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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.  

Klíčová slova: karcinom ovaria, taxany, léková rezistence, Stony Brook taxany,  

genová exprese, in vivo model  

 



Abstract 
Ovarian carcinoma is one of the most serious gynecological malignancies in the world. 

High mortality of this cancer is mainly due to the development of multiple drug resistance 

to conventional treatments involving taxanes. Therefore, current research is focused on 

the study of new taxane-based derivatives capable to overcome known mechanisms of 

drug resistance. At present, there are several promising Stony Brook taxane derivatives 

(SB-T-taxanes), investigated in frame of efficacy, toxicity and mechanism of action. 

 The aim of this bachelor thesis was to study changes in the expression of genes 

involved in the development of resistance in tissues and tumor obtained from in vivo mo-

dels after the administration of derivatives SB-T-121605 compared to conventional  

taxane paclitaxel and non-treated models. Expression of selected ABC transporter genes 

(ABCB1, ABCC1 and ABCG2), taxane metabolizing enzyme genes (CYP3A11, CYP3A13 

and CYP2C29) and their mouse orthologs was estimated in liver, intestinal and tumor 

tissue samples taken from in vivo mouse xenograft models. Tumor tissue was derivated 

from the highly resistant NCI/ADR-RES ovarian cancer cell line. Gene expression was 

determined by real-time quantitative polymerase chain reaction.  

Administration of the SB-T-121605 derivative led to several significant changes in gene 

expression. A significant downregulation of ABCG2/abcg2 gene expression in both tumor 

and intestinal tissue after administration of SB-T-121605 was found. This change indica-

tes a reduction in the efflux of the administered drug by cell, resulting in more effective 

retention of the drug inside of the tumor cell. Another significant change occurred in liver 

samples with altered cyp2c29 gene, a mouse ortholog of human CYP2C8 responsible for 

the metabolic inactivation of paclitaxel. A significant downregulation of cyp2c29 gene 

found in liver tissue may prevent the biotransformation of paclitaxel and lead to main-

tenance of the drug in active form.  

 In conclusion, the obtained results indicate that the derivative SB-T-121605  

significantly affects the expression of genes involved in the metabolism and transport of 

taxanes. This fact may contribute to higher efficacy of these new taxane derivatives in 

therapy of ovarian carcinomas to conventional treatment involving taxanes. 

Keywords: ovarian carcinoma, taxanes, drug resistance, Stony Brook resistance, 

gene expression, in vivo model  

[IN CZECH] 



Obsah 
1 Úvod ........................................................................................................................ 10 

2 Přehled literatury ..................................................................................................... 11 

2.1 Karcinom ovaria ............................................................................................... 11 

2.1.1 Diagnóza a prevence ................................................................................. 12 

2.1.2 Léčba ......................................................................................................... 13 

2.2 Taxany .............................................................................................................. 14 

2.2.1 Metabolismus taxanů ................................................................................ 16 

2.2.2 Rezistence vůči taxanům .......................................................................... 16 

2.2.3 Nové deriváty taxanů ................................................................................ 19 

2.3 In vivo experimentální modely ve výzkumu nádorových onemocnění ............ 22 

3 Cíl práce ................................................................................................................... 25 

4 Materiál a metody .................................................................................................... 26 

4.1 Použité chemikálie ........................................................................................... 26 

4.2 Použité přístroje a programy ............................................................................ 26 

4.3 Použité metody ................................................................................................. 27 

4.3.1 Homogenizace tkání a izolace DNA, RNA a proteinu ............................. 27 

4.3.2 Měření koncentrace RNA ......................................................................... 29 

4.3.3 Měření kvality RNA–RINs ....................................................................... 31 

4.3.4 Syntéza cDNA .......................................................................................... 33 

4.3.5 Optimalizace reakce pro měření genové exprese ..................................... 34 

4.3.6 Stanovení genové exprese pomocí PCR v reálném čase .......................... 35 

4.3.7 Statistická analýza dat ............................................................................... 39 

5 Výsledky .................................................................................................................. 40 

5.1 Zpracování vzorků odebraných z in vivo experimentálních modelů ............... 40 

5.2 Optimalizace stanovení genové exprese .......................................................... 41 

5.3 Stanovení hladin genové exprese kandidátních genů  a jejich statistické 

hodnocení .................................................................................................................... 42 

5.3.1 Změny genové exprese u vzorků jater ...................................................... 43 

5.3.2 Změny genové exprese u vzorků nádorů .................................................. 45 

5.3.3 Změny genové exprese u vzorků střev ..................................................... 47 

6 Diskuze .................................................................................................................... 50 

7 Závěr ........................................................................................................................ 54 

8 Přílohy ..................................................................................................................... 63 

8.1 Příloha 1 ........................................................................................................... 63 



8.2 Příloha 2 ........................................................................................................... 66 

8.3 Příloha 3 ........................................................................................................... 67 

8.4 Příloha 4 ........................................................................................................... 68 

   



 

 

Seznam použitých zkratek
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AKT Protein kinase B 
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Bcl-2 B-cell lymphoma 2 
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BRCA 1/2 Breast cancer gene 1/2 
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CA125 Cancer antigen 125 

 

Nádorový antigen 125 
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grafts 
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nádorové buněčné linie 

HE4 Human epididymis pro-

tein-4 
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protein 4 

HGSC High grade serous carci-

noma 

 

Málo diferencovaný 

serózní karcinom 

HIF Hypoxia-induced factor 

 

Transkripční faktor indu-

kovaný hypoxií 

HRPC Hormone refractory pro-

state cancer  

 

Hormonálně nezávislý 

karcinom prostaty 

LGSC Low grade serous carci-

noma 

 

Dobře diferencovaný 

serózní karcinom 

MAP Microtubule associated 

proteins 

 

Proteiny asociované 

s mikrotubuly 

MDR Multidrug resistance 

 

Mnohočetná léková rezi-

stence 

mTOR Mammalian target of Pa-

ramycin 

 

Serin-tyrosinová kinasa 

inhibovaná paramyci-

nem 

Nab Nanoparticle albumin 

bound paclitaxel 

 

Paklitaxel vázaný na  

albumin 

NBD Nucleotide binding pro-

tein 

Protein vázající nukleo-

tidy 

NGS NOD-SCID Gamma 

mice 

Imunodeficientní myši 



NK Nature killer cell 

 

Buňky imunitního  

systému s cytotoxickou 

aktivitou 

NOD Non-obese diabetic mice 

 

Diabetické myši 

 

PARP Poly(ADP-ribose) Poly-

merase Inhibitors 

Inhibitory Poly(ADP- 

ribosa) polymerasy 

PDAC Pancreatic ductal ade-

nocarcinoma 

 

Duktální adenokarcinom 

slinivky břišní 

 

PDX Pacient derivated tumor 

xenografts 

 

Xenografty odvozené od 

pacienta 

 

P-gp P-glycoprotein 

 

P-glykoprotein 

PI3K Phosphatidyl-inositol-3- 

kinase  

 

Fosfatidyl-inosi-tol-3  

kinasa 

 

PPIA Peptidylprolyl isomerase 

 

Peptidylprolyl izomerasa 

 

SB-T Stony Brook taxanes 

 

Stony Brook taxany 

 

SCID Severe combined immu-

nodeficient mice 

Myši s těžkou kombino-

vanou imunodeficiencí 

TM Transmembrane domain Transmembránová  

doména 

UBC Ubiquitin C 

 

Ubikvitin C 

 

VEGF Vascular endothelial 

growth factor 

Vaskulární endoteliální 

růstový faktor 

β-HCG β-Human chorionic 

gonadotropin 

 

Lidský choriový 

gonadotropin 
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1 Úvod 
Nádorová onemocnění, vznikající jako důsledek maligní transformace zdravých buněk, 

představují jednu z nejčastějších příčin úmrtí v České republice i ve světě. Dlouhodobě 

zaujímají 2. místo mezi příčinami úmrtí, hned po kardiovaskulárních chorobách a tvoří 

tak 24,5 % všech úmrtí v ČR [1]. V ženské populaci jsou závažnými maligními onemoc-

něními gynekologické nádory. Nejvyšší mortalitu z gynekologických malignit má ovari-

ální karcinom. Nespecifické příznaky tohoto onemocnění jsou jedním z hlavních důvodů 

stanovení diagnózy až v pozdním stádiu rozvoje, což nepříznivě ovlivňuje jeho prognózu.  

V současné klinické praxi jsou k léčbě ovariálního karcinomu využívána zejména 

chemoterapeutika na bázi platiny v kombinaci s taxany. Zásadní překážkou, se kterou se 

u konvenční léčby ovariálních karcinomů často setkáváme je vznik takzvané mnohočetné 

lékové rezistence na podanou léčbu. Zvýšený transport chemoterapeutika z nádorových 

buněk, nadměrné metabolizování podaného cytostatika či izotopy β-tubulinů s nižší afi-

nitou k tomuto léčivu cílícímu na mikrotubulární mechanismy, jsou jedny z mnoha fak-

torů způsobujících vznik rezistence. Tato skutečnost vede ke snaze objevit nové terapeu-

tické prostředky, které by byly schopné rezistenci obcházet.  

Strukturní modifikace konvenčních taxanů, tzv. Stony Brook taxany jsou schopné 

čelit řadě faktorů účastnících se rezistence. Díky této skutečnosti se nové deriváty taxanů 

jeví jako perspektivní nástupci současných léčebných preparátů ovariálního karcinomu. 

Problémem, se kterým se u Stony Brook taxanů setkáváme je jejich vysoká toxicita. 

Výzkum přesných účinků jejich působení a optimalizace podané léčebné dávky je proto 

stěžejní. Prozatím byly mechanismy účinků Stony Brook taxanů testovány in vitro na 

různých typech nádorových buněk. Na Oddělení toxikogenomiky Státního zdravotního 

ústavu (dále jen SZÚ) v Praze v současné době probíhají první in vivo studie účinnosti, 

toxicity a molekulárního mechanismu působení těchto Stony Brook taxanových derivátů. 

 V předkládané bakalářské práci, která byla součástí tohoto výzkumu nových taxanů, 

byla sledována oblast molekulárních mechanismů působení taxanů. Konkrétně byly iden-

tifikovány případné změny expresních profilů genů, které se účastní procesů lékové rezi-

stence a mohou být podáním taxanových derivátů významně ovlivňovány.  
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2 Přehled literatury 

2.1 Karcinom ovaria  

V celosvětové populaci žen je karcinom ovaria 8. nejčastější formu zhoubného novotvaru 

a zároveň gynekologickým onemocněním s nejvyšší mortalitou. V České republice bylo 

v roce 2018 zaznamenáno 956 případů karcinomu ovaria, což odpovídá přibližně 18 pří-

padům na 100 000 žen. V posledních letech mortalita i počet nových případů mírně klesá. 

V roce 2018 tomuto onemocnění podlehlo 622 žen [1]. Na Obr. 2.1 je naznačen časový 

vývoj incidence a mortality u karcinomu ovarií v průběhu let. Průměrný věk pacientek 

s diagnostikovaným karcinomem ovaria se pohybuje mezi 56. a 73. rokem života [2], [3].  

Karcinomy ovaria můžeme rozdělit na dva základní typy, na epiteliální  

a neepiteliální karcinom. Epiteliální karcinom se vyskytuje u 85–95 % případů a je čas-

tější u žen starších 50 let. Hlavními podtypy této skupiny karcinomů ovaria 

jsou: serózní, mucinózní a endometroidní typ, mesonefroidní (clear cell) a karcinom pře-

chodných buněk (transitional cell). Serózní epiteliální ovariální karcinom je nejčastější 

formou tohoto nádoru, který dále dělíme na dobře diferencovaný “low grade” (LGSC) 

a málo diferenciovaný “high grade” (HGSC) serózní ovariální karcinom. HGSC je nej-

častější typem epiteliálního ovariálního karcinomu s typickou značnou agresivitou [4]. 

  Mezi nejčastější formu neepitelového karcinomu patří germinální nádor, který se 

vyskytuje zejména u mladých žen a je tvořen germinálními (zárodečnými) buňkami [2], 

[3], [5].  

Obr. 2.1 Vývoj incidence a mortality ovariálního karcinomu v průběhu let. Data jsou vztažena na 

100 000 obyvatel. Zdroj: Český statistický úřad. 
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Přibližně 10 % všech případů ovariálního karcinomu je geneticky podmíněných. 

Hlavní genetickou příčinou jsou mutace v genech BRCA-1 a BRCA-2, které jsou součástí 

DNA opravného systému a jejich mutacemi dochází k porušení oprav DNA, a tím k vý-

voji maligní transformace. Dalším geneticky podmíněným rizikovým faktorem pro vznik 

karcinomu ovaria může být například mutace v genech účastnících se DNA opravné 

dráhy, opravující chybné párování bází v průběhu replikace DNA (tzv. DNA mismatch 

repair dráha, MMR). Nejčastějšími geny účastnícími se těchto oprav jsou MLH1, MSH2, 

MSH6 a PMS2. Mutace v těchto genech je také hlavní příčinou tzv. Lynchova syndromu 

[6],[7]. Lynchův syndrom neboli hereditární nepolypózní kolorektální karcinom předsta-

vuje dominantní predispozici k rozvoji karcinomu tlustého střeva, endometria a ovarií [8]. 

Dalšími faktory, které přispívají ke vzniku a rozvoji karcinomu ovaria jsou uží-

vání menopauzální hormonální léčby [9], obezita [10], vyšší menopauzální věk [11] nebo 

kouření [12]. 

2.1.1 Diagnóza a prevence 

Pozdní diagnóza je významným problémem u karcinomu ovaria. Pouze 23 % nově dia-

gnostikovaných novotvarů bylo v ČR v letech 2014–2018 zachyceno v I. A II. klinickém 

stádiu [1]. Přes 70 % případů ovariálního karcinomu na světě není diagnostikováno dříve 

než ve III. stádiu rakoviny. Doba přežití do 5 let od diagnózy se u těchto stádií pohybuje 

okolo 34 % [13]. 

Problémem současné včasné diagnostiky karcinomů ovarií je především absence 

příznaků v raných stádiích onemocnění či přítomnost nespecifických symptomů. 

Symptomy epitelových ovariálních nádorů mohou být bolesti břicha, vaginální krvácení, 

zácpa, u premenopauzálních žen nepravidelná menstruace či přítomnost erytrocytů 

v moči. Germinální karcinomy většinou vykazují rychlejší růst a vznik metastází, které 

se mohou projevovat akutní břišní příhodou. Pacientky s výše popsanými symptomy však 

často bývají vyšetřeny pouze v abdominální části bez vyšetření pánve, transvaginálního 

ultrazvuku či vyšetření hladiny onkomarkerů CA125 (z angl. Cancer Antigen 125) a HE4 

(z angl. Human Epididymal Protein 4). Právě tato vyšetření se ukazují jako relativně 

účinné diagnostické prostředky k záchytu ovariálního karcinomu, i když jejich specificita 

není vysoká [2], [14], [15]. 
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Při stanovení sérové hladiny onkomarkeru CA125 je možná různorodá interpre-

tace jeho zvýšené hladiny. Vyšší hladina onkomarkeru CA125 může být také důsledkem 

vzniku ovariální cysty, endometriózy, hlubokého pánevního zánětu, a jiných typů karci-

nomů [15].  

Hladina biomarkeru CA125 je zvýšena u 80 % epiteliálních karcinomů ovarií  

a přibližně jen u 50 % časných stádií tohoto onemocnění. Další zmiňovaný biomarker 

HE4 (Human epididymis protein) lze stejně jako CA125 využívat mimo diagnostiky  

i k monitorování progrese a možné recidivy onemocnění. Pro neepiteliární ovariální kar-

cinomy se využívá také stanovení hladiny inhibinu A/B a β-HCG (z angl. Human Chori-

onic Gonadotropin) [6]. 

Vzhledem k velmi nízké specificitě výše uvedených biomarkerů u tohoto onemoc-

nění byl vyvinut Algoritmus pro zjištění rizika malignity ovarií, ROMA (z angl. Risk of 

Ovarian Malignicity Algorithm). ROMA využívá jak onkomarker CA125, tak HE4, se 

zohledněním přítomnosti menopauzy, čímž zvyšuje specificitu diagnózy [16]. Obdobným 

diagnostickým nástrojem je takzvaný Index rizika malignity RMI (z angl. Risk of Malig-

nancy Index), který spolu s přítomností menopauzy bere v potaz také hladiny onkomar-

keru CA125 a výsledky z transvaginálního ultrazvuku [17]. 

 Z hlediska preventivních opatření mnohé studie ukazují, že užívání orální anti-

koncepce snižuje riziko vzniku ovariálního karcinomu o 40–50 %. Čím déle je antikon-

cepce užívána, tím větší je pravděpodobnost snížení rizika. Je však nutné brát v úvahu 

nesporné nežádoucí účinky dlouhodobého užívání orální antikoncepce [18]–[20]. V pří-

padě genetické predispozice k tomuto onemocnění je doporučena brzká gravidita, nejlépe 

do 25. roku života. Dalším možnou prevencí  při vysokém riziku vzniku ovariálního kar-

cinomu je preventivní odstranění ovarií u žen s genetickou predispozicí, které vykazuje 

snížení rizika vzniku karcinomu o 72-88 %  [21]–[24]. 

2.1.2  Léčba 

Léčba ovariálního karcinomu se vždy odvíjí od předpokládaného stádia onemocnění, 

věku a celkového zdravotního stavu pacientky. Pokud je to možné, bývá léčba ovariálního 

karcinomu zahájena primární cytoredukční operací (tzv. debulking) s cílem odstranit co 

největší část novotvaru. Díky resekci nádoru je tak možné provést biopsii, která je nástro-

jem pro přesné stanovení typu nádoru a rozsahu postižení okolní tkáně.  Další možností 

primární léčby je neoadjuvantní chemoterapie. V případě dobré odpovědi na neoad-

juvantní léčbu je následně možná cytoredukční léčba i pro pacientky, které k jejímu 
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podstoupení nebyly vhodnými kandidátkami. Následné léčebné postupy zahrnují přede-

vším chemoterapeutickou léčbu preparáty na bázi platiny v kombinaci s taxany (převážně 

pak s paklitaxelem), méně častěji pak bývá zařazena hormonální léčba či radioterapie 

[14], [25]. I přes obvyklou úvodní velmi dobrou odpověď pacientek, dochází až u 75 % 

karcinomů ovaria vyšších stádií k další progresi onemocnění či přímo k rozvoji rezistence 

nádorových buněk. 

V současné době jsou v klinické praxi využívány některé nové preparáty cílené 

léčby. Příkladem jsou PARP inhibitory (z angl. Poly(ADP-ribose) Polymerase Inhibi-

tors), které jsou aktivovány poškozením DNA, dokáží destabilizovat replikační vidličku 

a indukovat tak buněčnou smrt nádorových buněk s BRCA 1/2 deficientními nádory [26] 

příkladem PARP inhibitorů je niraparib, olaparib či rucaparib [27]. Dalším příkladem je 

humanizovaná monoklonální IgG1 protilátka bevacizumab, která je schopna selektivně 

vázat VEGF (z angl. Vascular Endothelial Growth Factor) a inhibovat tak angiogenezi 

[28]. Tyto preparáty jsou pacientkám podávány především jako udržovací terapie při pro-

gresi onemocnění [29]. Nicméně i na tyto nové preparáty může vznikat rezistence [26] 

a mortalita ovariálního karcinomu zejména vyšších stádií je tak stále velmi vysoká. Hle-

dání nových možností léčby s co nejvyšším efektem a překonáním rezistence nádorových 

buněk je aktuálním tématem onkogynekologie.  

2.2 Taxany  

Již zmíněnými chemoterapeutiky standardně využívanými v léčbě karcinomu ovarií spo-

lečně s platinovými deriváty jsou taxany interagující s mikrotubulárním systémem buněk. 

Taxany se využívají k léčbě karcinomu prsu, ovarií, pankreatu, plic, krku a prostaty. Mezi 

jejich hlavní zástupce patří paklitaxel (TAXOL®) a docetaxel (TAXOTERE®) [30].  

Prvním nalezeným cytostatikem této skupiny byl paklitaxel, izolovaný z tisu západoame-

rického (Taxus brevifolia). Jeho struktura byla popsána v roce 1971 a ve stejném roce 

byla objevena i jeho cytotoxicita. Od roku 1992 byl paklitaxel používán k léčbě karci-

nomu prsu. Dalším ze zástupců této skupiny, docetaxel je semisyntetický analog paklita-

xelu, který vznikl jako derivát inaktivního 10-deacetyl-baccatinu III získaného z tisu  

červeného (Taxus baccata) [31]. Základní struktura obou zástupců je uvedena na  

Obr. 2.2 na straně 15. 
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Mechanismus účinku taxanů spočívá v inhibici angiogeneze a narušení mitózy, 

proto jsou taxany také někdy označovány jako tzv. mitotické jedy. Jsou schopné se vázat 

na β-tubuliny tvořící mikrotubuly dělícího vřeténka, čímž urychlují jejich tvorbu  

a zabraňují jejich depolymeraci. To vede k deaktivaci mikrotubulů, prodloužení mitózy  

a tím indukci apoptózy. Mikrotubuly jsou dále zodpovědné za transport, buněčné dělení, 

signalizaci, transkripci a post-transkripční modifikace. Všechny tyto buněčné procesy 

hrají klíčovou roli v proliferaci nádorových buněk a vzniku metastáz [30], [32].  

Taxany ovlivňují buněčný cyklus v různých fázích. U paklitaxelu byl pozorován 

účinek na G2/M fázi. Oproti tomu docetaxel je více aktivní v S-fázi buněčného cyklu [33]. 

Paklitaxel také dokáže indukovat apoptózu díky schopnosti zamezit post-transkripční fos-

forylaci serinu u Bcl-2 proteinu (z angl. B-cell Lymphoma). Dochází tak k inaktivaci 

tohoto apoptózu-inhibujícího onkogenu a nastává aktivace apoptózy nádorových  

buněk [34]. 

Způsob podávání je u všech taxanů intravenózní. Díky lipofilním skupinám v je-

jich struktuře jsou však málo rozpustné a proto, aby bylo možné taxany dopravit krevním 

řečištěm do nádorových buněk, jsou využívána různá rozpouštědla a podpůrné látky např. 

Cremofor EL (Polyethylated Castrol Oil, CrEL), ethanol, polysorb 80 (Tween 80)  

a kyselina citrónová. Ty na jednu stranu pomáhají snížit např. riziko ucpání cév, jsou však 

často sama o sobě toxické pro lidský organismus. Příkladem je již zmíněný Cremofor EL, 

u kterého byly prokázány neurotoxické a neuropatické účinky [35], [36]. 

  

Obr. 2.2 Struktura paklitaxelu a docetaxelu, převzato z [32]. 
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2.2.1 Metabolismus taxanů 

Paklitaxel i docetaxel jsou metabolizovány enzymy první fáze biotransformace  

cytochromy P450 (zkráceně CYP) [37]. Za biotransformaci paklitaxelu jsou zodpovědné 

především CYP3A4 a CYP2C8. Hlavní metabolickou cestou paklitaxelu je jeho hydro-

xylace na pozici C6 za vzniku meziproduktu 6α-hydroxy-paklitaxelu a na pozici C13 za 

vzniku 3҆-p-hydroxyfenyl-paklitaxelu. Oba tyto meziprodukty jsou cytotoxicky méně  

aktivní, což přispívá k nižší účinnosti léčby. Metabolická eliminace paklitaxelu probíhá 

především v játrech, jeho metabolity jsou dále exkretovány žlučí [38]. 

 Metabolismus docetaxelu probíhá stejně jako u paklitaxelu v játrech, jeho meta-

bolity jsou dále vylučovány žlučí do stolice. Docetaxel podléhá hydroxylaci terc-butylové 

skupiny postranního řetězce za účasti CYP3A4 a CYP3A5. Hydroxylací terc-butylové 

skupiny dojde ke vzniku alkoholové skupiny, která další oxidací přemění na nestálý  

aldehyd. Proto dále dochází k cyklizaci na dva diastereoisomerické hydroxyoxazolidi-

nony. Mimo tuto metabolickou cestu může docetaxel podléhat také 7-epimerizaci [39]. 

Stejně jako u paklitaxelu přestavují metabolity docetaxelu méně aktivní formy léčiva.  

2.2.2 Rezistence vůči taxanům   

Léková rezistence je jedním z hlavních omezujících faktorů protinádorové léčby. Téměř 

všichni pacienti s recidivou karcinomu ovarií se stávají rezistentní na podávanou léčbu. 

Obecně může být příčinou snížené citlivosti na danou léčbu zvýšený výdej léčiva buňkou, 

rostoucí schopnost oprav DNA, genetické faktory jako jsou mutace a amplifikace genů 

apoptotických či signálních buněčných drah nebo modifikace metabolismu xenobiotik. 

Tyto mechanismy se mohou projevit již při prvním podání anebo vznikají v průběhu 

léčby [40]. Každý ze subtypů karcinomu ovarií se liší citlivostí k podávané chemoterape-

utické léčbě a mechanismem případné rezistence [41].Rezistence vůči taxanové léčbě je 

ovlivněna řadou faktorů, přičemž hlavní známé mechanismy taxanové rezistence jsou 

znázorněny na Obr. 2.3 na straně 17.  

Se snížením účinnosti taxanové léčby je spojována zvýšená aktivita cytochromů 

P450 účastnících se metabolismu taxanů. Jak již bylo zmíněno, cytochromy v průběhu 

biotransformace taxanů katalyzují jejich přeměnu na metabolity, které se obecně vyzna-

čují nižším cytotoxickým účinkem. To má za následek sníženou citlivost k léčbě a rozvoj 

lékové rezistence. Řešení úplnou inaktivací cytochromů P450 by však mělo za následek 

nemožnost metabolismu ostatních léčiv a další zdravotní komplikace. 
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Další příčinou vzniku taxanové rezistence je ovlivnění afinity taxanů k mikrotu-

bulům. Účinkem taxanů na buňku je již zmíněná regulace polymerizace a depolymerizace 

mikrotubulů. Mikrotubuly se skládají z α a β-tubulinů, druhý zmíněný typ je hlavním  

cílem těchto antimitotických léčiv. I přes to, že mají paklitaxel i docetaxel stejná vazebná 

místa, byla u docetaxelu pozorována vyšší afinita k β-tubulinům [42]. 

Existuje však několik β-tubulinových izotopů, které svou sníženou afinitou  

k taxanům způsobují redukci odpovědi na podávanou léčbu a jsou další příčinou vzniku 

rezistence. Hlavním izotopem vázajícím se na taxany je tubulin βIII, u kterého byla  

pozorována účast na rezistenci u několika typů karcinomů.  Strukturní analýzou byla zjiš-

těna přítomnost pozměněného alaninu na pozici 218, což má za následek snížení interakce 

taxanů s vazebným místem βIII tubulinů [43], [44].  

Na mikrotubuly se však mohou vázat i jiné látky, které svou vazbou inhibují vazbu 

taxanů. Příkladem jsou proteiny asociované s mikrotubuly (MAP, z angl. Microtubule 

Associated Proteins). Protein tau, je protein asociovaný s mikrotubuly, vázající se na 

stejné místo mikrotubulů jako paklitaxel, tato kompetitivní inhibice pak vede ke snížení 

účinku paklitaxelu na nádorovou buňku [45].  

Dalšími spouštěcími mechanismy vzniku rezistence mohou být alterace různých 

signálních buněčných drah. Typickým příkladem je PI3K/AKT/mTOR signální dráha 

Obr. 2.3 Přehled mechanismů taxanové rezistence, převzato z [42], obrázek autor, vytvořeno v Procreate. 
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(z angl. Phosphatidyl-inositol kinase/ Protein kinase B /Mammalia Target of Paramycin), 

která je důležitou dráhou účastnící se řady buněčných procesů podílejících se na buněčné 

proliferaci a přežití. Zvýšená aktivita této cesty vede k vzniku angiogeneze, metastáz  

a lékové rezistence. Proto je v dnešní době snaha cílit na tento signální komplex [46].  

K ovlivnění odpovědi na taxany může docházet rovněž při nízkých hladinách kys-

líku v tkáních (hypoxii). V hypoxickém prostředí dochází k aktivaci transkripčního fak-

toru HIF1-α (z angl. Hypoxia-Induced Factor 1-α). Ten interakcí s geny Bcl-2 rodiny za-

jišťuje sníženou aktivitu pro-apoptotických mechanismů, což vede k rezistenci [45], [47].  

Jedním z nejvýznamnějších mechanismů spojovaných se sníženou účinností léčby 

taxany je ovšem zvýšená exprese a aktivita membránových exportérů, podílejících se na 

vyloučení léčiva ven z buňky. Příkladem těchto exportérů jsou takzvané ABC transpor-

téry (z angl. ATP-Binding casette). ABC transportéry tvoří rozsáhlou rodinu transmem-

bránových proteinů, které využívají vazbu ATP pro přenos látek skrz buněčné membrány 

[48]. Jsou tvořeny dvěma doménami vázajícími nukleotid (NBD, z angl. Nucleotide  

Binding Protein) a dvěma transmembránovými doménami (TM, z angl. Transmembrane 

Domain) tvořenými 6–11 α-helixy. Rodinu ABC transportérů tvoří 49 membránových 

proteinů, které se dále dělí do 7 podrodin podle podobných vlastností. Existuje tak pod-

rodina ABC transportérů ABCA–ABCG [49]. 

 Nejznámější zástupci této rodiny spojovaní s fenoménem lékové resistence jsou 

ABCG2, ABC transportéry podrodiny C a ABCB1 [50]. ABC transportér podrodiny B 

(člen 1) je také označován jako P-glykoprotein (dále též P-gp) kódovaný genem ABCB1 

(neboli MDR1, angl. Multi Drug Resistance). Konvenční taxany jsou velmi dobrým sub-

strátem P-glykoproteinu, což při jeho vysoké expresi vede k přerušení kumulace léčiva 

v buňce, jeho nadměrnému vylučování do extracelulárního prostoru a tím snížení jeho 

účinnosti [31][32]. ABC transportéry rodiny C jsou označovány jako  MRP  (z angl. Mul-

tidrug resistence-associated protein ) a jsou zodpovědné převážně za rezistenci proti  

platině, díky jejich zapojení ve výdeji léčiva buňkou [51], [52]. Transportér ABCG2 se 

stejně jako ABCB1 podílí na výdeji paklitaxelu z buňky [53] a snižuje tak jeho účinnost. 

Exprese ABCG2 genu u pacientek s karcinomem ovarií korelovala s přežitím bez 

známek progrese [54] a citlivostí k chemoterapii [55]. Z podrodiny ABCC jsou v souvis-

losti s rezistencí a přežitím u pacientek s karcinomem ovaria známy zejména členy 

ABCC1, ABCC2 a ABCC3, jak shrnuje [56]. 
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2.2.3 Nové deriváty taxanů 

Klinicky běžně využívané taxany neboli taxany první generace jsou paklitaxel a doceta-

xel. Existuje celá řada modifikovaných taxanových derivátů s potenciálně vyšší účinností 

v terapii solidních nádorů. Nejnovějším schváleným derivátem taxanů využívaným u zá-

važných a pokročilých stádií nádorových onemocnění je cabazitaxel (Jevtana®). Od první 

generace taxanů se co do účinku liší nižší citlivostí k ABC transporterům, konkrétně k již 

zmíněnému P-gp. Mimo to je také díky methylové skupině na C-7 a C-10 účinný i proti 

docetaxel-rezistentním nádorům. Je podáván v kombinaci s prednisonem a využívá se 

k léčbě metastazující hormonálně refrakterní rakoviny prostaty, HRPC (z angl. Hormone-

Refractory Prostate Cancer) [35], [57], [58]. 

Nab-paklitaxel (z angl. Nanoparticle Albumin-Bound Paclitaxel)  se používá pod 

obchodní značkou Abraxane® [31]. Jedná se o derivát paklitaxelu, který místo potřeb-

ného rozpouštědla Cremofor EL využívá pro přepravu krevním řečištěm molekulu  

albuminu. Díky tomu je paklitaxel schopný docílit nahromadění v nádorové buňce a může 

tak efektivně inhibovat buněčný cyklus. Vykazuje také méně vedlejších účinků a vyzna-

čuje se vyšší tolerancí pacienty [59]. Využívá se například k léčbě metastatických nádorů 

pankreatu, močového měchýře a melanomů [45]. 

Dalšími formami taxanů, které jsou zatím v preklinických či klinických fázích  

výzkumu jsou  larotaxel, milataxel, ortataxel, tesetaxel a celá řada takzvaných Stony 

Brook taxanů [32]. 

2.2.3.1 Stony brook taxany 

Stony Brook taxany (SB-T) jsou synteticky připravené deriváty nových generací kon-

venčních taxanů, vzniklé modifikacemi základních struktur taxanů na pozicích  C-2,  

C-3´ a C-10 základní struktury 10-deacetylbaccatinu III [32]. Bylo zjištěno, že náhrada 

C-3’ fenylové skupiny taxanového kruhu a modifikace na C-10 pomocí acylové skupiny, 

dá vzniku potenciálně účinnějším taxanům, než jsou již zmínění zástupci první generace 

[60]. Takto modifikované molekuly byly nazvány „taxany druhé generace“ [61].  

Třetí generace taxanů nese modifikaci v meta pozici C-2 benzylové skupiny pakli-

taxelu [62]. Tyto modifikace přinášejí perspektivu v účinnosti proti mechanismům  

způsobujícím lékovou rezistenci [60][61]. Struktura taxanů 2. a 3. generace a jejich  

substituentů je uvedena na Obr. 2.4 na straně 20. 
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Taxany                             Substituent 

                          R1 R2 R3 X Y 

Klasické taxany 

Paklitaxel Ac Ph PhCO H H 

Druhá generace taxanů 

SB-T-1214 c-PrCO isobutenyl t-Boc H H 

SB-T-1216 Me2NCO isobutenyl t-Boc H H 

Třetí generace taxanů 

SB-T-121402 c-PrCO isobutenyl t-Boc Me H 

SB-T-121605 Me2NCO isobutenyl t-Boc OCF3 H 

SB-T-121606 Me2NCO isobutenyl t-Boc OCF3H H 

 

Stony Brook taxany (SB-T), jsou syntetizované na pracovišti prof. Iwao Ojimy 

(Institute of Chemical Biology and Drug Discovery, Stony Brook University, New York, 

USA [42], [43].  

Řada těchto SB-T derivátů je studována v laboratoři SZÚ v Praze díky spolupráci 

s výše zmíněným americkým pracovištěm prof. Iwao Ojimy. Některé ze studovaných  

taxanů (SB-T-1214, SB-T-1216, SB-T-1102, SB-T-1103, SB-T-12851, SB-T-12852, SB-

T-12853, SB-T-12854) vykázaly vysokou účinnost in vitro v rezistentních nádorových 

buňkách karcinomu prsu či ovaria [65]–[67]. Například zástupci taxanových derivátů 

druhé generace jako je SB-T-1214, SB-T-1216 a SB-T-1102 mají až 1000-krát větší  

cytotoxický účinek na buňky rezistentních karcinomů, než klinicky  používaná chemo-

Obr. 2.4 Struktura klasických taxanů a taxanů 2. a 3. generace odvozených od 10-deacetylbaccatinu III. 

Převzato z [65]. 
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terapeutika paklitaxel a docetaxel [66]. Tyto deriváty byly rovněž účinné in vivo, kde 

docházelo po jejich podání k pozorovatelné redukci nádorové masy implantovaného  

karcinomu, zatímco v případě podání paklitaxelu účinek pozorován nebyl [68], [69].  

Modifikací taxanové struktury na pozici C-10 a C-3´ totiž dochází k pozorovatelně vyšší  

aktivitě taxanových derivátů vůči buňkám s vysokou expresí P- glykoproteinů  [70].  

Na Obr. 2.5. je uveden příklad struktury Stony Brook taxanů, konkrétně  

SB-T-1214 a SB-T-1216. 

Jelikož se ale po použití taxanových derivátů druhé generace projevila i poměrně 

zásadní systémová toxicita in vivo, byly u nich provedeny další modifikace vedoucí k syn-

téze taxanů třetí generace. U těchto taxanových derivátů jsou navíc další funkční skupiny 

OCF3 a OCF2H [71]. Molekulárním modelování bylo zjištěno, že přítomnost těchto 

funkčních skupin vede ke zvýšení buněčné permeability taxanů [71] a tím potenciálně 

k dosažení vyšších koncentrací v nádorových buňkách. Účinnost těchto taxanů třetí  

generace je dosud in vitro velmi málo studována a in vivo nebyla testována vůbec.  

V laboratořích SZÚ v Praze byla u těchto derivátů zjištěna vysoká účinnost in vitro 

a nyní je sledována jejich účinnost i systémová toxicita v in vivo modelech myších nádo-

rových xenograftů odvozených od vysoce resistentních buněk karcinomu ovaria. V reži-

mech kombinujících tyto taxany s paklitaxelem je jejich účinnost velmi nadějná, ovšem 

k jejich schválení a postoupení do dalších fází klinického výzkumu je potřeba provést 

další studie in vivo [72]. Rovněž je velmi málo známo o molekulárních mechanismech 

působení těchto nových taxanových derivátů třetí generace včetně možného ovlivnění 

exprese genů z řady membránových transportérů či metabolických enzymů taxanů,  

jejichž ovlivnění může souviset s účinností taxanů a vznikem lékové rezistence. A právě 

nalezení případné deregulace genové exprese některých vybraných membránových trans-

portérů či cytochromů po podání taxanových derivátů in vivo bylo předmětem předklá-

dané bakalářské práce.  

Obr. 2.5 Struktura taxanů nové generace SB-T-1214 a SB-T-1216. Převzato z [71]. 



22 

 

2.3 In vivo experimentální modely ve výzkumu nádorových 

onemocnění 

In vivo experimentální modely jsou využívány ve výzkumu prováděném na živých  

organismech. Tyto modely na rozdíl od in vitro („ve skle“), 2D i 3D modelů poskytují 

možnost sledovat účinnost zkoumané látky na celý organismus včetně projevů systémové  

toxicity. Zvířecími modely používanými k in vivo experimentům bývají nejčastěji  

hlodavci (Rodentia), jako jsou laboratorní myši (Mus musculus), morčata a krysy a dále 

králíci. Využiti mohou být i jiní savci, jako psi či prasata. Primáti jsou v současné době  

používáni k experimentům jen v projektech pokusů za schválených výjimek a stejně jako  

u ostatních in vivo modelů, je práce s těmito modely přísně monitorována. U všech expe-

rimentů používajících in vivo modely je nutné schválení projektů pokusů s nimi provádě-

nými a vždy jsou tyto experimenty prováděny jen v případech, kdy nelze zvířecí modely 

nahradit. Zároveň jsou vždy používána pokusná zvířata v co nejmenším množství  

a zacházeno s nimi musí být tak, aby bylo zabráněno jejich nadměrnému utrpení či týrání.  

V oblasti sledování účinnosti látek s protinádorovým účinkem jsou in vivo experimenty 

nedílnou součástí preklinického výzkumu, který předchází klinickým studiím a nelze jej 

v současné době nahradit alternativními metodami [73][74]. 

Ke studiu biologie nádorů a sledování účinnosti i toxicity nových látek s protiná-

dorovým účinkem se ve výzkumné praxi používá celá řada kmenů imunodeficientních 

myší např. Athymic či NU/NU nude myši, NOD-SCID myši (z angl. Non-Obese Dia-

betic/Severe Combined Immunodeficient mice) nebo NGS myši (z angl. NOD-SCID 

Gamma mice). Jednotlivé kmeny se liší druhy mutací zapříčiňujícími omezení funkce 

imunitního systému. Základním kmenem imunodeficientních myších modelů je typ 

zvaný Athymic Nude Mice (v překladu: bezsrstá myš), zobrazena na Obr. 2.6.  

Tento kmen se vyznačuje genetickou mutací zapříčiňující absenci brzlíku. Díky tomu je 

i tohoto kmene zabráněn vývoj funkčních T-buněk. Tento typ kmenů je využíván ve  

výzkumu tzv. CDX (z angl. Cancer Cell Line-Derived Xenografts, xenografty odvozené 

Obr. 2.6 Bezsrstá myš s absencí brzlíku (Athymic Nude Mice) převzato z [79]. 
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z nádorových buněčných linií) derivovaných myších modelů solidních nádorů např.  

pankreatu, prostaty, prsu či ovariálního karcinomu [75], [76]. Absence brzlíku ne- 

ovlivňuje humorální adaptivní imunitní systém, který spolu s aktivními NK buňkami  

(z angl. Nature Killer cell) často vytváří nepříznivé prostředí pro vývoj implantovaných  

buněk primárních solidních nádorů a vznik tzv. PDX xenograftů (z angl. Pacient-Deriva-

ted Xenografts, xenografty odvozené od pacienta). 

Z těchto důvodů jsou využívány ve výzkumu biologie pacientských nádorů  

a štěpů imunodeficientní kmeny NOD-SCID myši či NSG myši. Kmen NOD se vyzna-

čuje porušením vrozené imunity, čímž je omezena aktivita NK buněk, komplementu  

i makrofágů. Díky kombinaci se SCID mutací se u nich vyskytuje nedostatečná funkce  

T- i B-lymfocytů. NGS myši vykazují deficienci zralých lymfocytů a nízkou aktivitou 

NK-buněk [77].  

K vytvoření nádorových modelů se používá, jak již bylo zmíněno, dvou přístupů 

a to tzv. CDX a PDX modely. V naprosté většině studií základního výzkumu biologie 

nádorů se využívají CDX modely, ve kterých jsou inokulovány suspenze nádorových  

buněčných linií různými způsoby (nejčastěji subkutánně) do imunodeficientních myší  

(viz Obr 2.7). 

 

Na rozdíl od CDX modelů jsou PDX modely připraveny implantací nádorových 

buněk nebo nádorové tkáně konkrétního pacienta do imunodeficientních myších kmenů 

NOD-SCID či NGS. Při úspěšném uchycení nádorové masy jsou pak obdobným způso-

bem připravovány další generace PDX modelů (viz Obr. 2.8) na straně 24. 

 

 

Obr. 2.7 Schéma obecné přípravy CDX modelů myších xenograftů. Vytvořeno v BioRender.com. 



24 

 

Hlavní výhodou PDX modelů je jejich schopnost udržet si klíčové znaky např. 

expresní profil implantovaného nádoru nebo simulaci nádorového mikroprostředí [78]. 

Dále vykazují také podobnost v odpovědi na podávané léčivo i potenciál k tvorbě  

metastáz [79]. Příprava CDX modelů je však oproti PDX modelům výrazně snazší  

a úspěšnější co do uchycení implantovaných buněk. Nevýhodou CDX modelů je skuteč-

nost, že vpravené nádorové buňky do imunodeficientní myši nejsou schopné zachovat 

genetickou heterogenitu, která by odpovídala primárnímu nádoru pacienta [80]. 

V předkládané bakalářské práci byly použity vzorky nádorové tkáně získané  

z in vivo CDX modelů rezistentního ovariálního karcinomu.  

  

Obr. 2.8  Schéma přípravy PDX modelů myších xenograftů. Vytvořeno v BioRender.com. 
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3 Cíl práce 
1) Prvním cílem předkládané bakalářské práce bylo zpracování vzorků odebraných  

z in vivo experimentálních modelů rezistentního ovariálního karcinomu, u kterého 

byla provedena studie účinnosti nových taxanových derivátů v kombinaci s konvenčním  

taxanem paklitaxelem. 

Zpracování vzorků zahrnovalo tyto postupy: 

• Homogenizace nádorové tkáně, jater a střev 

• Izolace RNA 

• Izolace DNA a proteinu 

• Kontrola kvality RNA 

• Stanovení koncentrace RNA 

• Příprava cDNA vzorků nádorové tkáně a orgánů (jater, střev) metodou reverzní 

transkripce  

2) Druhým cílem bylo studium expresních profilů genů potenciálně se podílejících na 

vzniku a rozvoji rezistence vůči chemoterapii používané v léčbě ovariálního karcinomu. 

Tohoto cíle bylo dosaženo následujícími postupy: 

• Optimalizace stanovení genové exprese 

• Stanovení hladiny genové exprese referenčních genů (UBC, PPIA) pomocí polyme-

rázové řetězové reakce v reálném čase. 

• Stanovení hladiny exprese vybrané kazety lidských genů membránových trans- 

portérů (ABCB1, ABCC1 a ABCG2) pomocí polymerázové řetězové reakce v reál-

ném čase ve vzorcích nádorové tkáně 

• Stanovení hladiny exprese vybrané kazety myších ortologů membránových trans-

portérů (abcb1, abcc1, abcg2) a metabolizujících enzymů (cyp2c29, cyp3a11  

a cyp3a13) pomocí polymerázové řetězové reakce v reálném čase ve vzorcích jater 

a střev 

3) Třetím cílem bylo provedení analýzy dat a statistické hodnocení deregulací exprese 

studovaných genů. V rámci této analýzy byly porovnány hladiny sledovaných genů ve 

vzorcích nádorů, jater a střev odebraných z CDX in vivo myších modelů, a to jak od kon-

trolní skupiny bez podávání jakékoliv léčby, tak od skupin, kterým byl podáván paklitaxel 

samotný či v kombinaci s SB-T-121605. 
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4 Materiál a metody 

4.1 Použité chemikálie 

Výrobce Použité chemikálie 

Ambion® (USA) Voda bez nukleas (Nuclease free water) 

Applied Biosystem™  

(Massachusetts, USA) 

TaqMan™ Gene Expression Assay (konkrétní 

přehled použitých expresních esejí uveden 

v kapitole 4.3.6) 

Invitrogen™ (Massachusetts, 

USA) 

Quant-iT™ RiboGreen RNA Reagent and Kit 

Lach-Ner (Česká Republika) Ethanol (99,9%) 

Linde (Irsko) Tekutý dusík 

QIAGEN (Německo) AllPrep® DNA/RNA/Protein Mini Kit 

Solis BioDyne (Estonsko) 5× FIREPol® Probe qPCR Mix Plus (ROX) 

- HOT FIREPol® Probe DNA polymeasa 

- 5× Probe qPCR pufr 

- 15 nM MgCl2 

- dNTP 

- pasivní referenční barvivo ROX 

Thermo Scientific™  

(Massachusetts, USA) 

RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kit 

Agilent Technologies (California, 

USA) 

Agilent RNA 6000 Nano Kit 

 

4.2 Použité přístroje a programy 

Výrobce Použité přístroje 

Applied Biosystem™  Cycler-GeneAmp 9700 PCR System 

ViiA7 Real Time-PCR System 

Clean Air Techniek B.V (Nizozemsko) Laminární box 

Gilson (Wisconsin, USA) Pomocná destička Trackman®  

k pipetování 

GraphPad Software (California, USA) GraphPad Prism 6.0 

TECAN (Rakousko) Infinite® M200 

VWR (Pennsylvania, USA) VWR® PCR Plate Spinner 

Major Science (California, USA) Termoblok (Dry bath incubator) 

Agilent Technologies Agilent 2100 Bioanalyzer 

Agilent Technologies Agilent 2100 Expert 
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4.3 Použité metody 

4.3.1 Homogenizace tkání a izolace DNA, RNA a proteinu 

Pro izolaci DNA, RNA a proteinu z tkání bylo nejprve zapotřebí tkáň homogenizovat. 

Následná izolace DNA, RNA a proteinu byla provedena pomocí komerčně dodávaného 

kitu AllPrep® DNA/RNA/Protein Mini Kit (QAIGEN). Zpracování homogenizované 

tkáně bylo provedeno dle instrukcí popsaných v manuálu AllPrep® DNA/RNA/Protein 

Mini Handbook (QIAGEN 2020). Tímto způsobem byly zpracovány vzorky jater, střev 

a nádorů získaných z myších xenograftů.  

Během homogenizace tkání bylo se vzorky manipulováno vždy v laminárním 

boxu (ClearAir Biohazard) za použití chemikálií a materiálů bez přítomnosti nukleas pro 

prevenci kontaminace vzorků. Použité nástroje byly sterilizovány v horkovzdušném  

sterilizátoru při 180 °C, 120 minut, spotřební plast byl sterilizován při 120 °C, 5 hodin.    

Zmražená tkáň uchovaná při −80 °C v RNA lateru byla rozmražena při pokojové 

teplotě. Pro izolaci bylo použito přibližně 20–30 mg tkáně. Ta byla přenesena do předem 

nachlazené porcelánové misky s tloučkem a za použití tekutého dusíku mražena a drcena 

(homogenizována) na jemný prášek. Homogenizovaná tkáň byla následně co nejrychleji 

převedena do zkumavky s 600 µl lyzačního RLT pufru s přídavkem 10 µl β-merkapto-

ethanolu v poměru 10 µl na 1 ml RLT pufru. RLT pufr obsahuje vysokou koncentraci 

guanidin isokyanátu, který spolu s β-merkaptoethanolem podporuje lyzi buněk a vazbu 

RNA na silikátovou membránu. Vzorky byly následně uloženy do krabice se suchým 

ledem a využity pro další izolaci, případně byly uchovány při −80 °C po dobu maximálně 

30 dnů. 

Izolace pomocí kitu AllPrep® DNA/RNA/Protein Mini Kit probíhala při labora-

torní teplotě, izolace RNA byla prováděna v laminárním boxu, následná izolace DNA  

a proteinu již mimo laminární box. AllPrep® DNA/RNA/Protein Mini Kit je navržen pro 

izolaci a purifikaci genomové DNA, celkové RNA a proteinu z tkání, lze ho využít i pro 

izolaci z buněčných linií. Kit obsahuje silikátové kolonky schopné vázat nukleové  

kyseliny. Během izolace dochází také k purifikaci, po které se nukleové kyseliny z kolony 

vymývají a využívají se pro další analýzu. Pracovní schéma izolace je znázorněno  

na Obr.4.1 na straně 28. 
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Připravený lyzát byl nejprve centrifugován po dobu 3 min (21924 × g). Superna-

tant byl následně převeden do kolonky (AllPrep DNA Spin Column) vložené do sběrné 

zkumavky. Lyzát byl centrifugován (1 min při 14031 × g) a následně uložen do lednice 

(4 °C) pro pozdější izolaci DNA.  

 K izolaci RNA byl použit následující postup. Zbytková peleta po odebrání  

supernatantu byla rozpuštěna ve 430 µl 99% ethanolu, vzniklý roztok byla promísen  

pipetou a 430 µl bylo přeneseno do kolonky určené k izolaci RNA (RNeasy Spin Co-

lumn). Poté byla provedena další centrifugace, tentokrát po dobu 30 sekund (14031 × g). 

Filtrát byl převeden do čisté zkumavky a uchován při 4 °C pro pozdější purifikaci  

proteinu. Kolonka s navázanou RNA byla vložena zpět do sběrné zkumavky a promývána 

přídavkem 700 µl RW1 pufru pro odstranění biomolekul, jako jsou sacharidy, proteiny  

Obr.4.1 Schéma pracovního postupu izolace RNA, DNA a proteinu za použití kitu AllPrep® DNA/RNA/ 

Protein Mini Kit. 
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a mastné kyseliny, které se nespecificky navázaly na silikátovou kolonku. Kolonka byla 

dále centrifugována po dobu 30 sekund (14031 × g) a filtrát byla následně vylit. Násle-

dovalo přidání 500 µl RPE pufru a centrifugace po dobu 30 sekund (14031 × g), odstra-

nění filtrátu a další přídavné 500 µl RPE pufru. Kolonka byla poté centrifugována  

2 minuty (14031 × g) až po odstranění veškerého roztoku z filtru a filtrát byl odstraněn 

ze sběrné zkumavky. RPE pufr slouží k odstranění přebytečných solí po použití promý-

vacího RW1 pufru. Kolonka byla poté vložena zpět do původní sběrné zkumavky a opět 

centrifugována po dobu 1 minuty (21924 × g). Sběrná zkumavka byla vyhozena i s fil-

trátem a kolonka vložena do nové sběrné zkumavky. Přímo na membránu bylo pipeto-

váno 30 µl vody bez RNas, poté byla provedena inkubace při laboratorní teplotě po dobu 

1 minuty a kolonka opět centrifugována po dobu 1 minuty (21924 × g). Tento krok byl 

opakován s přídavkem dalších 30 µl vody bez RNas. Získaný filtrát s obsahem izolované 

RNA byl rozdělen na dvě alikvóty a uchován při −80 °C.  

4.3.2 Měření koncentrace RNA  

K měření koncentrace RNA byl použit kit Quant-iT™ RiboGreen RNA Reagent Kit.  

Metoda je založena na principu měření intenzity fluorescence vzorků, jejichž koncentrace 

je následně vypočtena pomocí kalibrační křivky změřených hodnot RNA standardu.  

Quant-iT™ RiboGreen RNA Reagent Kit obsahuje TE pufr (20× koncentrovaný Tris-

EDTA), fluorescenční barvivo RiboGreen a RNA standard (16S a 23S rRNA pocházející 

z E.Coli).  

 Práce se vzorky a příprava reagencií probíhala vždy za použití sterilního materiálu 

a nástrojů v laminárním boxu. Vzorky byly v průběhu práce ponechávány na mrazících 

stojáncích, fluorescenční barvivo RiboGreen bylo co možná nejlépe chráněno před  

světlem. Nejprve byl zásobní TE pufr naředěn 20 × vodou bez obsahu nukleas (NFW, 

z angl. Nuclease Free Water). Naředěný TE pufr byl dále použit k ředění fluorescenčního 

barviva RiboGreen, analyzované RNA i RNA standardu. RiboGreen byl TE pufrem  

ředěn 200×, analyzované RNA byla TE pufrem také 200 × naředěna. RNA standard byl 

ředěn 50×. RNA standard byl pipetován do jamek na měřící destičku podle Tab. 4.1 na  

straně 30. 
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Tab.4.1 Ředící řada roztoků standardu pro měření koncentrace RNA pomocí Quant-It™ RiboGreen RNA 

Reagent Kit. 

Příklad pozice na 

destičce 

1 × TE 

pufr [µl] 

RNA standard 

2 µg/ml [µl] 

Fluorescenční 

barvivo Ribo-

Green [µl] 

Koncentrace 

RNA 

[ng/ml] 

A1 B1 0 100 100 1000 

A2 B2 50 50 100 500 

A3 B3 90 10 100 100 

A4 B4 98 2 100 20 

A5 (blank) B5 100 0 100 0 

Od pozice A6 a B6 na destičce byly dále pipetovány měřené vzorky. Každý vzorek 

byl pipetován v duplikátech. Do každé jamky bylo nejprve pipetováno 90 µl 1× TE pufru 

a 10 µl 200 × naředěných vzorků RNA. Jako poslední bylo do všech vzorků i standardu 

přidáno 100 µl fluorescenčního barviva RiboGreen.  

 Připravená destička byla nejprve ponechána 10 minut protřepat na třepačce 

v temné krabičce. Po dostatečném promísení všech reagencií v jednotlivých jamkách bylo 

provedeno samotné měření. Spektrofluorometr Infinite® M200 (Tecan) byl nastaven 

k měření fluorescence při vlnové délce excitace 480 nm a emise 520 nm.  

 Výpočet koncentrace RNA byl proveden nejprve sestrojením regresní přímky 

z hodnot ředěných vzorků standardu. Rovnice přímky byla dále použita k výpočtu  

koncentrací jednotlivých analyzovaných vzorků. Příklad grafu se sestrojenou regresní 

přímkou a příslušnými vypočítanými koncentracemi jednotlivých RNA standardů  

znázorňuje Tab. 4.2 a Obr. 4.2 na straně 31. 

Tab.4 2 Koncentrace a příslučné hodnoty fluorescence pro sestrojení grafu regresní přímky. 

Koncentrace RNA standardů [ng/ml] Fluorescence RNA standardů 

1000 40928,5 

500 20502,5 

100 3650,5 

20 731 

0 0 
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4.3.3 Měření kvality RNA–RINs 

Pro ověření úspěšnosti izolace RNA a stanovení její integrity a kvality bylo použito  

měření RIN (z angl. RNA Integrity Number). Tato metoda využívá elektroforetickou  

separaci na čipech. Během degradace RNA dochází ke snížení odezvy signálu u 18S  

a 28S ribosomální RNA, čehož využívá software Agilent 2100 Bioanalyzer System (Agi-

lent Technologies). Měření bylo provedeno s použitím komerčně dostupného kitu Agilent 

RNA 6000 Nano Kit a softwaru Agilent 2100 Bioanalyzer System.  

 Příprava vzorků RNA a standardu probíhala za použití sterilního materiálu v lami-

nárním boxu. Vzorky RNA byly ředěny vodou bez nukleas pro zisk koncentrace mezi 

25–500 ng/µl u každého vzorku. Do zkumavek pro analýzu bylo odebráno vždy po 2 µl 

RNA i standardu. Následně byla RNA ponechána denaturovat s použitím termobloku po 

dobu 2 minut při 70 °C. Poté byly zkumavky s RNA okamžitě ochlazeny na mrazící  

stojánku.  

 Měření kvality RNA bylo provedeno za pomoci čipu, který byl součástí kitu. Čip 

byl umístěn do stojánku se stříkačkou, které jsou určené pro vpravení „gel-dye mixu“ 

(Agilent RNA 6000 Nano gel matrix společně s RNA 6000 Nano dye concentrate) a jsou 

rovněž součástí použitého kitu. Již připravený „gel-dye mix“ (1 µl barvy-dye concentrate 

na 65 µl gelu) byl pipetován do pozice „G“, znázorněné v Tab. 4.3 na straně 32. 
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Tab.4.3 Schéma rozložení pozic na čipu pro měření RIN. 

 

 

 

 

 

 Do této pozice bylo pipetováno 9 µl gelu, poté byl čip umístěn ve stojánku, uza-

vřen poklopem se stříkačkou a pomocí pístu byl vynaložen tlak, potřebný pro rovnoměrné 

rozprostření gelu v čipu. Následně bylo dalších 9 µl gelu pipetováno do obou pozic „g“. 

Do všech jamek 1–12 a do jamky pro standard (STD) bylo přidáno po 5 µl markeru. Do 

jamek 1–12 s markerem bylo pipetováno po 1 µl každého vzorku, do jamky STD byl 

pipetován standard, také o objemu 1 µl. Čip byl poté umístěn na vortex a ponechán pro-

míchat po dobu 1 minuty, 2400 rpm. Takto připravený čip byl měřen na přístroji Agilent 

2100 Bioanalyzer s použitím softwaru Agilent 2100 Expert. 

 Získané výsledné hodnoty čísla RIN se pohybovaly v rozmezí 0–10. Hodnota  

10 značila nejvyšší kvalitu připravené RNA. Pokud číslo RIN překračovalo hodnotu 3, 

mohl být vzorek využit pro další analýzu. Příklad výsledných hodnot RIN a elektroforo-

gramů získaných tímto měřením ukazuje Obr.4.3. Příklad získaného elektroforetického 

gelu při měření RIN je uveden na Obr. 4.4 na straně 33.  

 

 

 

 

1 2 3 g 

4 5 6 g 

7 8 9 G 

10 11 12 STD 

Obr.4.3 Příklad výsledných hodnot RIN a elektroforogramy měřených vzorků RNA izolované z jater.  

Zobrazená data byla získána měřením RIN pomocí softwaru Agilent 2100 Bioanalyzer System. K měření 

byl použit komerčně dostupný kit Agilent RNA 6000 Nano Kit. 
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4.3.4 Syntéza cDNA 

K syntéze cDNA (komplementární DNA) byl použit komerčně dodávaný kit RevertAid 

First Strand cDNA Synthesis Kit. Syntéza cDNA probíhá s využitím reverzní transkripce, 

při které se nově vznikající DNA tvoří podle templátové RNA izolované z daného vzorku.  

Práce probíhala v laminárním boxu za použití sterilních nástrojů a materiálu,  

reagencie byly udržovány na chladícím stojánku. K syntéze cDNA bylo použito ve všech 

případech 0,5 µg izolované RNA. Objem konkrétních vzorků RNA byl vypočten na  

základě zjištěné koncentrace jednotlivých vzorků. Vypočtený objem RNA byl přenesen 

do zkumavky, k němu bylo přidáno takové množství NFW, aby výsledný objem roztoku 

odpovídal 13 µl. Na závěr byl přidán 1 µl Random Hexamer Primeru (100 µM). Jako 

kontrola byl připraven roztok 1 µl Random Hexamer Primeru a 13 µl NFW. S kontrolou 

bylo dále zacházeno stejným způsobem jako se vzorky. Vzorky byly dále centrifugovány 

na stolní centrifuze a ponechány inkubovat po dobu 5 minut při 70 °C na předehřátém 

termobloku. Zahřátím došlo k rozvolnění sekundárních struktur RNA. Po inkubaci byly 

vzorky ochlazeny na chladícím stojánku a poté centrifugovány na stolní centrifuze.  

Následně bylo do všech vzorků včetně kontroly přidáno 7 µl reakční směsi o složení  

uvedeném v Tab. 4.4 na straně 34. 

 

 

Obr.4.4 Příklad elektroforetického gelu získaného při měření RIN pomocí softwaru Agilent 2100 Bioanaly-

zer System a komerčně dostupné sady Agilent RNA 6000 Nano Kit. Pík okolo 40 s znázorňuje ribosomální 

podjednotku 18S, pík okolo 50 s znázorňuje přítomnost ribosomální podjednotky 28S 
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Tab.4.4 Složení reakční směsi použité pro syntézu cDNA. 

Reagencie Objem [µl] 

5 × Reakční pufr 4 

10 mM dNTP Mix 2 

RiboLock RNase Inhibitor 1 

Po přidání mixu byly vzorky promíchány a centrifugovány na stolní centrifuze. 

Dále byly inkubovány po dobu 5 minut při pokojové teplotě, ochlazeny na chladícím  

stojánku a znovu centrifugovány. Z každého vzorku byly poté odebrány 2 µl jako  

negativní kontrola. Ke vzorkům byl přidán 1 µl reverzní transkriptasy RevertAid o kon-

centraci 200 U/µl. Celkový objem reakční směsi byl 20 µl. Všechny vzorky včetně  

negativních kontrol byly ponechány 10 minut při 25 °C a následně přeneseny na termo-

blok o teplotě 42 °C. Během této doby došlo k nasednutí reverzní transkriptázy, ta zároveň 

funguje jako RNasa H, štěpící RNA v hybridních cDNA-RNA řetězcích. Konečným  

krokem syntézy cDNA byla inkubace vzorků při 70 °C po dobu 10 minut, při té došlo  

k inaktivaci reverzní transkriptasy. Vzorky byly následně uschovány při −20 °C. 

4.3.5 Optimalizace reakce pro měření genové exprese 

Pro měření genové exprese metodou PCR v reálném čase (z angl. Real Time-Polymerase 

Chain Reaction) bylo potřeba nejprve optimalizovat podmínky reakce, při kterých budou 

použité referenční i kandidátní geny vykazovat co nejvyšší účinnost. Pro kalibraci genů 

byla použita metoda PCR v reálném čase, měření bylo provedeno na přístroji ViiA7  

(Applied Biosystem). Směsný kalibrátor (standard) obsahující po 2 µl cDNA ze všech  

20 vzorků jater byl použit pro optimalizaci reakce. Ze zásobního směsného kalibrátoru 

byla připravena kalibrační řada s využitím pětkového ředění s NFW. Následně byl  

připraven reakční mix, jehož složení vztažené na 1 vzorek shrnuje Tab. 4.5. 

 

Tab.4.5 Složení reakčního mixu pro kalibraci genu. 

Reagencie Objem [µl] 

5× Hot FirePol Probe qPCR Mix Plus (ROX) 1 

TaqMan® Gene Expression Assay (20×)  0,25 

NFW 1,75 
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Kalibrace byla provedena na 384jamkové destičce. Do každé jamky bylo pipeto-

váno po 3 µl připraveného mixu konkrétního genu. Následně byly k mixu pipetovány 

2 µl směsného kalibrátoru, vždy v duplikátech pro každý z ředěných standardů. Pro  

kontrolu amplifikační reakce byl spolu se vzorky změřen i duplikát negativní kontroly, 

která namísto směsného kalibrátoru obsahovala NFW. Vzorky byly řádně promíchány 

a destička centrifugována po dobu 3 minut při 1500 otáčkách pomocí PCR Plate Spinner 

(VWR). Pro samotné měření byl na přístroji Viia7 nastaven následující program:  

2 minuty při 50 °C; 10 minut při 95 °C; 45 cyklů; 15 sekund při 95 °C; 1 minuta při 

zkoumané teplotě. Optimalizace teploty při posledním kroku cyklu měření byla prová-

děna nejprve při 60 °C, případně při 58 °C a 62 °C. Výsledné hodnoty účinnosti genů 

byly porovnány a pro další měření byly již použity teploty s účinností > 85 % a koefi-

cientem determinace R2 mezi 0,9–1 pro daný gen. Výsledné optimalizované teploty pro 

konkrétní geny jsou shrnuty v Tab. 5.1 na straně 41.   

4.3.6 Stanovení genové exprese pomocí PCR v reálném čase 

Ke stanovení genové exprese metodou PCR v reálném čase byla použita komplementární 

DNA připravená v jednom z předešlých kroků (viz. kapitola 4.3.4). Metoda PCR  

v reálném čase sleduje přírůstek DNA amplifikované v každém cyklu pomocí měření  

intenzity fluorescence použitých sond. Fluorescenční sondy jsou krátké úseky DNA, 

komplemen-tární k určité sekvenci analyzovaného genu. Sondy obsahují na svém  

5` konci fluorescenční značku a na 3` konci zhášeč, blokující fluorescenční signál. Pro 

měření byla použita HOT FIREPol® polymerasa, která je schopná díky své endo- 

nukleasové aktivitě štěpit v průběhu amplifikace použitou fluorescenční sondu, oddálit 

fluorescenční značku od zhášeče a tím vyvolat emisi fluorescence. Na základě zvýšení 

intenzity fluorescence nad přístrojem stanovenou prahovou hodnotu (tzv. threshold  

value) je detekován cyklus, ve kterém došlo k amplifikaci příslušného úseku cDNA. 

Tento cyklus je vyjádřen hodnotou Ct. Intenzita fluorescenčního signálu odpovídá  

množství amplifikované cDNA, průběh amplifikace lze pozorovat v reálném čase. 

 Měření genové exprese bylo provedeno pomocí TaqMan®
 genových expresních 

esejí. Měřeny byly dva kontrolní geny (ppia a ubc), které sloužily jako referenční geny 

pro statistické zpracování a normalizování exprese sledovaných (kandidátních) genů. 

Jako kandidátní geny byly zvoleny 3 geny kódující ABC transportéry (abcb1a, abcc1  

a abcg2) s 3 geny kódující cytochromy P450 (cyp2c29, cyp3a11 a cyp3a13).  
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Použité TaqMan® genové expresní eseje jsou uvedeny a charakterizovány  

v Tab. 4.6, Tab. 4.7 a Tab. 4.8 na straně 37 znázorňuje výčet použitých myších genů spolu 

s odpovídajícími lidskými analogy těchto genů. 

Tab.4.6 Charakteristika TaqMan® genových expresních esejí použitých pro referenční geny. 

Referenční 

geny 

TaqMan® genová 

expresní esej 

Délka  

amplikonu 

Referenční 

sekvence  

transkriptu 

Lokalizace 

v exonech 

genu 

ppia 

Peptidylpropyl 

izomerasa A 

Mm02342430_g1 

 

148 NM_008907,1 4–5 

ubc 

Ubikvitin C 

Mm02525934_g1 

 

176 NM_019639,4 2 

 

Tab.4.7 Charakteristika TaqMan® genových expresních esejí použitých pro kandidátní geny. 

Kandidátní 

geny 

TaqMan® ge-

nová expresní 

esej 

Délka am-

plikonu 

Referenční sek-

vence tran-

skriptu 

Lokalizace 

v exonech 

genu 

abcb1a 

kazeta vázající 

ATP, podrodina B, 

člen 1 

Mm00440761_m1 

 

82 NM_011076,2 20–21 

abcc1 

kazeta vázající 

ATP, podrodina C, 

člen 1 

Mm00456156_m1 

 

67 NM_008576,3 5–6 

abcg2 

kazeta vázající 

ATP, podrodina G, 

člen 2 

Mm00496364_m1 

 

72 NM_011920,3 10–11 

cyp2c29 

cytochrom P450, 

rodina 2, podrodina 

c, izoforma 29 

Mm00725580_s1 

 

89 NM_007815,3 9 

cyp3a11 

cytochrom P450, 

rodina 2, podrodina 

c, izoforma 29 

Mm00731567_m1 

 

128 NM_007818,3 10–11 

cyp3a13 

cytochrom P450, 

rodina 2, podrodina 

c, izoforma 29 

Mm00484110_m1 

 

88 NM_007819,4 6–7 
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Tab.4.8 (A) Lidské ortology k měřeným referenčním a kandidátním genům měřené ve vzorcích nádorové 

tkáně získané z myších xenograftů a (B) charakteristika TaqMan® genových expresních esejí použitých 

pro lidské ortology.  

(A) 

Referenční gen Lidský analog 

ppia PPIA 

ubc UBC 

Kandidátní gen Lidský analog 

abcb1a ABCB1 

abcc1 ABCC1 

abcg2 ABCG2 

Cyp2c29 CYP2C8 

Cyp3a11 CYP3A4 

Cyp3a13 CYP3A5 

 

(B) 

Kandidátní 

geny 

TaqMan® ge-

nová expresní 

esej 

Délka am-

plikonu 

Referenční sek-

vence transkriptu 

Lokalizace 

v exonech 

genu 

PPIA 

Peptidylpropyl 

izomerasaA 

Hs99999904_m1 

 

98 NM_001300981.1 5 

UBC 

Ubikvitin C 

Hs00824723_m1 

 

71 NM_021009.6 1–2 

ABCB1 

kazeta vázající 

ATP, podrodina 

B, člen 1 

Hs00184491_m1 

 

110 NM_000927.4 23–24 

ABCC1 

kazeta vázající 

ATP, podrodina 

C, člen 1 

Hs00219905_m1 

 

74 NM_004996.3 24–25 

ABCG2 

kazeta vázající 

ATP, podrodina 

G, člen 2 

Hs00184979_m1 

 

92 NM_001257386.1 5–6 
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Reakční směs pro měření pomocí PCR v reálném čase se skládala z NFW,  

5× HOT FIREPol® Probe qPCR Mix Plus ROX (Solis BioDyne) a TaqMan® genové  

expresní esejí (Life Technologies), obsahujících pár neznačených primerů a fluorescen-

čně značenou sondu. Příklad složení směsi pro příslušný gen znázorňuje Tab. 4.9. 

Tab.4.9 Složení reakční směsi pro měření metodou PCR v reálném čase. 

Reagencie Objem [µl] na 1 vzorek 

NFW 1,75 

5×HOT FIREPol® Probe qPCR Mix Plus (ROX) 1 

TaqMan Gene® genová expresní esej (20×) 0,25 

8×ředěná cDNA 2 

Měření bylo prováděno na 384jamkové destičce, vzorky byly měřeny v dupliká-

tech. Do každé jamky byly nejprve pipetovány 3 µl reakční směsi a následně 2 µl  

8 × ředěné cDNA. Reakční směs byla důkladně promíchána a poté centrifugována po 

dobu 3 minut při 1500 otáčkách pomocí PCR Plate Spinner. Samotné měření genové  

exprese bylo provedeno na přístroji ViiA7. Pro měření byl nastaven následující program:  

2 minuty pří 50 °C; 10 minut při 95 °C; 45 cyklů; 15 sekund při 95 °C a 1 minuty při 

60/58/62 °C (dle daného genu, viz Tab 5.1 na straně 41). Výsledné hodnoty Ct byly  

porovnány mezi duplikáty a v případě rozdílu vyššího než 0,5 Ct cyklu bylo měření  

příslušného vzorku opakováno. Jako kontrola měření byla spolu se vzorky připravena  

i negativní kontrola obsahující NFW místo vzorku cDNA. Na Obr. 4.5 je uveden příklad 

měření vzorků jater a střev pomocí PCR v reálném čase pro gen abcc1 a cyp3a13.  

Obr.4. 5 Amplifikační křivka PCR v reálném čase vzorků jater a střev pro gen abcc1 a cyp3a13. Osa X  

znázorňuje číslo cyklu a osa Y intenzitu fluorescence v relativních jednotkách (r.u). Červeně označená čísla 

udávají prahovou hodnotu intenzity fluorescence. Výsledné hodnoty Ct pak značí cyklus, ve kterém byla tato 

prahová hodnota překročena. 
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4.3.7 Statistická analýza dat 

Pro statistické zpracování a normalizaci genové exprese kandidátních genů byla použita 

metoda 2−∆∆𝐶𝑡. Analýza dat vycházela z hodnot Ct naměřených metodou PCR v reálném 

čase na přístroji ViiA7. Metoda 2−∆∆𝐶𝑡 je založena na předpokladu obdobné účinnosti 

referenčních a kandidátních genů v průběhu amplifikace cDNA [81]. Normalizace touto 

metodou byla provedena dle tohoto vzorce: 

 

ΔCt = Ct (cílový gen) − Ct (průměr referenčních genů) 

∆∆𝐶𝑡 =  ∆𝐶𝑡 (𝑡𝑒𝑠𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛ý 𝑣𝑧𝑜𝑟𝑒𝑘) −  ∆𝐶𝑡 (𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑛í 𝑣𝑧𝑜𝑟𝑒𝑘) 

2−∆∆𝐶𝑡 = 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛í 𝑧𝑚ě𝑛𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒 

  

Statistická analýza byla provedena na výsledných hodnotách podílů průměrné genové  

exprese jednotlivých skupin neboli fold change (FC, 2−∆∆𝐶𝑡) pomocí nepárového T-testu. 

Hladina významnosti (p-hodnota) byla nastavena na p=0,05. Vstupy statistické analýzy 

byly podrobeny tzv. FDR (false discovery rate) korekci podle Benjamini a Hochberg 

(1995) ke kontrole statistické chyby typu I [82]. Všechny výsledky s hladinou význam-

nosti p<0,05 byly považovány za statisticky významné. 
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5 Výsledky 

5.1 Zpracování vzorků odebraných z in vivo experimentál-

ních modelů 

Experimentální část předkládané bakalářské práce byla zahájena odběrem nádorové 

tkáně, jater a střev z CDX in vivo myšího modelu rezistentního ovariálního karcinomu po 

ukončení podávaných terapeutických režimů na pracovišti Welfare SZÚ v Praze. Odběru 

tkání předcházel in vivo experiment prováděný podle schématu na Obr 5.1. Nejprve byla 

pracovníky Oddělení toxikogenomiky SZÚ v Praze implantována subkutánně paklitaxel-

rezistentní nádorová buněčná linie karcinomu ovaria (NCI/ADR-RES). Po úspěšném 

vzrůstu nádoru o velikosti >100 mm3 bylo CDX modelům podáváno dle schématu léčivo 

paklitaxel či kombinace s SB-T derivátem SB-T-121605. Kontrolní skupině byl podáván 

pouze 3% DMSO. Na konci terapeutického režimu byla zvířata usmrcena a byla jim  

odebrána krev, játra, střeva a nádorová tkáň. Odebrané vzorky tkání byly pro další  

zpracování ihned umístěny do RNA lateru. 

 

 

Obr.5.1 Schéma přípravy a rozdělení konkrétních CDX modelů použitých pro další výzkum. Buněčná  

suspenze nádorových buněk byla vpravena celkem do 20 myší, které byly poté rozděleny do 4 skupin podle  

následného postupu léčby. 
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Samotná nádorová tkáň byla zpracována Mgr. Karolínou Šeborovou z Oddělení  

toxikogenomiky SZÚ v Praze, tkáň jater a střev byla zpracována stejným způsobem již 

v rámci této práce. 

Z odebraných vzorků tkáně byla izolována RNA. Ke kontrole kvality RNA bylo  

provedeno měření RIN. U vzorků jater vyšla průměrná hodnota RIN 8,5±0,489. U vzorků 

střev pak průměrná hodnota RIN vyšla 6,4±0,963. Vzorky nádorové tkáně měly průměr-

nou hodnotu RIN 8,6±0,504. Všechny vzorky měly dostatečně vysoký RIN a tím odpo-

vídající integritu RNA pro další zpracování.  

Dále bylo nutno stanovit koncentraci izolované RNA pro další měření. Získané  

koncentrace RNA se lišily v závislosti na množství použité tkáně a celkové kvalitě  

výchozích vzorků. Průměrná hodnota koncentrace RNA ze vzorků jater byla 1,63 µg/µl, 

ze vzorků střev pak 0,724 µg/µl. Všechny vzorky dosahovaly dostatečné koncentrace pro 

uskutečnění syntézy cDNA. Komplementární DNA byla připravena metodou reverzní 

transkripce. 

5.2 Optimalizace stanovení genové exprese 

Před samotným měřením genové exprese kandidátních a referenčních genů byla prove-

dena optimalizace podmínek pro daná měření. Vybrané TaqMan® genové expresní eseje 

byly proto nejprve měřeny spolu se směsným kalibrátorem vzorků připravené cDNA. 

Jako první bylo provedeno měření při již dříve prověřené teplotě 58°C. Následně byly 

porovnávány získané hodnoty účinnosti a koeficient determinace získané automatickým 

výpočtem přístroje ViiA7. Pokud byly hodnoty účinnosti vyšší než 85 % a koeficient 

determinace mezi 0,9–1 byla pro daný měřený gen použita tato teplota. V případě nevy-

hovění tomuto intervalu byl daný gen testován se směsným kalibrátorem při teplotě  

60 °C nebo 62 °C. Získané optimální teploty použité následně pro stanovení exprese  

sledovaných genů jsou uvedeny v Tab.5.1 

Tab.5.1 Účinnosti použitých genových expresních esejí a optimalizované teploty pro měření PCR v reál-

ném čase. 

Gen Účinnost [%] Teplota [°C] R2 

Ppia 91,5 58 0,99 

Ubc 91 62 0,99 

Abcb1a 109 62 0,99 

Abcc1 114 60 0,92 
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5.3 Stanovení hladin genové exprese kandidátních genů  

a jejich statistické hodnocení  

Hlavním cílem předkládané bakalářské práce bylo stanovení expresních profilů vybra-

ných genů membránových transportérů a enzymů podílejících se na metabolismu taxanů, 

jejichž deregulace exprese mohou ovlivňovat účinnost taxanů a vznik rezistence vůči 

konvenční léčbě ovariálního karcinomu.  

Metodou PCR v reálném čase bylo provedeno měření genové exprese kandidát-

ních myších genů: abcb1a, abcc1, abcg2, cyp2c29, cyp3a11, cyp3a13 ve vzorcích jater  

a střev pro sledování vlivu podávané léčby v místech biotransformace či reabsorpce. Dále 

byla provedena také studie genové exprese lidských genů ABCB1, ABCC1 a ABCG2  

v nádorech získaných z myších xenograftů pocházejících z lidských NCI/ADR-RES  

buněk ovariálního karcinomu. K normalizaci genové exprese byly použity kontrolní geny 

ppia a ubc u vzorků orgánů získaných z myších xenograftů a geny PPIA a UBC u vzorků  

nádorů. 

Výsledné hodnoty Ct (uvedeny v Příloze 1) z měření metodou PCR v reálném 

čase byly normalizovány vůči kontrolním genům PPIA a UBC a statisticky zpracovány 

metodou 2−ΔΔCt. Statistické hodnocení deregulací exprese studovaných genů bylo  

provedeno pomocí nepárového t-testu. Zjištěné hladiny genové exprese abcb1a, abcc1, 

abcg2, cyp2c29, cyp3a11 či lidských ortologů ABCB1, ABCC1, ABCG2 a jejich případná 

deregulace byla sledována v jednotlivých skupinách myších modelů léčených kombinací  

SB-T-121605 s paklitaxelem vůči kontrolní skupině i vůči skupině léčené pouze paklita-

xelem. 

  

Gen Účinnost [%] Teplota [°C] R2 

Abcg2 105 58 0,99 

Cyp2c29 109 58 0,99 

Cyp3a11 109 58 0,99 

Cyp3a13 85 60 0,99 
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5.3.1 Změny genové exprese u vzorků jater 

Játra jsou hlavním místem detoxikace a biotransformace xenobiotik. Jak již bylo zmíněno 

v kapitole 2.2.1 taxany jsou metabolizovány cytochromy P450, konkrétně CYP3A4, 

CYP3A5 a CYP2C8. V analyzovaných vzorcích jater získaných z myších xenograftů 

byly proto hlavním cílem zkoumání izoformy cyp3a11 (myší ortolog lidského CYP3A4), 

cyp2c29 (myší ortolog lidského 2C8) a cyp3a13 (myší ortolog lidského CYP3A5). Spolu 

se studií genové exprese těchto izoforem cytochromu P450 byla provedena také studie 

změn genové exprese vybraných ABC transportérů (abcb1a, abcc1 a abcg2), které se 

rovněž podílejí na vzniku rezistence proti konvenčně podávaným léčivům.  

 

Stanovení genové exprese bylo provedeno u 4 skupin myších xenograftů  

(kontrolní skupina, skupina s dávkou podávaného samotného paklitaxelu 10 mg/kg,  

skupina kombinující paklitaxel 9 mg/kg a SB-T-121605 1 mg/kg a skupina kombinující 

paklitaxel 7 mg/kg a SB-T-126105 3 mg/kg). Míra velikosti účinku podávaných taxanů 

na expresi sledovaných genů byla stanovena z hodnot podílu průměrné genové exprese 

jednotlivých skupin neboli fold-change hodnot získaných metodou 2−ΔΔCt použitých pro 

sestavení grafického znázornění pozorovaných změn genové exprese (Obr. 5.2), jsou 

uvedeny v Příloze 2.  

Obr.5.2 Porovnání změn genové exprese ve vzorcích jater získaných ze čtyř skupin myších xenograftů 

(kontrolní skupina, skupina s dávkou podávaného samotného paklitaxelu 10 mg/kg, skupina kombinující 

paklitaxel 9 mg/kg a SB-T-126105 1 mg/kg a skupina kombinující paklitaxel 7 mg/kg a SB-T-121605 

 3 mg/kg). Osa x popisuje vždy konkrétní sledovaný gen u všech skupin, osa y pak hodnotu fold change, 

která vyjadřuje podíly průměrné genové exprese získané výpočtem metodou 2−ΔΔCt pro jednotlivé skupiny, 

v nichž bylo vždy 5 myší (n=5). Označení ∗ značí hodnotu p< 0,05, ∗∗ označuje hodnotu p<0,01  

a  ∗∗∗ značí hodnotu p<0,001. 
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S využitím nepárového t-testu byly následně porovnány rozdíly ve změnách  

genové exprese skupiny léčené kombinací paklitaxelu se SB-T-121605 vůči kontrolní 

skupině, které byl podáván pouze nosič (3% DMSO). Stejně tak byly porovnány tyto 

skupiny vůči skupině léčené pouze paklitaxelem. Výsledné hodnoty nepárového t-testu 

pro všechny měřené geny znázorňuje Tab. 5.2. Konkrétní skupiny a geny, které vykazo-

valy významné změny genové exprese jsou označeny na Obr.5.2 na straně 43. 

Tab.5.2 Výsledné hodnoty nepárového t-testu zkoumaných vzorků jater. Červeně jsou znázorněny  

hodnoty, které splňují podmínku p<0,05. Kontrolní skupina je označena písmenem K, paklitaxel je 

popsán zkratkou PTX. Zvýrazněné a podtržené výsledné hodnoty byly potvrzeny rovněž provedenou  

korekcí FDR dat. 

                                                                                   Genová exprese 

Porovnávané sku-

piny 

abcb1a abcc1 abcg2 cyp2c29 cyp3a11 cyp3a13 

Porovnání exprese genů mezi skupinami s podávanými taxany a kontrolní skupinou 

K vs. 10mg/kg PTX 0,091 0,361 0,515 0,932 0,110 0,601 

K vs. 9 mg/kg PTX +  

1 mg/kg SB-T-121605 

0,048 0,563 0,049 0,107 0,001 0,088 

K vs. 7 mg/kg PTX + 

3 mg/kg SB-T-121605 

0,100 0,346 0,227 0,004 0,186 0,0726 

Porovnání exprese genů mezi skupinami kombinující SB-T-121605 a skupinou se samot-

ným paklitaxelem 

10 mg/kg PTX vs. 

9 mg/kg PTX +  

1 mg/kg SB-T-121605 

0,754 0,455 0,044 0,031 0,028 0,106 

10 mg/kg PTX vs. 

7 mg/kg PTX +  

3 mg/kg SB-T-121605 

0,864 0,139 0,343 0,001 0,429 0,085 

 

Na Obr. 5.2 na straně 43 je vidět, že podáním taxanů docházelo k významným 

změnám genové exprese abcb1a, abcg2, cyp2c29 a cyp3a11. V případě genu abcb1a byl 

ovšem významný jen jeden výsledek zvýšené exprese abcb1a po podání kombinace 

paklitaxelu a SB-T-126105 vůči kontrolní skupině, a to na samotné hranici významnosti 

(p= 0,048) a tento výsledek také neprošel FDR korekcí. U dalšího membránového trans-

portéru abcg2 se rovněž jednalo o výsledky blízké hladině významnosti, a to u zvýšení 

genové exprese u skupiny léčené SB-T-121605 (1 mg/kg) v kombinaci s paklitaxelem  

(9 mg/kg) v porovnání s kontrolní skupinou (p= 0,049) i skupinou léčenou samotným 

paklitaxelem (p=0,044). Avšak i zde výsledek neprošel FDR korekcí dat. 
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K významnějšímu ovlivnění exprese docházelo v jaterní tkáni u cytochromů 

P450, kde došlo i k potvrzení FDR korekcí dat, jak znázorňuje Tab 5.2. na straně 44. 

U genu cyp2c29 došlo k významnému snížení genové exprese po léčbě SB-T-121605 

v kombinaci s paklitaxelem v porovnání s kontrolní skupinou (p=0,004) i skupinou  

léčenou samotným paklitaxelem (p=0,031). Navíc bylo toto snížení exprese genu cyp2c29 

kontinuální se zvyšující se koncentrací podávaného SB-T-121605 až na hladinu p<0,001 

v případě dávky SB-T-121605 3 mg/kg. 

Gen cyp3a11 vykazoval významné zvýšení genové exprese po podání  

SB-T-121605 (1 mg/kg) v kombinaci s paklitaxelem (9 mg/kg) v nižších dávkách, a to 

v porovnání s kontrolní skupinou (p=0,001), kde výstup prošel i FDR korekcí, i skupinou 

se samotným paklitaxelem (p=0,028). Tento trend byl pozorován i při vyšších koncen-

tracích SB-T-121605 a to 3 mg/kg, ovšem zde se již nejednalo o významné zvýšení  

exprese, a to především díky tomu, že byla pozorována velmi výrazná interindividuální 

variabilita exprese cyp3a11 u jednotlivých myších jedinců.  

5.3.2 Změny genové exprese u vzorků nádorů 

Jedním z hlavních cílů cytostatické léčby je redukce primárního nádoru, která tak zamezí 

případnému vzniku či rozvoji metastáz. Jak je podrobně popsáno v kapitole 2.2.2, zásad-

ním problémem léčby ovariálního karcinomu je vznik mnohočetné lékové rezistence, 

která značně stěžuje účinnost cytoredukční léčby. Hlavní příčiny lékové rezistence je  

jejich nadměrný výdej nádorovou buňkou, zapříčiněný zvýšenou expresí transmembrá-

nových ABC transportérů. Proto byly u vzorků nádorů sledovány změny exprese genů 

vybraných ABC transportérů ABCB1, ABCC1 a ABCG2.  

Měření genové exprese ve vzorcích nádorové tkáně myších modelů bylo prováděno 

stejným způsobem jako v případě jaterní tkáně s tím rozdílem, že byly použity sondy  

detekující lidské geny. Ty byly použity proto, že se v případě nádorů odebraných  

z myších modelů jednalo o lidský nádor vyvinutý z NCI/ADR-RES rezistentní ovariální 

linie. 

Získaná data byla dále statisticky zpracována metodou 2−ΔΔCt. Grafické znázornění 

změn genové exprese je uvedeno na Obr. 5.3 na straně 46. Graf vychází z hodnot 

uvedených v Příloze 3. 
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S využitím nepárového t-testu byla stejně jako u vzorků jater porovnávána vždy 

skupina léčená kombinací léčiv s obsahem SB-T-121605 s kontrolní skupinou i skupinou 

samotného paklitaxelu. Výsledné hodnoty nepárového t-testu jsou uvedeny v Tab. 5.3. 

Konkrétní skupiny a geny, které vykazovaly významné změny genové exprese jsou  

označeny na Obr.5.3. 

Tab.5.3  Výsledné hodnoty nepárového t-testu u všech vzorků nádorů. Červeně jsou znázorněny hodnoty, 

které splňují podmínku p<0,05. Kontrolní skupina je označena písmenem K, paklitaxel je popsán zkratkou 

PTX. 

 

                                                                           Genová exprese 

Porovnávané skupiny ABCB1 ABCC1 ABCG2 

Porovnání exprese genů u skupiny s podávanými taxany a kontrolní skupinou 

K vs. 10 mg/kg PTX 0,475 0,849 0,964 

K vs. 9 mg/kg PTX + 1 mg/kg SB-T-121605 0,338 0,422 0,310 

K vs. 7 mg/kg PTX + 3 mg/kg SB-T-121605 0,118 0,223 0,029 

Porovnání exprese genů u skupiny kombinující SB-T-121605 a skupinou se samotným 

paklitaxelem 

10 mg/kg PTX vs. 

9 mg/kg PTX + 1 mg/kg SB-T-121605 

0,637 0,595 0,245 

10 mg/kg PTX vs. 

7 mg/kg PTX + 3 mg/kg SB-T-121605 

0,065 0,345 0,020 

Obr.5.3 Porovnání změn genové exprese ve vzorcích nádorových tkání získaných ze čtyř skupin myších 

xenograftů. Osa x popisuje vždy konkrétní sledovaný gen u všech skupin, osa y pak hodnotu fold change, 

která vyjadřuje políly průměrné genové exprese získané výpočtem metodou 2−ΔΔCt pro jednotlivé skupiny. 

Legenda popisuje rozdělení jednotlivých skupin xenograftů spolu s konkrétní dávkou podávaného léčiva. 

Označení ∗ značí hodnotu p< 0,05, ∗∗ označuje hodnotu p<0,01 a ∗∗∗ značí hodnotu p<0,001. 
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Z Obr. 5.3 na straně 46 je patrné, že k významné změně exprese došlo po podání 

taxanů u genu ABCG2. Ve skupině léčené paklitaxelem v kombinaci se SB-T-121605  

(7 mg/kg PTX + 3 mg/kg SB-T-121605) docházelo po jejich podání k významnému  

snížení exprese ABCG2 a to jak v porovnání s kontrolní skupinou (p=0,029), tak v porov-

nání s podáváním samotného paklitaxelu (p=0,020). Tyto výsledky sice neprošly FDR 

korekcí, nicméně lze u nich pozorovat jasný trend snížení hladiny ABCG2, který byl navíc 

již velmi významný a FDR korekcí potvrzený v případě použití vyšších koncentrací  

SB-T-121605 (5 mg/kg), které nejsou součástí této práce. U ostatních sledovaných ABC 

transportérů nebyla pozorována významná změna jejich exprese navozená podáváním  

taxanů.  

5.3.3 Změny genové exprese u vzorků střev  

Metabolity taxanů vznikající v první fázi biotransformace primárně v játrech, jsou dále 

přenášeny žlučí do střev a vylučovány stolicí z těla ven. Střeva jsou ovšem další metabo-

licky aktivní tkání s obsahem metabolizujících enzymů a může v nich docházet  

k částečné reabsorpci metabolitů. V případě intraperitoneálního podání protinádorových 

léčiv může dojít k průniku cytostatika do střevní tkáně, kde by exprese genů pro  

cytochromy P450 mohla ovlivnit biotransformaci podávaných cytostatik. V případě ABC 

transportérů by zvýšená exprese jejich genů vedla k výdeji léčiva z buňky do extracelu-

lárního prostoru. Proto byly ve vzorcích střev myších xenograftů rovněž analyzovány 

případné změny genové exprese u vybraných genů cytochromů P450 (cyp2c29, cyp3a11  

a cyp3a13) a ABC transportérů (abcb1a, abcc1 a abcg2). 

Vzorky střev byly zpracovány stejným způsobem jako předešlé vzorky jater  

a nádorů. Genová exprese byla měřena pomocí metody PCR v reálném čase s následnou 

statistickou analýzou hodnot Ct pomocí metody 2−ΔΔCt. Grafické znázornění získaných 

dat je znázorněno na Obr. 5.4 na straně 48. Výchozí data jsou a uvedena v Příloze 4.  

S využitím nepárového t-testu byly porovnány průměrné hodnoty každé skupiny 

získané metodou 2−ΔΔCt. Získané hodnoty jsou uvedeny v Tab.5.4 na straně 48. Hodnoty, 

které splňovaly podmínku p<0,05 byly považovány za statisticky významné a jsou 

v Tab5.4 označeny červenou barvou. Na Obr. 5.4 na straně 48 jsou tato data příslušně 

označena podle náležející p-hodnoty.  
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Tab.5.4 Výsledné hodnoty nepárového t-testu vzorků střev. Červeně jsou znázorněny hodnoty, které  

splňují podmínku p<0,05. Kontrolní skupina je označena písmenem K, paklitaxel je popsán zkratkou 

PTX. 

                            Genová exprese 

Porovnávané sku-

piny 

abcb1a abcc1 abcg2 cyp2c29 cyp3a11 cyp3a13 

Porovnání exprese genů u skupiny s podávanými taxany a kontrolní skupinou 

K vs. 10mg/kg PTX 0,892 0,637 0,670 0,201 0,706 0,764 

K vs. 9 mg/kg PTX +  

1 mg/kg SB-T-121605 

0,284 0,716 0,067 0,855 0,238 0,623 

K vs. 7 mg/kg PTX + 

3 mg/kg SB-T-121605 

0,414 0,184 0,111 0,172 0,125 0,165 

Porovnání exprese genů u skupiny kombinující SB-T-121605 a skupinou se samotným 

paklitaxelem 

10 mg/kg PTX vs. 

9 mg/kg PTX +  

1 mg/kg SB-T-121605 

0,149 0,915 0,019 0,170 0,359 0,839 

10 mg/kg PTX vs. 

7 mg/kg PTX +  

3 mg/kg SB-T-121605 

0,305 0,132 0,023 0,865 0,412 0,352 

 

Obr.5.4 Porovnání změn genové exprese ve vzorcích střev získaných ze čtyř skupin myších xenograftů. 

Osa x popisuje vždy konkrétní sledovaný gen u všech skupin, osa y pak hodnotu fold change, která  

vyjadřuje podíly průměrné genové exprese získané výpočtem metodou 2−ΔΔCt pro jednotlivé skupiny.  

Legenda popisuje rozdělení jednotlivých skupin xenograftů spolu s konkrétní dávkou podávaného léčiva. 

Označení ∗ značí hodnotu p<0,05, ∗∗ označuje hodnotu p<0,01 a ∗∗∗ značí hodnotu p<0,001. 
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 Stejně jako v případě nádorové tkáně, i v tkáni střev docházelo k významnému 

snížení exprese genu abcg2 po podání kombinace paklitaxelu se SB-T-121605 v porov-

nání se skupinou, kde byl podáván samotný paklitaxel (p=0,02). Toto snížení bylo rovněž 

potvrzeno FDR korekcí až u vyšších hladin SB-T-121605 (5 mg/kg). Z Obr 5.4 na straně 

48 je také patrné, že ve vzorcích střev byla pozorována největší variabilita genové exprese 

sledovaných genů u jednotlivých myších subjektů. Vlivem podávané léčby docházelo  

u myších subjektů individuálně k omezení střevní peristaltiky a v různé míře k hromadění 

obsahu střev, což přispívalo k značné variabilitě získaných dat v této tkáni.   
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6 Diskuze 
Karcinom ovarií je jednou z nejzávažnějších malignit v ženské populaci a zároveň gyne-

kologickou malignitou s nejvyšší mortalitou. Prognózu ovariálního karcinomu nepříznivě 

ovlivňuje nejen pozdní diagnostika, ale také vývoj lékové rezistence nádorových buněk 

proti podávané léčbě. U nádorové tkáně tak nedochází k potlačení buněčné proliferace  

a následuje progrese nádorového bujení [83]. Současná klinická praxe využívá k léčbě 

ovariálního karcinomu léčbu na bázi derivátů platiny v kombinaci s taxany, zejména 

paklitaxelem [84]. Díky rozvoji rezistence ovariálních nádorů je předmětem současného 

výzkumu syntéza a studie nových molekul, které by byly schopny efektivně cílit na  

nádorové buňky a zároveň obcházet doposud známé mechanismy lékové rezistence.  

Mezi nadějné látky s účinkem na rezistentní formy nádorových buněk patří Stony 

Brook (SB-T) deriváty taxanů tzv. druhé a třetí generace, vznikající strukturní modifikací 

konvenčních taxanů. U taxanů druhé generace spolu s fluorovanými taxany již byly  

provedeny studie in vitro, které prokázaly jejich účinek v rezistentních nádorových  

buňkách solidních nádorů [85], [67], [86]. Některé z těchto derivátů byly účinné  

i v in vivo modelech [69], [87], [88], nicméně zde je problémem značná systémová toxi-

cita těchto látek. Proto byla vyvinuta třetí generace taxanových derivátů, která by měla 

být (díky své strukturní modifikaci na C2) lépe vstřebávána nádorovou buňkou a vyka-

zovat tak vyšší účinnost. Ukazuje se, že výměnou benzoylové skupiny za 3-CH3, 3-OCF3 

nebo 3-OCF2 skupinu dochází k zásadnímu ovlivnění buněčné permeability a takové  

taxanové deriváty jsou až 7-krát účinnější v rezistentních nádorových buňkách karcinomu 

ovaria než paklitaxel [71]. Jejich in vivo účinnost, systematická toxicita a také moleku-

lární podstata působení dosud zkoumána nebyla a jsou nyní studovány na Odd. toxikoge-

nomiky SZÚ v Praze. Součástí tohoto výzkumu je studium vlivu taxanů třetí generace na 

expresi genů účastnících se vzniku lékové rezistence, který není u těchto derivátů  

objasněn. 

 Tato bakalářská práce se zabývala studiem případných změn expresních profilů 

genů membránových transportérů (ABCB1, ABCC1 a ABCG2) a enzymů metabolizují-

cích taxany (CYP2C8 a CYP3A4) a jejich myších ortologů po podání taxanů třetí generace 

a paklitaxelu. Změny genové exprese byly sledovány jak v nádorové tkáni, tak v játrech 

a střevech odebraných z myších in vivo modelů rezistentního ovariálního karcinomu. 

Z kazety SB-T derivátů byl jako potenciálně zajímavý, na základě předchozích in vitro 

studií, vybrán Stony Brook taxan 121605 (rukopis Šeborová a kol., SZÚ v přípravě). 
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 Pro in vivo experiment byly zvoleny režimy podávání chemoterapeutické léčby 

v různých poměrech koncentrací SB-T-121605 spolu s paklitaxelem. V předkládané 

práci byla využita kombinace 9 mg/kg PTX spolu s 1 mg/kg SB-T-121605 a dále 7 mg/kg 

PTX v kombinaci s 3 mg/kg SB-T-121605. Výsledky získané využitím koncentrace  

SB-T-121605 vyšší než 5 mg/kg nebyly pro svou vysokou toxicitu, a s ní spojenou  

nepřesnou interpretaci výsledků, dále prezentovány. 

  Studium změn genové exprese bylo provedeno na základě výsledků získaných 

měřením metodou PCR v reálném čase. V předkládané práci byly nalezeny po podání 

taxanů významné změny genové exprese. Konkrétně bylo v této práci pozorováno snížení 

exprese (p<0,05) genu abcg2 ve střevech myších xenograftů a stejně tak genu ABCG2 ve 

vzorcích nádorové tkáně. Ačkoliv tyto výsledky následně neprošly FDR korekcí, v kon-

centracích derivátu 5 mg/kg SB-T-121605, které nejsou prezentovány v rámci této práce, 

byly již výstupy natolik významné, že FDR korekcí prošly a potvrdily tak nalezenou  

deregulaci genové exprese. Z literatury je známo, že obecně  zvýšená exprese genu 

ABCG2 byla pozorována v řadě typů karcinomů, včetně ovariálního karcinomu a byla 

asociována s vývojem rezistence proti některým cytostatickým látkám, jako je doxo- 

rubicin, epirubicin [89], cisplatina i paklitaxel [90], [91]. 

Zvýšená genová exprese ABCG2 společně s dalšími ABC transportéry jako 

ABCB1  a ABCC1 byla dokonce označena za jednu z hlavních příčin vzniku MDR [49], 

[92]. Z hlediska ovariálního karcinomu byla zvýšená exprese ABCG2 (i genu ABCB1) 

pozorována in vitro na buňkách ovariálního karcinomu rezistentního proti paklitaxelu, 

doxorubicinu i cisplatině (W1 buněčné linie) [93]. V buněčných liniích OV-BS4 sferoidů 

odvozených od epiteliálního ovariálního karcinomu HGSOC (linie OV-BS4) byla také 

pozorována zvýšená exprese tohoto genu [94]. Gen ABCG2 byl také označen jako poten-

ciálně účinný prognostický marker přímo u pacientek s karcinomem ovaria [54]. Jeho 

zvýšená exprese byla pozorována u pacientek s rozvojem metastáz a také s horším  

bezpříznakovým přežíváním [55]. Snížení exprese genu ABCG2 by tak u pacientů s ova-

riálním karcinomem mohlo vést k efektivnějšímu zadržení podávaného léčiva nádorovou 

buňkou, a tím zvýšení jeho cytotoxického účinku.  To podporují i výsledky získané v této 

práci, kde podání vysoce účinného derivátu taxanu SB-T-121605 vedlo ke snížení genové 

exprese ABCG2. V současnosti je v této oblasti snížení exprese a aktivity ABCG2  

studována celá řada přímých inhibitorů ABCG2 transportérů např. mykotoxin Ko143, 

elakridar či urologický preparát febuxostat, které in vitro a in vivo účinně inhibovaly 

ABCG2. Žádný z těchto inhibitorů však nebyl díky přítomnosti nežádoucích účinků při 
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inhibici tohoto fyziologicky velmi důležitého transportéru, uveden do klinické praxe [95], 

[96].  V současnosti je studována regulace transportní aktivity ABCG2 na pre-traskripční, 

transkripční, post-transkripční a post-translační úrovni [97]. Příkladem je umělé snížení 

exprese transkripčního faktoru Homebox B4 (HOXB4), které vedlo ke zvýšení cytoto-

xických účinků paklitaxelu a cisplatiny. K tomuto zvýšení cytotoxického účinku došlo 

snížením aktivity ABC transportérů prostřednictvím inhibice PI3K/Akt dráhy v ovariál-

ních nádorových buňkách [98]. 

U ostatních membránových transportérů studovaných v této práci byl pozorován 

pouze efekt na hranici významnosti v jaterní tkáni, a to zvýšená exprese genu abcb1a, 

který je myším ortologem lidského genu ABCB1. K zvýšení jeho exprese docházelo jak 

po podání paklitaxelu, tak SB-T-121605. Tento ABC transportér je jedním z hlavních 

membránových transportérů spojovaný s rozvojem MDR. Jeho substrátem je řada  

protinádorových léčiv jako jsou taxany, vinka alkaloidy, antracykliny, epipodofylotoxiny 

či další léčiva, steroidní hormony a lipidy [99]. In vitro v buňkách ovariálního karcinomu 

byla zvýšená exprese genu ABCB1 asociována se vznikem rezistence proti paklitaxelu 

[100]. V případě pacientek s ovariálním karcinomem souvisela zvýšená exprese genu 

ABCB1 (i jeho proteinového produktu P-glykoproteinu) s horší léčebnou odpovědí  

a kratším přežíváním pacientek s ovariálním karcinomem [55], [101]–[105]. 

K zajímavým deregulacím exprese docházelo v hlavním místě metabolismu  

taxanů, a to v jaterní tkáni. Nejzásadnějším výstupem bylo snížení genové exprese  

cytochromu P450 cyp2c29, který je ortologem lidského CYP2C8. Lidský CYP2C8 je 

hlavním enzymem metabolizujícím paklitaxel na 6α-hydroxy-paklitaxel a 3`-p-hydroxy-

fenyl-paklitaxel [106]. Mimo to hraje také zásadní roli v metabolismu dalších léčiv, jako 

jsou flavustatin, ibuprofen, diklofenak a řady dalších [107], [108]. Výše uvedené  

metabolity paklitaxelu se však vyznačují značně nižší aktivitou a jejich cytotoxický úči-

nek na nádorové buňky je tak zanedbatelný [109]. Snížená exprese genu pro tento enzym 

má za následek menší schopnost metabolické deaktivace paklitaxelu, což by mohlo  

přispívat k zvýšení účinnosti léčby ovariálního karcinomu.    

K významným změnám genové exprese v játrech došlo i u genu cyp3a11, který je 

myším ortologem genu pro CYP3A4. Ten se spolu s CYP3A5 podílí převážně na meta-

bolismu docetaxelu. U některých variant CYP3A4 bylo objeveno spojení mezi toxicitou 

podávané léčby s obsahem paklitaxelu a derivátů platiny u ovariálního karcinomu [110]. 

Lidský CYP3A4 se účastní také metabolismu SB-T taxanových derivátů [111].  
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U studia změn genové exprese cyp3a11 byla však v této práci pozorována vysoká 

variabilita výsledků genových profilů u jednotlivých myších individuí. Změna jeho  

exprese je tak vysoce závislá na interindividuálních rozdílech v hladinách tohoto enzymu 

u konkrétních jedinců. Tento enzym je však minoritním metabolizujícím enzymem a jeho 

význam pro metabolismus paklitaxelu je mnohem menší, než je tomu u cyp2c29.  

Ze získaných výsledků vyplývá, že vlivem nových derivátů taxanů, dochází  

k významnému ovlivnění exprese genů podílejících se na metabolismu a transportu  

taxanů. Snížení hladiny těchto genů, jako je cyp2c29 či abcg2/ABCG2, může přispívat 

k vyšší účinnosti těchto nových taxanových derivátů u karcinomu ovaria s vysokou  

rezistencí vůči konvenční léčbě zahrnující taxany.  
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7 Závěr 
Předkládaná bakalářská práce se zabývala studií změn expresních profilů genů, které hrají 

zásadní roli ve vzniku rezistence proti konvenčně podávané léčbě ovariálního karcinomu. 

Teoretický úvod byl věnován problematice léčby ovariálního karcinomu a překážkám, 

které ji doprovázejí včetně rozvoje rezistence nádorových buněk vůči použité terapii. 

Další část teoretického úvodu byla věnována možnostem, jak lékovou rezistenci překo-

nat, zejména pak využití nových derivátů konvenčních taxanů. Jelikož je v současné době 

aktuální zejména in vivo část výzkumu účinnosti těchto nových taxanových derivátů, bylo 

součástí úvodní teoretické části také seznámení se s používanými in vivo modely a tech-

nologiemi tvorby nádorových xenograftů pro studium účinnosti protinádorových léčiv.  

Experimentálně byla práce rozdělena na dvě na sebe navazující části. Nejprve byly 

zpracovány vzorky tkání odebrané z myších nádorových xenograftů s implantací buněčné 

linie ovariálního karcinomu NCI/ADR-RES vysoce rezistentní vůči paklitaxelu. Z tkání 

byla izolována RNA a současně i DNA a protein. Po ověření kvality a stanovení kvantity 

RNA byla připravena cDNA, která byla využita pro navazující expresní část studie. V té 

bylo provedeno samotné měření exprese vybraných genů membránových transporterů 

(ABCB1, ABCC1, ABCG2 a jejich myších ortologů) a cytochromů P450 (cyp2c29, 

cyp3a11, cyp3a13) a pozorovány změny expresních profilů u jednotlivých skupin  

xenograftů způsobené podáním taxanového derivátu třetí generace SB-T-121605. 

V předkládané bakalářské práci byly nalezeny významné změny exprese sledova-

ných genů po podání taxanu SB-T-121605. V nádorové tkání došlo k významnému  

snížení exprese ABCG2, stejně jako ve střevní tkáni myšího ortologu abcg2.  

V jaterní tkáni pak došlo zejména k významnému snížení exprese hlavního enzymu 

pro metabolismus paklitaxelu, cyp2c29 (otholog lidského CYP2C8) po podání  

SB-T-121605 a to jak oproti kontrolní skupině, tak oproti podání samotného paklitaxelu. 

Došlo i k významnému zvýšení dalšího enzymu cyp3a11 způsobenému podáním  

SB-T-121605, zde byl ale efekt doprovázen poměrně značnou interindividuální variabi-

litou sledovaných myších subjektů.  

Výsledky předkládané práce ukazují, že nové deriváty taxanů s potenciálním  

účinkem na rezistentní formy nádorových buněk, ovlivňují při podání expresi genů podí-

lejících se na metabolismu a transportu taxanů. Zejména nalezené významné snížení  

hladin cytochromu cyp2c29 a ABC transportéru abcg2/ABCG2 může přispívat k vyšší 

účinnosti. Tu u nich lze pozorovat i díky snížení jejich metabolické deaktivace a ovlivnění 
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hladiny protinádorového léčiva uvnitř nádorových buněk. Taxanové deriváty třetí  

generace se tak jeví jako velmi perspektivní pro léčbu rezistentních forem karcinomu 

ovaria, což by mohlo významně přispět ke zlepšení terapeutických možností a snížení 

mortality této celosvětově velmi závažné gynekologické malignity.  
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8 Přílohy 

8.1 Příloha 1 

Tab.8.1 Hodnoty Ct naměřené pro jednotlivé geny u vzorků střev (S), jater (J) a nádorů (N) jednotlivých 

subjektů. 

    Střeva     

gen ppia ubc abcb1a abcc1 abcg2 cyp2c29 cyp3a11 cyp3a13 

1 S 25,696 22,148 27,759 31,437 29,577 36,385 27,229 25,375 

2 S 24,373 20,608 27,047 30,675 27,923 33,872 25,826 25,313 

3 S 25,422 20,932 27,622 31,635 28,138 40,000 31,817 26,744 

4 S 22,543 18,585 23,991 29,572 25,999 36,785 26,617 23,380 

5 S 22,420 19,124 25,749 26,954 28,571 40,000 32,915 25,996 

6 S 22,965 18,870 22,776 30,068 25,909 32,634 21,988 21,981 

7 S 22,502 19,459 22,492 28,963 26,510 30,639 22,515 23,142 

8 S 22,154 17,939 22,274 28,548 25,934 34,380 22,104 22,101 

10 S 23,354 19,209 22,328 29,080 26,564 30,849 22,825 22,101 

11 S 24,226 19,782 26,874 30,447 27,602 35,444 28,247 24,934 

12 S 25,478 21,335 26,604 32,210 28,879 36,139 26,005 24,944 

13 S 22,512 18,033 22,710 29,159 26,287 32,564 23,348 22,675 

14 S 22,903 20,146 23,853 29,981 25,916 31,982 23,283 22,747 

15 S 23,340 19,466 25,160 30,668 26,642 33,424 23,754 23,031 

16 S 24,215 19,602 22,967 30,588 27,326 37,876 23,779 23,470 

17 S 24,674 19,392 23,836 31,193 27,488 34,427 22,352 22,844 

18 S 23,640 20,323 24,431 30,324 28,431 32,940 24,820 24,210 

19 S 24,083 19,975 26,700 29,986 27,273 36,041 26,122 24,411 

20 S 23,926 19,628 24,560 29,634 27,399 36,543 23,857 22,991 

21 S 22,628 19,910 24,129 29,125 27,531 36,240 26,871 24,042 

22 S 23,500 19,593 24,352 29,741 27,026 33,479 22,872 23,153 

23 S 23,236 19,796 23,147 29,495 27,281 31,903 22,201 23,109 

24 S 22,470 18,930 23,677 29,943 26,144 34,321 23,571 22,763 

25 S 23,818 20,172 26,834 30,358 27,103 35,885 26,464 24,510 
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Játra 

gen ppia ubc abcb1a abcc1 abcg2 cyp2c29 cyp3a11 cyp3a13 

1 J 23,156 18,146 27,516 29,412 28,214 29,682 26,532 26,424 

2 J 25,287 21,447 31,842 36,384 31,725 25,289 23,337 28,212 

3 J 25,689 20,636 30,153 34,752 30,146 24,259 22,693 26,948 

4 J 22,693 17,597 27,124 31,431 27,248 22,020 19,895 23,852 

5 J 23,545 19,017 26,771 30,660 28,505 31,854 22,227 25,697 

6 J 25,162 20,266 28,960 33,288 30,391 23,412 23,927 26,902 

7 J 23,467 18,661 27,384 31,414 28,078 23,441 21,961 25,042 

8 J 23,010 18,300 27,937 31,479 26,885 23,957 19,589 23,006 

9 J 23,668 18,399 28,115 32,020 29,142 24,859 21,416 24,069 

10 J 23,580 18,577 29,461 32,186 28,259 24,951 21,528 24,766 

11 J 25,095 19,873 31,452 33,223 29,934 23,536 22,765 26,683 

12 J 25,153 20,359 29,781 33,978 29,848 23,047 22,537 26,657 

13 J 23,413 18,416 27,501 32,120 27,953 21,922 19,779 24,716 

14 J 25,855 21,711 30,869 34,583 31,345 23,974 24,831 27,875 

15 J 25,012 21,396 30,013 32,961 29,818 23,342 23,707 26,595 

16 J 24,327 19,456 28,005 32,071 28,671 25,612 20,113 24,322 

17 J 23,091 18,012 27,477 31,002 26,951 24,243 19,955 23,410 

18 J 23,498 18,894 27,540 31,771 27,865 22,469 20,128 24,790 

19 J 25,389 20,547 30,008 33,946 30,067 24,046 22,399 26,887 

20 J 24,269 18,900 28,796 31,479 29,046 27,228 22,850 23,661 

21 J 23,552 18,786 28,652 30,511 27,767 26,536 21,682 24,576 

22 J 22,571 17,682 26,892 31,257 26,846 23,681 18,963 23,502 

23 J 22,964 18,642 27,909 31,565 27,220 22,602 19,724 23,148 

24 J 24,749 20,183 29,531 33,306 29,507 23,563 22,457 26,071 

25 J 24,853 20,597 30,076 32,828 30,021 24,131 23,549 26,569 
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Nádory 

gen PPIA UBC ABCB1 ABCC1 ABCG2 

1 N 21,601 22,042 24,577 25,422 31,820 

2 N 22,571 23,040 25,377 25,651 31,589 

3 N 22,463 22,929 25,121 26,057 31,944 

4 N 23,105 23,465 25,156 26,300 32,238 

5 N 23,628 23,989 25,570 26,708 32,172 

6 N 22,929 23,407 24,9805 26,138 32,175 

7 N 22,847 23,429 26,437 26,266 32,205 

8 N 21,823 22,372 24,443 25,414 32,219 

9 N 23,232 23,818 26,264 26,405 32,473 

10 N 22,938 23,441 24,311 26,339 32,251 

11 N 22,144 22,630 25,524 25,909 31,984 

12 N 22,101 23,176 25,212 26,052 31,484 

13 N 23,114 24,035 25,128 26,739 32,377 

14 N 22,885 23,805 25,761 26,499 32,373 

15 N 22,716 23,861 25,609 26,479 32,370 

16 N 23,125 24,077 26,427 25,621 33,030 

17 N 21,927 23,139 25,338 25,743 31,250 

18 N 23,441 24,664 26,194 26,215 32,920 

19 N 23,105 24,085 26,386 26,103 32,724 

20 N 22,351 23,719 26,226 25,583 32,191 

21 N 22,677 23,676 24,295 25,813 31,934 

22 N 22,446 23,452 26,266 25,653 32,354 

23 N 22,947 23,738 26,230 26,755 32,580 

24 N 22,314 22,955 24,946 26,510 31,989 

25 N 22,774 23,535 25,369 26,495 32,222 
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8.2 Příloha 2 

Tab.8.2 Výsledné hodnoty pro vzorky jater získané výpočtem pomocí metody 2−ΔΔCt. 

gen abcb1 abcc1 Abcg2 cyp2c29 cyp3a11 cyp3a13 

kontrolní 

skupina 

0,599986 0,227873 0,53507 0,50698 1,469372 0,586011 

0,426318 1,105193 1,004376 0,926267 1,184436 0,917004 

1,571344 1,059072 0,929032 1,682376 0,69602 0,987943 

1,903297 2,182981 1,792906 1,745331 1,015507 1,606031 

1,307218 1,717489 1,117132 0,725224 0,812928 1,172835 

průměr 1,161633 1,258522 1,075703 1,117236 1,035653 1,053965 

SD 0,564847 0,661937 0,408652 0,505261 0,274085 0,334964 

10 mg/kg 

PTX 

1,678299 0,61272 1,386839 0,898132 1,991976 1,220947 

2,812788 1,239536 0,858149 1,184272 0,620585 0,924022 

1,639209 0,791027 1,286811 1,569713 1,675046 1,1274 

1,622254 0,936468 1,280582 0,909724 2,135686 1,113036 

1,593832 1,030826 1,333576 0,898133 1,448139 1,38367 

průměr 1,869276 0,922115 1,229191 1,091995 1,574286 1,153815 

SD 0,472548 0,212457 0,189411 0,262723 0,5339 0,150004 

9 mg/kg 

PTX+  

1 mg/kg 

SB-T-

121605 

1,692317 0,756441 1,277037 0,523768 1,711427 1,289668 

2,220677 0,799572 1,334963 0,955614 3,160603 1,207481 

1,756252 1,350319 2,081033 0,148754 2,176785 2,323018 

2,628063 1,237819 1,725842 0,794985 3,016133 1,394261 

1,549711 1,087715 2,054518 0,551908 3,041325 3,313832 

průměr 1,969404 1,046373 1,694678 0,595006 2,621255 1,905652 

SD 0,398829 0,234826 0,341627 0,274264 0,574216 0,810625 

7 mg/kg 

PTX+  

3 mg/kg 

SB-T-

121605 

1,831467 4,353876 0,928388 0,003673 0,02442 0,308 

1,371733 1,042321 2,339661 0,194724 3,012999 3,301223 

3,084421 1,62879 1,598591 0,145844 4,937225 3,12423 

1,439932 1,984533 0,995712 0,03842 0,598407 3,990308 

1,962238 0,843114 1,665899 0,163572 3,22478 1,623942 

průměr 1,937958 1,970527 1,50565 0,109247 2,359566 2,469541 

SD 0,615621 1,259361 0,514424 0,074511 1,809668 1,328183 
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8.3 Příloha 3 

Tab.8.3 Výsledné hodnoty pro vzorky tumorů získané výpočtem pomocí metody 2−ΔΔCt. 

gen ABCB1 ABCC1 ABCG2 

kontrolní 

skupina 

0,950110 1,257333 1,225751 

0,693515 0,849803 0,753145 

1,080975 1,037803 1,057261 

1,229155 1,076514 1,084228 

1,142214 0,837716 0,944965 

průměr 1,019194 1,011834 1,013070 

SD 0,186480 0,156012 0,157765 

10 mg/kg 

PTX 

1,126489 0,942806 0,951868 

1,649086 1,183341 1,077111 

0,956608 0,855713 1,184271 

0,845280 1,646840 1,000346 

1,142346 0,618437 0,829032 

průměr 1,143962 1,049428 1,008526 

SD 0,275598 0,349136 0,119236 

9 mg/kg 

PTX+  

1 mg/kg SB-

T-121605 

1,510124 1,093813 1,066708 

2,035900 1,066857 1,280463 

0,839731 1,014803 1,334223 

1,272942 2,007454 1,149628 

0,732974 0,815091 0,859359 

průměr 1,278334 1,199604 1,138076 

SD 0,472748 0,415557 0,168320 

7 mg/kg 

PTX+  

3 mg/kg SB-

T-121605 

0,860254 0,766593 0,543305 

1,109313 0,905550 0,484197 

0,764453 2,139390 0,752363 

0,615572 1,539220 0,942458 

0,575013 1,407238 0,808974 

průměr 0,784920856 1,3515983 0,7062595 

SD 0,191867039 0,4899191 0,1699008 
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8.4 Příloha 4 

Tab.8.4 Výsledné hodnoty pro vzorky střev získané výpočtem pomocí metody 2−ΔΔCt. 

 
abcb1 abcc1 Abcg2 cyp2c29 cyp3a11 cyp3a13 

kontrolní 

skupina 

0,526608 1,281293 0,824162 1,810264 1,227395 0,660120 

0,423901 1,071476 0,735094 0,434733 0,163640 0,612932 

2,467072 1,061129 1,695840 3,434738 3,661919 2,001109 

4,192469 0,606088 0,942785 1,162475 2,429400 1,511310 

0,433108 1,132570 1,032399 0,318243 0,559651 0,817222 

průměr 1,608632 1,030511 1,046056 1,432090 1,608401 1,120539 

SD 1,507936 0,226300 0,340296 1,136810 1,282447 0,545849 

10 mg/kg 

PTX 

0,569118 1,060394 1,143138 0,041671 0,031069 0,394145 

3,419535 0,656379 1,119613 1,436144 5,903621 2,235814 

1,350787 0,834278 0,801625 0,709660 2,045708 1,608594 

0,486597 1,500663 0,939523 0,292437 0,726281 0,896142 

1,574398 0,615402 0,817902 0,383474 1,694195 1,117907 

průměr 1,480087 0,933423 0,964360 0,572677 2,080175 1,250520 

SD 1,058674 0,324223 0,144648 0,481796 2,039646 0,628581 

9 mg/kg 

PTX+  

1 mg/kg 

SB-T-

121605 

1,152527 0,724270 0,823020 0,063250 0,186675 0,663331 

2,289131 0,788182 0,550953 0,964063 1,470799 0,883805 

3,552415 0,651845 0,811690 0,897634 9,935551 2,662534 

2,268596 1,148380 0,407254 2,427044 1,732193 0,996402 

4,002219 1,477953 0,654743 3,608002 7,709301 1,548423 

průměr 2,652977 0,958126 0,649532 1,591999 4,206904 1,350899 

SD 1,015965 0,311061 0,158011 1,262940 3,869286 0,717774 

7 mg/kg 

PTX+  

3 mg/kg 

SB-T-

121605 

0,867418 2,038630 0,706617 0,855714 1,252317 1,706216 

2,645976 1,028541 0,601235 0,233938 2,976465 1,124123 

5,953756 0,909787 0,833353 0,075426 3,390740 1,583152 

1,801002 1,608371 0,722966 0,173403 2,931421 2,013632 

1,772518 1,272442 0,797745 1,235590 4,943730 1,533470 

průměr 2,608134 1,371554 0,732383 0,514814 3,098935 1,592119 

SD 1,764904 0,410313 0,080523 0,452603 1,178259 0,287483 

 

 


