 

Obr. 5 : Metabolismus selenu (upraveno z 19, 21, 22, 49) 
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2.2.4.4 Vylučování  

 

Vylučování selenu se děje převáţně močí 50-80 %, stolicí 20-30 % a dechem asi 

10 %. Vylučování močí je homeostaticky regulováno. Sniţuje se při sníţeném přísunu 

selenu ve stravě a pravděpodobně se zvyšuje při stresu. Hlavní formou selenu v moči je 

trimethylselenoniový ion [(CH
3
)
3
Se

+

] (89, 95). Při příjmu vysokých dávek selenu se 

jeho nadměrné mnoţství vylučuje plícemi jako dimethylselenid. Dech se pak vyznačuje 

typickým česnekovým zápachem. Nepatrně se také metabolizuje ve ţlučníku a je tak 

vyloučen ţlučí.(37, 39) 

 

2.2.5 Nedostatečný příjem selenu v lidské výživě 

 

Nedostatek selenu je způsoben jednak nízkým příjmem potravou, jednak 

nepřímo vyšší zátěţí toxickými prvky, především kadmiem. Jeho koncentrace v potravě 

(především cereálie) závisí na obsahu selenu v půdách.  

Nedostatek selenu se projevuje nejrůznějšími funkčními i klinickými projevy. 

Nejznámější je tzv. Keshanská choroba, podle provincie v Číně, kde pro naprostý 

nedostatek selenu vznikaly smrtelné kardiomyopatie, neţ bylo obyvatelstvo ochráněno 

suplementací. 

Jiným syndromem nedostatku selenu je Kashin-Beckova choroba projevující se 

degenerativním onemocněním kloubů. Postihuje obyvatele některých částí Číny, Tibetu, 

Sibiře a Severní Korey, oblasti v chladných a těţko přístupných místech s jednostrannou 

výţivou. 

Optimální sérová koncentrace selenu se pohybuje v rozmezí 100–140 μg Se/l 

séra. Pokud klesne hladina selenu v krvi pod 1 µmol/l (cca 80 μg/l) můţe se riziko 

onemocněním ischemickou chorobou srdeční zvýšit aţ o 70 %. 

Dalšími příznaky nedostatku selenu jsou poškozená imunita, porucha 

fagocytární funkce, orální kandidiáza, anemie, poškozená funkce štítné ţlázy, zvýšené 

riziko karcinomů, pankreatická a jaterní fibróza, poškozená reprodukční funkce u muţů, 

zvýšená krevní sráţlivost, svalová ochablost, bolest a slabost, depigmentace vlasů, 

nehtů a kůţe aj.(16, 39,  40) 
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Skupiny populace, u  kterých hrozí  nedostatek selenu  

 

- kuřáci  

- alkoholici 

- těhotné a kojící ţeny  

- kojenci, malé děti a pubescenti  

- sportovci a těţce pracující lidé  

- lidé ţijící ve znečištěném ţivotním prostředí 

- starší lidé se sníţeným příjmem potravy  

- lidé trpící zaţívacími potíţemi (např. průjmy, zvracením, malabsorpcí, 

Crohnovou chorobou) 

- jedinci s dietními omezeními (např.vegetariáni, pacienti s dlouhodobou 

parenterální výţivou)  (17, 38, 16) 

 

2.2.6 Intoxikace selenem 

 

Obecně platí, ţe anorganické sloučeniny jsou více toxické neţ organické.  

 

Akutní otravy jsou pozorovány jen zřídka a projevují se apatií, srdečním a 

renálním selháním, respiračními problémy, hypotenzí aţ smrtí jiţ několik hodin po 

příjmu selenu. Typická je červená pigmentace nehtů, vlasů nebo zubů a po česneku 

zapáchající dech (vylučování dimetylselenidu). 

Chronické otravy tzv. selenózy se vyskytují při příjmu 3200–6700 μg Se/den. 

Projevují se většinou aţ po několika měsících zvýšeného příjmu. Typickými projevy 

jsou křehkost, lámavost a ztráta vlasů a nehtů, záněty nehtového lůţka, sníţené hodnoty 

krevního hemoglobinu, svědivá vyráţka na pokoţce hlavy, poškození kůţe zejména na 

končetinách, svalová citlivost, deprese, únava, nervozita, zvýšený výskyt zubního kazu, 

vypadávání zubů barevné skvrnky a dolíčky na zubní sklovině, nauzea, zvracení a po 

česneku zapáchající dech.(16, 40)  
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2.3 Kvantitativní metody pro stanovení buněčné proliferace 

a viability 

 

Testy buněčné kvantifikace jsou zaloţeny na dvou parametrech, jedním je 

buněčná ţivotaschopnost a druhým buněčná proliferace. 

Ve většině případů jsou tyto parametry testovány na základě ţivotně důleţitých 

funkcí, které jsou charakteristické pro ţivé buňky, jako je celistvost buněčné membrány, 

funkčnost enzymů, schopnost buněčného dělení atd. 

Ostatní jsou zaloţeny na stanovení mnoţství určité buněčné struktury, např. 

celkové mnoţství DNA nebo bílkoviny, případně je moţné uţít prosté počítání buněk. 

 

2.3.1 Přímé počítání buněk 

 

Přímé počítání buněk je jednoduchý způsob buněčné kvantifikace. 

Princip spočívá v nanesení buněčné suspenze na Petriho misku, přičemţ na vnější stranu 

jejího dna je upevněn papírový prouţek s pěti otvory (průměr jednoho otvoru je 1mm).  

Po uplynutí kultivační doby je pořízena fázově - kontrastní fotografie kaţdého 

otvoru. Nárůst buněčného počtu je určen jako průměrná hodnota počtu buněk na kaţdé 

fotografii.(50) 

 

2.3.2 Testy založené na celistvosti buněčné membrány 

 

Integrita cytoplazmatické membrány je základní podmínkou ţivotaschopností 

všech buněk. 

 

2.3.2.1 Trypanová modř 

 

Přímé určení počtu buněk s vyuţitím mikroskopické počítací komůrky patří 

mezi tradiční buněčné kvantifikace. 

K rozlišení mrtvých a ţivých buněk nám pomáhají vitální barviva (supravitální 
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barviva barví přeţívající buňky, postvitální pouze buňky mrtvé). Trypanová modř patří 

mezi postvitální barviva. Po naředění suspenze buněk tímto barvivem, zůstávají ţivé 

buňky kulaté a malé, zatímco buňky neţivé jsou větší a tmavě modré. 

Tato metoda je jednoduchá a ekonomicky nenáročná, avšak neumoţňuje 

vyhodnocení většího počtu vzorků. (51) 

 

2.3.2.2 Neutrální červeň 

 

Neutrální červeň je ve vodě rozpustné, slabě bazické supravitální barvivo, které 

se akumuluje v buněčných lyzozómech ţivých buněk. Akumulace barviva uvnitř 

lyzozómů je umoţněna vazbou neutrální červeně na fixované kyselé skupiny, jako jsou 

polysacharidy, uvnitř lyzozomální matrix, nebo vychytáváním uvnitř kyselého prostředí 

lyzozomů. 

Mrtvé buňky nebo ty s poškozenou plazmatickou či lyzozomální membránou 

nejsou schopny při promytí udrţet barvivo a dochází k jejich odbarvení. 

Hodnocení je prováděno okometricky nebo je neutrální červeň z poškozených 

buněk vyextrahována a její mnoţství je stanoveno spektrofotometricky. Kvantita 

vyextrahovaného barviva je přímo úměrná počtu ţivých buněk.(51) 

 

2.3.2.3 Měření aktivity laktátdehydrogenázy (LDH) 

 

Laktátdehydrogenáza (LDH) katalyzuje redukci pyruvátu pomocí NADH za 

vzniku laktátu a NAD
+
. 

                                                                                 LDH 

       Pyruvát + NADH + H
+        

                     laktát + NAD
+ 

      CH3COCOOH                                                                       CH3–CHOH–COOH 

 

LDH je enzym, který je prakticky obsaţen ve všech buňkách v těle. Ve 

vysokých koncentracích se nachází v játrech, srdci, ledvinách, kosterním svalstvu a v 

erytrocytech. Při poškození buňky se LDH uvolňuje, proto celková koncentrace LDH 

v séru nebo v plazmě je zvýšená u pacientů s jaterním onemocněním, renálními 

poruchami, infarktem myokardu, s mnoha maligními chorobami, progresivní 

muskulární dystrofií a často u příčin hemolýzy. 



 35 

Aktivita LDH můţe být měřena jako redukce pyruvátu na laktát. Tato redukce je 

spojena s oxidací NADH na NAD
+
. NADH má při 340 nm vyšší absorbanci ve srovnání 

s NAD
+
, proto je reakce měřena jako rychlost poklesu absorbance při 340 nm.(51)  

 

2.3.3 Stanovení koncentrace celkové bílkoviny        

 

Za vhodných podmínek, kyselé a bázické skupiny proteinů interagují s 

disociovanými skupinami organických barviv za vzniku barevných sraţenin. 

Jednou z nejznámnějších metod kvantifikace bílkoviny ve vzorku je Bradfordova 

metoda, která vyuţívá barvivo Coomasie Brilliant Blue. Navázání barvičky do proteinů 

způsobuje posun jejího absorpčního maxima z 465 nm (červená forma) na 595 nm 

(modrá forma). 

Zvýšení absorbance při 595 nm je přímo úměrné mnoţství navázaného barviva, 

a tedy koncentrací celkové bílkoviny ve vzorku.(52) 

 

2.3.4 Stanovení množství DNA 

 

Nejčastějším způsobem stanovení celkového mnoţství DNA je pouţití 4,6-

diamidino-2-phenylindolu (DAPI). Jedná se o florescenční barvivo, které se váţe do 

ţlábku bohatého na A a T báze dvouvláknové DNA.  

Kvantifikaci navázaného DAPI je moţné provést měřením fluorescence pomocí 

vhodného fluorimetru nebo počítáním fluoreskujících jader pomocí fluorescenčního 

mikroskopu.(42) 

 

2.3.5 Měření metabolické aktivity 

 

Poškozené buňky ztrácí schopnost udrţovat a dodávat energii pro metabolické 

funkce a buněčný růst a na tomto předpokladu jsou zaloţeny testy metabolické aktivity. 

Tento způsob měření buněčné proliferace vyuţívá schopnosti buněk štěpit tetrazoliové 

soli. 

Měří se absorbance barevného produktu (štěpená tetrazoliová sůl) fotometricky. 

Mnoţství barevného produktu je přímo úměrné počtu ţivých buněk schopných 

metabolické aktivity buněčné proliferace.(42) 
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2.3.6 Měření DNA syntézy 

 

Buněčná proliferace vyţaduje replikaci jaderné DNA, proto další metodou 

zjišťující schopnost buněčného dělení je monitorování DNA syntézy. 

Vyuţívá se značených pekurzorů schopných se zainkorporovat do DNA během S-fáze 

buněčného cyklu (úsek buněčného cyklu, kdy dochází k replikaci jaderné DNA).       

(42, 51) 

 

2.3.6.1 Radioaktivní měření 

 

K této metodě se pouţívají radioaktivně značené nukleotidy, zejména             

3H-thymidin. 

Tato metoda má řadu nevýhod, mezi hlavní patří rizika spojená se zacházením 

s radioaktivním materiálem a problémy s likvidací radioaktivního odpadu. 

Proto dáváme raději přednost neradioaktivnímu značení.(42) 

 

 

2.3.6.2 Neradioaktivní měření DNA syntézy 

 

Vhodnou metodou se ukázalo pouţití thymidinového analogu 5-bromo-2-

deoxyuridinu (BrdU), který je schopen inkorporace do jaderné DNA během S-fáze 

místo thymidinu. 

Zabudovaný BrdU se pak detekuje pomocí monoklonální protilátky specificky 

rozeznávající BrdU. Měření DNA syntézy je moţno provést s vyuţitím 

imunocytochemie, kdy počítáme značená jádra pod mikroskopem, nebo pomocí BrdU – 

enzymové imunoanalýzy. 

Tato metoda má oproti předchozí řadu výhod. Není tak časově a finančně 

náročná a nevyţaduje manipulaci  s radioaktivním materiálem a odpadem.(42) 
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Obr. 6 :  Zabudování BrdU do jaderné DNA (47) 

 

2.4 BrdU- enzymová imunoanalýza (ELISA) 

 

V minulosti nejčastěji pouţívanou metodou pro stanovení buněčné proliferace 

bylo značení nově syntetizované DNA pomocí radioaktivně značeného thymidinu. Dnes 

je tento způsob nahrazován neradioaktivním značením pomocí BrdU. 

5-bromo- 2-deoxyuridin je chemický analog thymidinu, který je inkorporován do nově 

vznikající DNA během S-fáze buněčného cyklu.(42) 

 

 

Obr. 7 : Chemická struktura thymidinu a 5-bromo-2´-deohyuridinu 
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2.4.1 Protilátka proti BrdU 

 

Inkorporovaný BrdU je detekován kvantitativní buněčnou enzymovou 

imunoanalýzou (ELISA) uţívající monoklonální protilátku proti BrdU. 

Protilátka se váţe k BrdU inkorporovanému do DNA po předchozí fixaci, 

denaturaci a částečné degradaci DNA. Specificky rozeznává BrdU. 

Jedná se o primární protilátku, jenţ je konjugovaná s enzymem - křenovou 

peroxidázou (POD), který štěpí pouţitý chemiluminiscenční substrát.(42) 

 

2.4.2 Substrát pro BrdU-ELISA 

 

Inkorporovaný BrdU můţe být detekován chemiluminiscenčním substrátem.  

Chemiluminiscenční substrát pouţitý v této práci obsahuje peroxid vodíku, luminol a 4-

iodofenol. 

Křenová peroxidáza v přítomnosti peroxidu vodíku katalyzuje oxidaci luminolu 

(diacylhydrazidu). Touto reakcí vzniká produkt v excitovaném stavu, který se navrací 

do stavu základního emisí světelné energie. 

4-iodofenol pomáhá zesílit světelnou emisi přenosem radikálů mezi vznikajícím 

radikálem kyslíku a luminolem.(42) 

Luminol + H2O2  + peroxidáza   →     3-aminoftalát + světlo 

 

 

 

Obr. 8 : Princip detekce a mechanismus chemiluminiscence (48) 
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2.5 Chemiluminiscence 

 

Luminiscence neboli česky světélkování je vyzařování elektromagnetického 

záření (světla) při přechodu světélkující látky (luminoforu) z excitovaného stavu do 

stavu základního. 

V případě chemiluminiscence je vznik a vyzáření světla podmíněno chemickou 

reakcí. 

Pro chemiluminiscenční reakci musí být splněny tři základní poţadavky: 

1. Při reakci musí vznikat dostatek energie, aby došlo k excitaci elektronů. Proto musí 

být reakce exotermní a obvykle je to oxidace. 

2. Musí existovat způsob jak tuto energii usměrnit do excitace elektronů. Jestliţe se 

chemická energie ztrácí ve formě tepla jako obvykle, pak se chemiluminiscence 

neobjevuje. 

3. Excitovaný produkt musí být schopný ztrácet svoji energii buď ve formě fotonu, nebo 

ji převádět na fluoreskující sloučeniny. Přímá emise fotonu z excitovaného produktu 

obvykle poskytuje krátké záblesky světla, zatímco přenos energie na fluoreskující 

sloučeniny se většinou projevuje jako dlouhodobá (v minutách) světelná emise. 

Kvantový výtěţek (poměr celkového počtu emitovaných fotonů a celkového 

počtu zreagovaných molekul) se pohybuje u chemiluminiscence v rozmezí 0.1 aţ 10 %. 

Citlivost chemiluminiscenčních metod je přesto obvykle významně vyšší neţ u 

izotopových metod. 

Přístrojové vybavení pro tuto techniku je pestré - od jednoduchých luminometrů 

aţ po vysoce automatizované chemiluminiscenční analyzátory. Standardní luminometry 

nemají ţádný zdroj světla ani filtr (41). 
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3.      CÍL PRÁCE 
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Cíle stanovené pro tuto práci 

1. Studovat inhibiční vliv L-Selenomethioninu a Se-methyl-L-selenocysteinu na 

proliferaci tří linií buněk kolorektálního karcinomu s různým zhoubným 

potenciálem (HT 29, SW 480, SW 620). 

2. Porovnat proliferaci inhibující účinek zvolených koncentrací                               

L-Selenomethioninu a Se-methyl-L-selenocysteinu  

3. Porovnat proliferaci inhibující účinek L-Selenomethioninu a Se-methyl-L-

selenocysteinu  v časových intervalech. 

4. Porovnat proliferaci inhibující účinek L-Selenomethioninu a Se-methyl-L-

selenocysteinu na HT 29, SW 480, SW 620. 
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4.      EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
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4.1 Přístroje a pomůcky 

 

96-jamkové černé mikrotitrační destičky s transparentním plochým dnem, Greiner Bio-

One 

Analytické váhy HA-180M, A&D Copany, limited 

Automatické pipety Finnpipette a jednorázové špičky 

Buničitá vata 

Injekční stříkačka + filtr (0,20 μm), Sartorius 

Invertovaný mikroskop CK 2, Olympus 

Korýtka (10 ml, 50 ml) 

Laminární box BSB 42, ICN Flow 

Lednice - Brandt Apollo 

Lednice s mrazákem, Ardo 

Magnetická míchačka RH-KT/C, IKA + magnetické míchadlo 

Mrazící box, Calex 

Neubauerova komůrka 

Odměrné sklo – kádinky, odměrné válce, skleněné pipety 

Pasáţovací láhve, Nunclon 

Spektrofotometr SPEKTRAFluor Plus, Tecan 

Termostat IG 150, JOUAN 

Vodní lázeň, Memmert 

Zkumavky 
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4.2 Chemikálie 

 

5 – bromo – 2´- deoxyuridine  (BrdU) (kat. č. 16 880 – 1G), Fluka 

Anti – bromodeoxyuridine- POD, Fab fragments (kat. č.11 585 860 001 15U), Roche 

Aqua pro injectione, Ardeapharma a.s. 

Blocking reagent for Elisa (kat. č.11 585 950 001), Roche 

Bovinní sérový albumin (BSA) (kat. č. A 8022), Sigma 

Dulbecco´s Modified Eagles medium (D-MEM), Sevapharma 

Ethanol, Lachema a.s. 

Fetální telecí sérum (FBS) (kat.č. 1502 –P206008) 

Hydrogenuhličitan sodný, Sevapharma (kat.č.823) 

Kyselina chlorovodíková, Lachema a.s. 

L-glutamin, Sigma (kat.č. G7513) 

Nutrient mixture F-12 Ham, Sigma (kat.č.N4888) 

Penicilin/Streptomycin (kat.č. P06-07100), PAN™ 

PBS bez Ca a Mg iontů (fosfátový pufr) (kat. č. P04 – 53500), PAN™ 

Se-(methyl)selenocystein (kat.č. M6680), Sigma-Aldrich 

Seleno-L-methionin (kat. č. S3132), Sigma-Aldrich. 

Trypsin 0,05 % + EDTA (kat. č. P10-22100), PAN™ 
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4.3 Biologický materiál 

 

4.3.1 Buněčná linie SW 620 

Původ – lidský kolorektální adenokarcinom metastazující v lymfatické uzlině 

                                                                                                      ( invazivní, migrující) 

Zdroj – ATCC kat.č. CCL-227 

Charakteristika – morfologie epiteliální, výskyt velkých mnohojaderných buněk 

Médium – D-MEM (Sevapharma) + 10 % FBS 

Pasáţování – 2x týdně (Po+Čt), trypsin 0,05 % + EDTA, 3x oplachovat, 5 min                                                                                                                   

v  termostatu, buňky více adherují  k povrchu kultivační láhve 

Mnoţství suspenze k nasazení – 2 ml do střední kultivační láhve s filtrem 

 

 

4.3.2 Buněčná linie SW 480 

Původ – lidský kolorektální adenokarcinom (neinvazivní , migrující) 

Zdroj – ATCC kat.č. CCL-228 

Charakteristika – morfologie epiteliální 

Médium – D-MEM (Sevapharma) + 10 % FBS 

Pasáţování – 2x týdně (Po+Čt), trypsin 0,05 % + EDTA, oplachovat 1 min, 5 min                                                                                                                  

v termostatu 

Mnoţství suspenze k nasazení – 1 ml do střední kultivační láhve s filtrem 

 

4.3.3 Buněčná linie HT 29 

Původ – lidský kolorektální adenokarcinom (neinvazivní , nemigrující) 

Zdroj – ATCC kat.č HTB-38 

Charakteristika – morfologie epiteliální, rostou v bocháncích, které se dále spojují 

Médium – D-MEM (Sevapharma) + 10 % FBS 

Pasáţování – 2x týdně (Po+Čt), trypsin 0,05 % + EDTA, 3x oplachovat 3 - 4 min, 5 min 

v termostatu, buňky více adherují  k povrchu kultivační láhve 

Mnoţství suspenze k nasazení – 3 ml do střední kultivační láhve s filtrem 
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4.4 Pasážování buněk 

 

4.4.1 Příprava reagencií pro pasážování buněk 

 

PBS bez Ca a Mg iontů : koncentrovaný roztok před pouţitím 10x  naředit Aqua pro  

                                        injectione 

Trypsin 0,05 % + EDTA : koncentrovaný roztok před pouţitím 10x  naředit PBS bez  

                                         iontů                                                                                                                   

D-MEM + 10 % FBS (500 ml) : 50 ml FBS 

                                                    45 ml D-MEM 

                                                     7 ml NaHCO3 

                                                     5 ml penicilinu/streptomycinu 

                                                    do 500 ml doplnit Aqua pro injectione 

 

4.4.2 Postup pasážování 

 

Před kaţdým pasáţováním je nutné prohlédnout buňky v invertovaném 

mikroskopu, nejdříve pod malým zvětšením (přehled o růstu  kultury), poté pod větším 

zvětšením (kondice jednotlivých buněk, případná kontaminace). 

K pasáţování buněk pouţíváme trypsin i médium vytemperované na 37˚C ve vodní 

lázni. 

Nejprve slijeme z kultivační lahve veškeré médium do skleněné sterilní lahvičky. 

Za účelem uvolnění buněk ze dna lahve přidáme 2 ml trypsinu a kývavým pohybem 

opláchneme (celkem provádíme 3x) a vylijeme do sterilní skleněné lahvičky, malé 

mnoţství trypsinu ponecháme v kultivační láhvi a uloţíme na 5 min do termostatu  

(průběţně kontrolujeme zda se buňky uvolňují z povrchu kultivační láhve). 

Po uvolnění buňky oplachujeme a resuspendujeme v 10 ml média. Menší mnoţství 

buněk odpipetujeme do zkumavky a spočítáme jejich mnoţství v 1 ml média. 

V kultivační láhvi ponecháme (nebo nasadíme novou láhev) 2 ml buněčné suspenze a 

doplníme do 10 % objemu láhve médiem, promícháme kývavým pohybem s buněčnou 

suspenzí a uloţíme do termostatu. 
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4.4.3 Počítání buněk 

 

Buněčnou suspenzi důkladně promícháme a naplníme Neubauerovu komůrku. 

Buňky počítáme ve velkém prostředním čtverci (skládající se ze 25 středních čtverců) 

vţdy tak, ţe bereme v úvahu pouze buňky leţící ve čtverci a buňky dotýkající se 

jakkoliv pouze dvou stran čtverce, buňky dotýkající se druhých dvou stran čtverce jiţ  

nepočítáme. 

Počet buněk ve velkém prostředním čtverci násobíme 10 000 a  dostaneme tak mnoţství 

buněk v 1 ml. 
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4.5 Příprava roztoků pro BrdU-ELISA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roztok Příprava Uchovávání/Stabilita 

BrdU 

(zásobní roztok) 

(10 mM) 

Rozpustit 20 mg BrdU(Mr 

307, 1) v 6,5 ml PBS bez 

iontů, přefiltrovat přes 0,2 

μm filtr, rozpipetovat po 

alikvotech 

Uchovávat v 

alikvotech 

při -15 aţ -25˚C 

BrdU 

(pracovní roztok) 

(100 μM) 

Zředit zásobní roztok se 

sterilním kultivačním 

médiem (1díl BrdU 

zásobního roztoku + 99 dílů 

média) 

Roztok je stabilní 1 

měsíc pokud je 

uchováván při teplotě    

2-8˚C bez přístupu 

světla 

Anti-BrdU-POD 

(zásobní roztok) 

(15 U/ml) 

Rozpustit v 1 ml média a 

rozpipetovat po alikvotech 

Roztok je stabilní 6 

měsíců pokud je 

uchováván při teplotě 

2-8˚C 

Anti-BrdU-POD 

(pracovní roztok) 

(0,2 U/ml) 

Zředit zásobní roztok s PBS 

bez iontů obsahujícím 1 % 

BSA (20 μl Anti-BrdU-POD 

+ 1480 μl PBS) 

Připravit krátce před 

uţitím 

Blocking reagent 

(zásobní roztok) 

Rozpustit ve 100 ml Aqua 

pro injectione, 30 minut 

míchat při pokojové teplotě, 

autoklávovat, rozpipetovat 

po alikvotech 

Roztok je stabilní 6 

měsíců, pokud je 

uchováván při teplotě      

-15 aţ -20˚C 

Blocking reagent 

(pracovní roztok) 

Zředit s Aqua pro injectione 

(1 díl Blocking reagent + 9 

dílů Aqua pro injectione) 

Připravit krátce před 

uţitím 

BM 

Chemiluminiscence 

ELISA Substráte 

(POD) 

(pracovní roztok) 

Smíchat roztok A a roztok B 

(1 díl B + 99 dílů A), míchat 

15 minut 

Roztok je stabilní 1 

týden, pokud je 

uchováván při teplotě  

2-8˚C bez přístupu 

světla 
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4.6 Optimalizovaný postup BrdU- ELISA 

s chemiluminiscenční detekcí 
 

 

 

 

Číslo 

kroku 

Pracovní úkon Objem/jamku Podmínky inkubace 

1. Nasadit buněčnou suspenzi na 

černou mikrotitrační destičku. 

Kultivovat 24 hodin v termostatu 

200 μl 37˚C,  

vlhká atmosféra 

s příměsí 5 % CO2 

2. Přidat BrdU (pracovní roztok) 

Inkubovat 4 hodiny v termostatu 

20 μl 37˚C, 

vlhká atmosféra 

s příměsí 5 % CO2 

3. Odstranit kultivační médium 

z jamek mikrotitrační destičky 

  

4. Jemně opláchnout pomocí PBS 

bez iontů 

200 μl  

5. Přidat 70 % EtOH 

Inkubovat 5 minut,  

Odstranit 70 % EtOH vyklepnutím 

100 μl 15-25˚C 

6. 1x opláchnout PBS bez iontů 200 μl  

7. Přidat 2,3 M HCl 

Inkubovat 30 minut 

Odstranit 2,3 M HCl vyklepnutím 

100 μl 15-25˚C 

8. 2x opláchnout PBS bez iontů 200 μl  

9. Přidat Blocking reagent (pracovní 

roztok) 

Inkubovat 15 minut 

Odstranit Blocking reagent 

vyklepnutím 

200 μl 15-25˚C 

10. 3x opláchnout PBS bez iontů 200 μl  

11. Přidat Anti-BrdU-POD (pracovní 

roztok) 

Inkubovat 2 hodiny 

Odstranit Anti-BrdU-POD 

vyklepnutím 

50 μl 15-25˚C 

12. 3krát opláchnout PBS bez iontů 

(PBS nechat v jamce působit 5 

minut) 

200 μl  

13. Osušit mikrotitrační destičku na 

buničině 

  

14. Přidat BM chemiluminiscence 

ELISA substráte (pracovní 

roztok) 

Inkubovat na třepačce 6 minut 

100 μl 15-25˚C 

15. Změřit chemiluminiscenci na 

přístroji SPECTRAFluor Plus 
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4.7 Kvantitativní stanovení buněčné proliferace po ovlivnění 

buněk Se-L-methioninem (SeMet) 

a Se-(methyl)selenocysteinem (MSeCys) 

 

4.7.1 Příprava reagencií pro nasazení a ovlivnění buněk 

 

Médium D-MEM 

D-MEM + 10 % FBS (500 ml) : 50 ml FBS 

                                                      45 ml D-MEM 

                                                      7 ml NaHCO3 

                                                      5 ml penicilinu/streptomycinu 

                                                 do 500 ml doplnit Aqua pro injectione 

 

Médium F 12 

F12 + 1 mM Glutamin + 1 % FBS (250 ml) : 2,5 ml FBS 

                                                                            2,5 ml penicilinu/streptomycinu 

                                                                            1,25 ml L-Glutamin (200 mM) 

                                                                    do 250 ml doplnit Nutrient mixture F-12 Ham 

 

Zásobní roztok SeMet 

 

 

látka koncentrace 

 [mM] 

molární hmotnost  

[g/mol] 

látkové mnoţství  

[mol] 

naváţka 

[mg] 

SeMet 12 196 5,1 * 10ˉ ³ 1 

 

 

Zásobní roztok byl připraven rozpuštěním 1 mg SeMet v 425 μl PBS bez iontů. 

Z něho pak naředěny koncentrace potřebné pro ovlivnění buněk 

resp.120 μM, 90 μM, 30 μM, 10 μM . 
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Koncentrace 

[μM]  

mnoţství zásobního roztoku 

 SeMet [12mM] v μl 

mnoţství média  

F12 + 1 mM Glutamin + 1 % FBS 

[μl] 

120 120 11880 

90 90 11910 

30 30 11970 

10 10 11990 

 

 

 

Zásobní roztok MSeCys 

 

 

látka koncentrace 

 [mM] 

molární hmotnost  

[g/mol] 

látkové mnoţství  

[mol] 

naváţka 

[mg] 

MSeCys 12 182 5,5 * 10ˉ ³ 1 

 

 

Zásobní roztok byl připraven rozpuštěním 1 mg MSeCys v 458 μl PBS bez iontů. 

Z něho pak naředěny koncentrace potřebné pro ovlivnění buněk 

resp.120 μM, 90 μM, 30 μM, 10 μM . 

 

Koncentrace 

[μM]  

mnoţství zásobního roztoku 

 MSeCys [12 mM] v μl 

mnoţství média  

F12 + 1 mM Glutamin + 1 % FBS 

[μl] 

120 120 11880 

90 90 11910 

30 30 11970 

10 10 11990 

 

 

 

4.7.2 Postup 

 

Pondělí: Na tři 96-jamkové černé mikrotitrační destičky byla nasazena buněčná 

suspenze  SW 620, SW 480, HT 29 v D-MEM + 10 % FBS o koncentraci 6000 buněk 

na jamku. 

 

Úterý: Po 24 hodinové inkubaci v termostatu (37˚C, vlhká atmosféra s příměsí 5 % 

CO2) bylo z jamek kaţdé destičky odsáto médium. 

Poté byly buňky ovlivněny příslušnými koncentracemi jak SeMet tak MSeCys (6 jamek 

pod sebou vţdy pro jednu koncentraci) viz tabulka. 

Do sloupce pro blanc (Bl) nebyly dány ţádné buňky, jen prosté médium. 
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Ve sloupci pro kontrolu (K), bylo buňkám pouze vyměněné staré médium za nové, 

neovlivněné selenem. 

Tyto kroky byly provedeny s kaţdou ze tří destiček. 

Potom byly destičky opět uloţeny do termostatu. 

 

Bl SeMet K MSeCys 

 120 μM 90 μM 30 μM 10 μM  120 μM 90 μM 30 μM 10 μM 

          

          

          

          

          

          

 

 

Středa:   24 hod inkubace 

Čtvrtek: 48 hod inkubace 

Pátek:    72 hod inkubace  

Po ukončení inkubace (24-72 hod) buněčných linií s testovanými látkami L-

Selenomethioninem a Se-methyl-L-selenocysteinem bylo provedeno kvantitativní 

stanovení buněčné proliferace metodou BrdU. 
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5.      VÝSLEDKY 
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Kvantitativní stanovení buněčné proliferace po ovlivnění 

buněk L-Selenomethioninem a Se-methyl-L-selenocysteinem 

 

 

 Schopnosti buněčné proliferace jsou vyjádřeny jako procenta kontroly (% K). 

Hodnota 100 % je přiřazena buňkám inkubovaným s kontrolním médiem, které 

neobsahovalo ţádný L-Selenomethionin (SeMet) ani Se-methyl-L-selenocystein 

(MSeCys).  

Statisticky vyhodnoceno pomocí nepárového Studentova t-testu. 

 

Podmínky měření na přístroji SPEKTRAFluor Plus: délka integrace: 1000 ms 

                                                                                                výtěţek: 130 

24 hodinová inkubace       

 

Buněčná linie HT 29                           

 

 K SeMet MSeCys 

[μM] 0 10 30 90 120 10 30 90 120 

%K 100 110 105 97 94 96 94 90 87 

RSD 14% 11% 12% 3% 2% 8% 4% 7% 2% 

Tab.  1 : Inhibice proliferace u buněčné linie HT 29 po jejím ovlivnění SeMet a MSeCys -  

inkubace 24 hod 
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Graf  1 : Inhibice proliferace u buněčné linie HT 29 po jejím ovlivnění SeMet a MSeCys – 

inkubace 24 hod 
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Buněčná linie SW 480 

 

 

 K SeMet MSeCys 

[μM] 0 10 30 90 120 10 30 90 120 

%K 100 101 101 101 100 99 99 97 98 

RSD 9% 4% 2% 4% 1% 5% 6% 4% 4% 

 
Tab.  2 : Inhibice proliferace u buněčné linie SW 480 po jejím ovlivnění SeMet a MSeCys - 

inkubace 24 hod 
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Graf  2 : Inhibice proliferace u buněčné linie SW 480 po jejím ovlivnění SeMet a MSeCys - 

inkubace 24 hod 
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Buněčná linie SW 620 

 

 

 K SeMet MSeCys 

[μM] 0 10 30 90 120 10 30 90 120 

%K 100 107 112 102 93 95 94 90 94 

RSD 18% 13% 13% 9% 10% 11% 7% 11% 6% 

 

Tab.  3 : Inhibice proliferace u buněčné linie SW 620 po jejím ovlivnění SeMet a MSeCys - 

inkubace 24 hod 
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Graf  3 : Inhibice proliferace u buněčné linie SW 620 po jejím ovlivnění SeMet a MSeCys - 

inkubace 24 hod 
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48 hodinová inkubace 

 

Buněčná linie HT 29 

 

 

 K SeMet MSeCys 

[μM] 0 10 30 90 120 10 30 90 120 

%K 100 104 100 78 80 92 86 74 74 

RSD 10% 19% 10% 12% 9% 12% 9% 7% 6% 

 

Tab.  4 : Inhibice proliferace u buněčné linie HT 29 po jejím ovlivnění SeMet a MSeCys - 

inkubace 48 hod 
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Graf  4 : Inhibice proliferace u buněčné linie HT 29 po jejím ovlivnění SeMet a MSeCys - 

inkubace 48 hod 
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Buněčná linie SW 480 

 

 K SeMet MSeCys 

[μM] 0 10 30 90 120 10 30 90 120 

%K 100 96 95 86 84 101 92 86 84 

RSD 16% 9% 15% 4% 6% 10% 7% 4% 7% 

 

Tab.  5 : Inhibice proliferace u buněčné linie SW 480 po jejím ovlivnění SeMet a MSeCys - 

inkubace 48 hod 
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* = statisticky významný rozdíl hodnot SeMet a MSeCys od hodnoty K (na hladině pravděpodobnosti 95%)

 

Graf  5 : Inhibice proliferace u buněčné linie SW 480 po jejím ovlivnění SeMet a MSeCys - 

inkubace 48 hod 
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Buněčná linie SW 620 

 

 

 K SeMet MSeCys 

[μM] 0 10 30 90 120 10 30 90 120 

%K 100 123 144 137 130 99 97 73 52 

RSD 12% 17% 14% 18% 13% 12% 19% 18% 14% 

 

Tab.  6 : Inhibice proliferace u buněčné linie SW 620 po jejím ovlivnění SeMet a MSeCys - 

inkubace 48 hod 
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Graf  6 : Inhibice proliferace u buněčné linie SW 620 po jejím ovlivnění SeMet a MSeCys - 

inkubace 48 hod 
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72 hodinová inkubace 

 

Buněčná linie HT 29 

 

 

 K SeMet MSeCys 

[μM] 0 10 30 90 120 10 30 90 120 

%K 100 112 89 82 84 75 62 34 23 

RSD 18% 16% 16% 11% 9% 6% 6% 6% 10% 

 
Tab.  7 : Inhibice proliferace u buněčné linie HT 29 po jejím ovlivnění SeMet a MSeCys - 

inkubace 72 hod 
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Graf  7 : Inhibice proliferace u buněčné linie HT 29 po jejím ovlivnění SeMet a MSeCys - 

inkubace 72 hod 
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Buněčná linie SW 480 

 

 

 K SeMet MSeCys 

[μM] 0 10 30 90 120 10 30 90 120 

%K 100 83 82 82 80 104 98 82 79 

RSD 16% 6% 19% 10% 17% 19% 18% 15% 16% 

 

Tab.  8 : Inhibice proliferace u buněčné linie SW 480 po jejím ovlivnění SeMet a MSeCys - 

inkubace 72 hod 
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Graf  8 : Inhibice proliferace u buněčné linie SW 480 po jejím ovlivnění SeMet a MSeCys - 

inkubace 72 hod 
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Buněčná linie SW 620 

 

 

 K SeMet MSeCys 

[μM] 0 10 30 90 120 10 30 90 120 

%K 100 96 90 99 104 93 75 72 55 

RSD 13% 17% 16% 5% 7% 15% 10% 13% 9% 

 

Tab.  9 : Inhibice proliferace u buněčné linie SW 620 po jejím ovlivnění SeMet a MSeCys - 

inkubace 72 hod 
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Graf  9 : Inhibice proliferace u buněčné linie SW 620 po jejím ovlivnění SeMet a MSeCys - 

inkubace 72 hod 
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6.      DISKUSE 
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6.1 Hodnocení buněčné proliferace jednotlivých linií 

v závislosti na použitém selenu 
 

 

 

Buněčná linie HT 29 

 

Po ovlivnění této buněčné linie L-Selenomethioninem a Se-methyl-L-

selenocysteinem nebyly pozorovány v 24 hod inkubaci ţádné statisticky významné 

změny v proliferaci. 

Teprve aţ v inkubačních časech 48 a 72 hod  došlo k statisticky významnému 

sníţení proliferace. U L-Selenomethioninu od koncentrace 90 μM po 48 i 72 hod 

inkubaci a u Se-methyl-L-selenocysteinu od koncentrace 30 μM po 48 hod a od 

koncentrace 10 μM po 72 hod inkubaci. 

 

 

Buněčná linie SW 480 

 

 L-Selenomethionin ani Se-methyl-L-selenocystein nijak proliferaci této linie 

v 24 hod inkubaci nezasáhl, jejich působení bylo ve všech čtyřech koncentracích 

identické s kontrolním vzorkem. 

 Oba seleny statisticky významně sníţily proliferaci od koncentrace 90 μM po 48 

hod a 72 hod inkubaci. L-Selenomethionin v inkubačním čase 72 hod působil 

antiproliferačně uţ od koncentrace 10 μM, ale ve všech čtyřech koncentracích naprosto 

shodně. Se-methyl-L-selenocystein byl sice antiproliferačně účinnější teprve aţ od 

koncentrace 90 μM, ale za to s růstem koncentrace antiproliferační účinek rostl. 

  

 

Buněčná linie SW 620 

 

L-Selenomethionin na tuto buněčnou linii nepůsobil vůbec antiproliferačně v 

ţádné koncentraci ani čase. Naopak proliferaci buněk statisticky významně zvýšil 

zejména v inkubačním čase 48 hod. 

Se-methyl-L-selenocystein 24 hod inkubaci opět nijak neovlivnil. Statisticky 

významného sníţení účinků bylo dosaţeno aţ od koncentrace 90 μM v 48 hod inkubaci 

a od koncentrace 30 μM v 72 hod inkubaci 
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6.2 Porovnání linií v závislosti na čase 
 

 

 

24 hodinová inkubace 

L-Selenomethionin a Se-methyl-L-selenocystein u ţádné buněčné linie v ţádné 

ze čtyř koncentrací nepůsobily antiproliferačně. Hodnoty byly statisticky identické 

s kontrolními vzorky.  

 

48 hodinová inkubace 

L-Selenomethionin v koncentraci 10 a 30 μM se ani v tomto inkubačním čase  

buněčnou proliferaci všech linií nijak statisticky významně neovlivnil. Pokles mnoţení 

buněk byl zaznamenán u linií HT 29 a SW 480 aţ od koncentrace 90 μM. Na SW 620 

měl velice pozitivní proliferační vliv. 

Se-methyl-L-selenocystein o koncentraci 10 a 30 μM (vyjma HT 29) nepůsobil 

antiproliferačně. K statisticky významnému sníţení proliferace došlo aţ od koncentrace 

90 μM u SW 480 a SW 620 a od koncentrace 30 μM u HT 29. 

 

72 hodinová inkubace 

 L-Selenomethionin sníţil buněčný růst u dvou linií. U SW 480 ve všech 

koncentracích stejně a u HT 29 jen v koncentracích 90 μM a 120 μM. SW 620 vůbec 

antiproliferačně nezasáhl. 

 U linií SW 480 a SW 620 (vyjma koncentrace 30 μM) po ovlivnění Se-methyl-

L-selenocysteinem jsou výsledky měření téměř identické s inkubačním časem 48 hod. 

 Buněčná linie HT 29 se zdá být k Se-methyl-L-selenocysteinu nejcitlivější, 

zejména koncentrace 90 a 120 μM sníţily proliferaci o 70-80 %. 
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7.      ZÁVĚR 
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 Tato práce se zabývala studiem vlivu L-Selenomethioninu a Se-methyl-L-

selenocysteinu na proliferaci tří linií buněk kolorektálního karcinomu s různým 

zhoubným potenciálem (HT 29, SW 480, SW 620). Ke kvantitativnímu stanovení 

buněčné proliferace byla pouţita metoda BrdU – ELISA s chemiluminiscenční detekcí.  

Cílem této práce bylo studovat antiproliferační působení L-Selenomethioninu a 

Se-methyl-L-selenocysteinu na buňky linií HT 29, SW 480, SW 620 a porovnat jejich 

účinek ve zvolených koncentracích a časových intervalech. 

Na základě výsledků in vitro testu inkorporace BrdU do nově syntetizované 

DNA lze Se-methyl-L-selenocystein povaţovat za vhodnou sloučeninu inhibující 

proliferaci buněčných linií izolovaných z kolorektálního karcinomu. Ze sledovaných 

linií největší citlivost vůči působení MSeCys vykazovala linie HT 29, kdy došlo po 

ovlivnění k poklesu proliferace aţ na 23 % kontroly. Jako nejméně citlivou linii lze 

označit linii SW 480, kdy došlo k poklesu proliferace pouze na 80 % kontroly. Sníţení 

proliferace je úměrné testované koncentraci a délce inkubace. Ke statisticky 

významnému sníţení proliferace dochází od koncentrace 90 μM v čase inkubace 48 a 

72 hod. 

L-Selenomethionin na základě in vitro testu inkorporace BrdU nelze doporučit 

jako vhodnou sloučeninu ke sníţení proliferace buněčných linií izolovaných 

z kolorektálního karcinomu. Buněčnou proliferaci sniţuje jen v nejvyšších 

koncentracích při 48 a 72 hodinové inkubaci a to maximálně jen na 79 % kontroly. 

Naopak byl zaznamenán statisticky významný nárůst syntézy DNA a to zejména u linie 

SW 620 při 48 hodinové inkubaci, kde byla naměřena hodnota aţ 144 % kontroly. 
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8.      SEZNAM ZKRATEK 
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AIDS     Acquired Immunodeficiency Syndrome 

Anti-BrdU-POD                            Anti-bromdeoxyuridine-POD, Fab fragments 

ATCC                                           American Type Culture Collection 

ASR –W       Age Standardized Rate – vyjadřuje, jaký by byl 

počet případů na 100 000 osob, kdyby zkoumaná 

populace měla stejnou věkovou strukturu jako 

populace standardu. 

Bl                                                   Blanc = porovnávací roztok 

BMI                                               Body mass index 

BrdU                                              5 – bromo – 2´- deoxyuridine 

BSA                                               Bovinní sérový albumin 

D-MEM                                         Dulbecco´s Modified Eagles medium 

DNA                                              Deoxyribonukleová kyselina 

EDTA                                            Ethylendiamintetraoctová kyselina 

ELISA                                           Enzymová imunoanalýza 

EtOH                                             Ethanol 

F12                                                Nutrient mixture F-12 Ham 

FBS                                               Fetální telecí sérum 

GPx                                               Glutathion-peroxidáza 

GSH                                              Redukovaný glutathion 

GSSG                                            Oxidovaný glutathion 

G-S-Se-S-G                                  Selendiglutathion 

HIV                                               Human Immunodeficiency Virus 

HT 29                                            Buněčná linie lidského kolorektálního 

adenokarcinomu (neinvazivní, nemigrující) 

K                                                   Kontrolní vzorek (bez ovlivnění selenem) 

KRK                                              Kolorektální karcinom 

LDH                                              Laktátdehydrogenáza 

LDL                                               Lipoprotein s nízkou hustotou 

MSeCys                                         Se-methyl-L-selenocysteinu 

NAD
+                                                                 

Nikotinamidadenindinukleotid (oxidovaná forma) 

NADH                                           Nikotinamidadenindinukleotid (redukovaná forma) 

NPC                                              Nutritional Prevention of Cancer 

PBS bez iontů                                PBS bez Ca a Mg iontů (fosfátový pufr) 
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POD                                               Křenová peroxidáza  

RNA                                              Ribonukleová kyselina 

SeCys                                            Selenocystein 

SeMet                                            Selenomethionin 

SW 480                                        Buněčná linie lidského kolorektálního 

adenokarcinomu (neinvazivní, migrující)  

SW 620                                         Buněčná linie lidského kolorektálního  

adenokarcinomu (invazivní, migrující) 
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Obr. 1 : Index růstu incidence k roku 1977 
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