
 

 

Abstrakt 
Ovariální karcinom je jednou z nejzávažnějších gynekologických malignit na světě. Jeho 

vysoká mortalita je způsobena především vznikem mnohočetné lékové rezistence na kon-

venční léčbu zahrnující taxany. Současný výzkum se proto zaměřuje na studium nových 

derivátů na bázi taxanů, které by mohly obcházet doposud známé mechanismy lékové 

rezistence. Existuje několik slibných derivátů taxanů z řady tzv. Stony Brook taxanů  

(SB-T taxanů), jejichž účinnost, toxicita a mechanismus působení jsou sledovány. 

 Tato bakalářská práce se zabývá studiem změn exprese genů účastnících se vzniku 

rezistence v tkáních a nádorech získaných z in vivo modelů po podání derivátu  

SB-T-121605 v porovnání s konvenčním taxanem paklitaxelem a s neléčenými modely. 

Byly studovány vybrané geny ABC transporterů (ABCB1, ABCC1 a ABCG2) a enzymů 

metabolizujících taxany (CYP3A11, CYP3A13 a CYP2C29) a jejich myších ortologů ve 

vzorcích jater, střev a nádorové tkáně odebraných z in vivo modelů myších xenograftů. 

Nádorová tkáň byla odvozena od vysoce rezistentní buněčné linie NCI/ADR-RES ovari-

álního karcinomu. Stanovení genové exprese bylo provedeno metodou kvantitativní po-

lymerázové řetězové reakce v reálném čase.  

 Podání derivátu SB-T-121605 vedlo k několika významným změnám genové ex-

prese. V nádorové i střevní tkáni došlo po podání SB-T-121605 k významnému snížení 

exprese genu ABCG2/abcg2. Tato změna naznačuje snížení výdeje podávaného léčiva 

buňkou, které tak vede k efektivnějšímu zadržení léčiva v nádorové buňce. K další vý-

znamné změně došlo ve vzorcích jater, a to u genu cyp2c29, který je myším ortologem 

lidského CYP2C8, zodpovědného za metabolickou deaktivaci paklitaxelu.   Snížení ex-

prese tohoto genu v jaterní tkáni tak zabraňuje biotransformaci paklitaxelu a vede k udr-

žení podávaného léčiva v aktivní formě.   

Ze získaných výsledků vyplývá, že vlivem derivátu SB-T-121605 dochází k vý-

znamnému ovlivnění exprese genů podílejících se na metabolismu a transportu taxanů, 

které může přispívat k vyšší účinnosti těchto nových taxanových derivátů u karcinomu 

ovaria s vysokou rezistencí vůči konvenční léčbě zahrnující taxany.  
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