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11..  SSEEZZNNAAMM  ZZKKRRAATTEEKK  

BCRP   „breast cancer resistance protein“ 

DMEM Dulbecco´s Modified Eagle Media“, růstové medium savčích 

buněčných linií 

DMSO dimethylsulfoxid 

DNA deoxyribonukleová kyselina 

EBFP modrý fluorescenční protein 

ECFP tyrkysový fluorescenční protein 

EDTA  sodná sůl ethylendiamintetraoctové kyseliny 

EGFP  „Enhanced Green Fluorescent Protein“ 

FITC  fluorescein isothiokyanát 

FCS  „Fetal Calf Serum“, fetální telecí sérum 

GFP  „green fluorescent protein“ 

Hep2  human cervix carcinoma cell line 

Hep2-EGFP buněčná linie Hep2 transfekovaná genem pro EGFP  

MDCK „Madin-Darby Canine Kidney“, kokršpanělí ledvinná epiteliální 

(distální tubulus a sběrný kanálek) buněčná linie 

MDR   „multidrug resistance“, mnohočetná léková rezistence 

MRP   „multidrug resistance associated protein“ 

MTT   3-(4,5-dimethyllthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromid 

PBS   fosfátový izotonický pufr 

P-gp   P-glykoprotein 

ROS   reactive oxygen species 

YFP   žlutý fluorescenční protein 
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Obr. 1 Medúza Aequorea victoria a schéma mechanismu 

fluorescence 

22..  TTEEOORREETTIICCKKÁÁ  ČČÁÁSSTT  

2.1. Zelený fluorescenční protein 

 

Zelený fluorescenční protein (z angl. „green fluorescent protein“, GFP) byl izolován z 

medúzy Aequorea victoria. Skládá se z 238 aminokyselin (29,6 kDa). Pod modrým světlem 

vykazuje zelenou fluorescenci (obr. 1). Důležitou fyzikální vlastností tohoto proteinu je hlavní 

excitační maximum při vlnové délce 395 nm a vedlejší při 475 nm. Emisní maximum má při 

vlnové délce 509 nm, což je oblast zelené části viditelného spektra. V biochemii a 

molekulární biologii je GFP často využíván jako reportérový gen pro vizualizaci exprese 

proteinů, sledování in vivo „traffickingu“ či testování lokalizace a ko-lokalizace různých 

proteinů. Gen pro GFP lze vpravit a 

zabudovat do genomu různých 

organismů metodou množení, pomocí 

virových vektorů nebo buněčnou 

transformací. Doposud se podařilo 

vpravit a exprimovat tento gen do 

mnoha typů baktérií, kvasinek a jiných 

hub, ale také do rostlinných a 

živočišných buněk, včetně lidských. 

Pozoruhodné je, že GFP fluoreskuje při 

pokojové teplotě i bez různých 

exogenních ko-faktorů specifických pro 

medúzy. Tento protein má ale i některé 

nevhodné vlastnosti, například dvojí 

excitační maximum, pH senzitivita, slabá fotostabilita, nízký fluorescenční kvantový výtěžek 

aj.  

 

2.1.1. Historie 

 

V šedesátých a sedmdesátých letech 20. století se Osamu Shimomurovi poprvé 

podařilo identifikovat a separovat GFP z buněk medúzy Aequorea victoria. U této medúzy se 

fluorescence způsobená GFP objevuje v případě, že tzv. aequorin (luminiscenční protein) 



 6 

Obr. 2 Struktura GFP 

interaguje s vápenatými kationty Ca
2+

, což způsobuje modrý nádech (obr. 1). Částečně je tato 

luminiscenční energie převedena na GFP, takže se ve výsledku celkové zabarvení posunuje 

směrem k zelené. Jako nástroj molekulárních biologů se tento protein začal používat až po 

roce 1992, kdy Douglas Prasher publikoval možnost jeho klonování a sekvenci nukleotidů 

wtGFP. V návaznosti na tyto výsledky Martin Chalfie úspěšně exprimoval upravenou kódující 

sekvenci wtGFP v buňkách prokaryotických (Escherichia coli) i eukaryotických 

(Caenorhabditis elegans). V roce 2008 získali Osamu Shimomura, Martin Chalfie a Roger Y. 

Tsien za objev a vývoj GFP Nobelovu cenu za chemii.  

 

2.1.2. Struktura a deriváty GFP 

 

GFP má typickou beta-barel strukturu složenou z jednoho β-skládaného listu s alfa-

šroubovicí obsahující chromofor, který probíhá centrem struktury (obr. 2). Boční řetězce beta-

barelu indukují specifickou cyklizační reakci, která vede k vytvoření chromoforu. Tento 

proces post-translační modifikace se označuje jako maturace. Vodíkové vazby a elektronové 

transfery mezi těmito řetězci ovlivňují barvy proteinu a jeho derivátů. Pevně vytvořená 

struktura brání  přístupu jiných molekul a chrání fluorescenci vnitřního chromoforu před 

zhášením (např. vodou). 

Díky vysokému potenciálu využití a rozdílným potřebám výzkumných týmů bylo 

navrženo množství různých mutací GFP. První výrazné 

zdokonalení vlastností tohoto proteinu publikoval 

v roce 1995 jeden z nositelů Nobelovy ceny Roger 

Tsien. Mutací se mu podařilo značně zlepšit spektrální 

charakteristiky GFP – zvýšil fluorescenční kvantový 

výtěžek, fotostabilitu, hlavní excitační maximum bylo 

posunuto k 488 nm. Ve stejném roce se podařilo mutací 

zvýšit také skládací schopnost proteinu při 37 °C a 

nový protein dostal označení EGFP (z. angl. „enhanced 

green fluorecent protein“). Tím se otevřela možnost 

použití GFP v savčích buňkách. Dále byla vytvořena 

celá řada barevných mutací. Vznikl tak například 

modrý fluorescenční protein (EBFP, EBFP2, Azurite, 

mKalama1), žlutý fluorescenční protein (YFP, Citrine, Venus, Ypet), tyrkysový fluorescenční 

protein (ECFP, Cerulean, CyPet) atd.  
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Obr. 3 Hippocampus transgenní myši znázorněný technikou „brainbow“ 

 

2.1.3. Využití GFP 

 

Praktické využití GFP je úzce spojeno s fluorescenční mikroskopií. Tato metoda je 

využívána především v buněčné biologii a dalších biologických disciplínách. Některé malé 

fluorescenční molekuly, např. FITC (fluorescein isothiokyanát), jsou silně fototoxické pro 

živé buňky. Fluorescenční proteiny jsou toxické mnohem méně. Tato výhoda umožnila 

výrazný rozvoj nejrůznějších fluorescenčních systémů. I po expresi genů těchto 

fluorescenčních systémů je možné podrobně sledovat biologické mechanismy buněk. GFP je 

široce používán například při značení spermií. Může být také exprimován v různých 

strukturách, čímž se 

zviditelní morfologické 

rozlišení. V některých 

případech se gen pro GFP 

zapojí do genomu 

organismu v oblasti DNA, 

kde je kódován zkoumaný 

protein. Produkce GFP je 

tedy kontrolována stejnou 

regulační sekvencí. Pokud 

dojde k exprimaci genu pro 

GFP a tento kompartment 

vykazuje fluorescenci, 

potvrzuje se tak paralelní exprimace zkoumaného proteinu. Tímto způsobem se přesně 

definují již dříve popsané mechanismy (např. skládání a transport bílkovin), neboť tato 

pozorování byla v minulosti prováděna na různě upravených nebo i mrtvých materiálech.  

Populární je také využití fluorescenčních proteinů v analýze nervového systému 

označované jako „brainbow“. Takto se označuje technika, kdy jsou jednotlivé neurony mozku 

mapovány různými fluorescenčními proteiny a výsledkem je síť různobarevných neuronů. 

(obr. 3).  
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2.2. Platinová cytostatika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V současné době patří cisplatina (cis-diammindichloroplatnatý komplex) a její analog 

karboplatina (cis-diammincyklobutandikarboxylátoplatnatý komplex) (obr. 4) k nejčastěji 

používaným protinádorově účinným léčivům. Jsou určena k terapii celé řady různých nádorů. 

Největších úspěchů dosahuje aplikace platinových cytostatik v léčbě rakoviny varlat, nemoci 

s historicky velmi nízkým přežitím do doby, než byla do klinické praxe uvedena cisplatina. 

Aplikace cisplatiny je ale spojena s řadou omezení. Jde především o úzké spektrum nádorů, 

které jsou k tomuto cytostatiku citlivé. Nejčastěji se vyskytující nádory - tlustého střeva a prsu 

- jsou vůči působení cisplatiny citlivé jen velmi málo. Další omezení souvisí s tzv. získanou 

rezistencí, kdy se původně citlivé nádorové buňky po opakované léčbě cisplatinou stávají vůči 

jejímu působení rezistentní. V neposlední řadě patří k nepříznivým faktorům ovlivňujícím 

léčbu cisplatinou závažné vedlejší účinky, především nefrotoxicita, neurotoxicita, ototoxicita 

a silný emetogenní potenciál. V současné době představuje vývoj nových komplexů platiny, 

jejichž protinádorové účinky by byly lepší nebo srovnatelné s účinností cisplatiny, velmi 

aktuální téma pro základní i aplikovaný výzkum.  

Karboplatina je méně toxický platinový analog, který však vykazuje zkříženou 

rezistenci s cisplatinou. Výhodou je menší nefrotoxicita karboplatiny v důsledku pomalejší 

konverze v aktivní platinu. Velmi podobnou strukturou je nedaplatina (obr. 4). Klinické testy 

však neprokázaly téměř žádné výhody oproti karboplatině. Zajímavých výsledků bylo 
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Obr. 4 Příklady v praxi nejpoužívanějších platinových cytostatik 



 9 

dosaženo v kombinaci nedaplatiny s radioterapií nebo s jinými cytostatiky (Fuwa et al., 2007). 

Složitějším komplexem platiny je oxaliplatina (obr. 4). Přestože tvoří méně pevnou vazbu s 

DNA než výše zmíněné analogy, indukuje silnější apoptickou odpověď v buněčných liniích 

rezistentních na cisplatinu. Příčinou je odlišný mechanismus. Zatímco cisplatina má 

cytotoxické účinky pouze v přítomnosti intaktních genů odpovědných za reparaci DNA (tzv. 

„mismatch repair“), oxaliplatina působí toxicky i na buňky s defektem těchto genů. Například 

u kolorektálního karcinomu, kde je cisplatina neúčinná, patří oxaliplatina mezi nejúčinnější 

protinádorové léky (Melichar, 2005). Mezi novější platinové komplexy patří satraplatina (obr. 

4). Používá se k léčbě rakoviny prostaty a v kombinaci s jinými cytostatiky je testována pro 

léčbu různých typů rakovinného bujení (www.clinicaltrials.gov). Satraplatina je v současnosti 

jediné klinicky používané platinové cytostatikum v per orální lékové formě. 

Hlavním cílovým místem cytostatického působení platinových komplexů je DNA, kde 

se koordinačně váží k bázím a vytvářejí různé typy kovalentních můstků (obr. 5). Nejčastěji 

se vyskytujícím můstkem, který v DNA vytváří cisplatina, je můstek spojující dvě 

bezprostředně sousedící báze v jednom řetězci DNA, přednostně zbytky guaninu. Tyto 

můstky ovlivňují strukturní a další fyzikální vlastnosti DNA. Další důležitou vlastností 

můstků je schopnost zastavovat v místech jejich vzniku replikaci DNA. Na takové výrazné 

Obr. 5 Model kovalentního můstku mezi  

cisplatinou a DNA (Jamieson, 1999) 

Obr. 6 Navázání reparačního proteinu 

na komplex cisplatiny s DNA 

(Jamieson, 1999) 

http://www.clinicaltrials.gov/
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změny samozřejmě buňka reaguje. Po poškození DNA cisplatinou je okamžitě aktivován 

proces vedoucí k její opravě. Nejčastěji jde o tzv. excisní nukleotidovou opravu, během které 

je poškozená sekvence vystřižena a nahrazena novým fragmentem DNA. Rychlá oprava DNA 

vede ke ztrátě cytostatického efektu. Pro protinádorový účinek je samozřejmě důležité, aby 

poškození DNA bránící její replikaci přetrvalo co nejdelší dobu. 

Současná úroveň znalostí mechanismu protinádorového působení cisplatiny je 

založena na schopnosti celé řady proteinů specificky rozlišovat a vázat se k DNA 

modifikované cisplatinou. Jedna z hypotéz (tzv. „stínící“) předpokládá, že poškození 

vyvolaná v DNA cisplatinou jsou stericky odstíněna specificky se vážícími proteiny (obr. 6), 

což brání v přístupu složek opravného systému k poškozenému místu v DNA a tím jeho 

opravě. Jiná hypotéza (tzv. „titrační“) předpokládá, že proteiny se specifickými funkcemi v 

buňce se k DNA poškozené cisplatinou váží přednostně a neváží se tedy ke svým přirozeným 

vazebným místům v DNA, čímž dojde k narušení základních buněčných dějů. Poškození 

DNA cisplatinou vyvolává programovanou buněčnou smrt (apoptózu). Obecně jsou toxicita a 

farmakologické vlastnosti platinových sloučenin dány strukturou a charakteristikami jejich 

reaktivních skupin (v molekule cisplatiny to jsou chloridové skupiny) (Fuertes et al., 2003). 

Kvůli výše zmíněným nedostatkům používaných cytostatik jsou stále hledány nové a 

kvalitnější platinové komplexy (obr. 7). Některé z nich vykazují v klinických testech velmi 

slibné výsledky (Kelland, 2007). 
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2.3. Léková rezistence 

 

Ačkoliv se na přelomu 60. a 70. let stala chemoterapie nádorových onemocnění 

rovnocennou s chirurgií a radioterapií, zůstává stále klíčovým problémem odhad účinnosti 

cytostatické léčby v eradikaci nádoru a míry toxicity pro pacienta. Definovat všechny 

okolnosti ovlivňující účinnost cytostatické léčby a příčiny variabilní odpovědi onkologických 

pacientů na ni je velmi obtížné. 

Obecně můžeme tyto faktory rozdělit do dvou skupin:  

1. závislé od pacienta (věk, pohlaví, renální a jaterní funkce, vazebná kapacita 

plazmatických proteinů, souběžná léčba jinými léky…atd),  

2. závislé od nádoru (typ, lokalizace, rozsah, agresivita, metastatická aktivita, předchozí 

léčba, atd).  

Jednou z nejzávažnějších komplikací protinádorové léčby a nejdůležitější příčinou jejího 

selhání je schopnost nádorových buněk odolávat účinkům cytotoxických látek. Maligní 

buněčné populace mohou být vůči chemoterapii rezistentní již při první léčbě. Jedná se o tzv. 

přirozenou (primární) rezistenci. Získaná (sekundární) rezistence vzniká až v průběhu 

cytostatické léčby, kdy se původně citlivé buňky stávají rezistentními, účinnost cytostatické 

léčby se tím snižuje. Při ztrátě citlivosti k určitému cytostatiku může však být zachována 

citlivost k jiným protinádorovým léčivům. Pokud při ztrátě citlivosti k jednomu přípravku 

vzniká současně rezistence na jiné, většinou strukturálně příbuzné cytostatikum, hovoříme o 

zkřížené rezistenci. Byly však popsány případy zkřížené rezistence mezi protinádorovými 

léčivy lišícími se jak strukturně, tak mechanismem účinku. Takové případy rezistence pak 

nazýváme mnohočetná léková rezistence („multidrug resistance“, MDR). MDR vysvětluje 

případy necitlivosti nádorů k alternativním léčebným režimům, které využívají jiné typy 

cytostatik, nepoužité v předchozí léčbě. Patří sem například P-gp, MRP1 a BCRP. Tyto 

transportéry společně tvoří základ obranného mechanismu buněk vůči chemickým 

substancím. P-gp a MRP1 transportují různé typy hydrofobních látek. MRP1 dokáže 

transportovat také léčiva anionické povahy a konjugáty léčiv. Mechanismy, kterými vzniká 

rezistence nádorových buněk na protinádorovou léčbu, jsou komplexnější povahy (Sarkadi et 

al., 2004). 

Vznik rezistence je nejčastěji vázán na: 

 změny farmakokinetiky: snížená resorpce cytostatika, urychlení biotransformace, 

rychlejší inaktivace nebo urychlené vylučování.  
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 změny cytokinetiky: narůstání nádoru je doprovázeno přechodem větší části 

nádorových buněk do klidového stavu G0, v němž je citlivost k chemoterapii omezená. 

Rovněž s přibývající nádorovou masou vznikají spontánní mutace buněk - zvyšuje se 

heterogenita buněčné populace, která zakládá vznik klonu s odlišnou citlivostí k léčbě. 

Léčba tak ničí jen citlivou frakci buněk a dochází k selekci a následnému pomnožení 

rezistentní populace.  

 strukturální a funkční změny buňky: jde o vůbec nejčastější způsob vzniku rezistence 

zahrnující sníženou/zvýšenou expresi či aktivitu enzymů, porušení intracelulární 

distribuce cytostatika (např. vazbou na lysozom), ovlivnění transportu cytostatika 

buněčnou membránou (exprese transportních proteinů), zvýšenou intenzitu oprav 

DNA. 
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2.4. Rezistence na platinová cytostatika 

 

Mnoho let panoval mezi odbornou veřejností názor, že platinová cytostatika jsou 

buňkami přijímána pasivně. Pokusy s ouabainem a benzaldehydem, látkami, které 

vychytávání cytostatik inhibují, ale prokázaly, že k transportu dochází prostřednictvím 

membránových transportních proteinů. 

Hlavním mechanismem vzniku rezistence vůči cisplatině je snížení efektivní 

koncentrace léčiva v buňce vlivem zvýšeného efluxu nebo sníženého influxu 

transmembránovými transportními proteiny (např. MRP, transportéry mědi). V nedávné době 

byla prokázána silná korelace mezi expresí BCRP v nádorové tkáni a její odpovědí na léčbu 

platinovými cytostatiky (Yoh et al., 2004). Účinnost chemoterapie u pacientů s BCRP-

negativními nádory byla 44 % na rozdíl od pacientů s BCRP-pozitivními nádory, kde tato 

účinnost dosahovala pouze 24 %. Exprese P-gp, MRP-1, MRP-2 a MRP-3 významně 

neovlivňovala odpověď na chemoterapii a přežití pacientů. 

V rozvoji rezistence dále hraje roli celá řada mechanismů buněčné adaptace, jako je 

inaktivace glutathionem a jinými antioxidanty, zvýšená cytoplasmatická detoxifikace, 

zvýšená reparace DNA, rozvoj tolerance u DNA a mnoho dalších (Stewart, 2007). 

Převládající mechanismus rezistence je vždy dán charakterem nádorové tkáně (Rabik, 2007). 
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33..  CCÍÍLL  PPRRÁÁCCEE  

Studium role EGFP v rezistenci vůči platinovým cytostatikům (cisplatině, karboplatině a 

oxaliplatině) na buněčných liniích Hep2 parentní a Hep2-EGFP metodou cytotoxicitní studie. 

Tato práce navazuje na předchozí výsledky, které naznačují, že by EGFP mohl ovlivňovat 

míru toxicity platinových cytostatik (Horká, 2008). 
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44..  MMEETTOODDIIKKAA  

 

Materiál a přístroje 

Přístroje: binokulární mikroskop (Meopta, ČR) 

  destičkový spektrofotometr GENios plus (Tecan-Austria, Rakousko) 

  inkubátor (Sanyo, Japonsko) 

  kahan (IBS Integrabiosciences, Švýcarsko) 

  laminární box (Biocyt, Francie) 

  mrazící a chladicí box (Liebherr, Německo) 

  vodní lázeň 

 

Pomůcky: 96 jamkové kultivační destičky 

  kultivační lahve 

  latexové rukavice 

  pipetovací špičky (Sarstedt, Eppendorf, Německo) 

  mikropipety (Sarstedt, Eppendorf, Německo) 

  sterilní Pasteurovy pipety (Hirschmann, Německo) 

  sterilní plastové zkumavky s uzávěrem (TPP, Švýcarsko) 

  automatická pipeta 

  multikanálová pipeta 

 

Chemikálie: 0,25% Trypsin/EDTA (Sigma, USA) 

  Ethanol 70% 

  DMSO  

  PBS  

  MTT 

  aqua pro injectione 

  cisplatina (Lachema, ČR) 

  karboplatina (Lachema, ČR) 

  oxaliplatina (Lachema, ČR) 

  lyzační pufr (10% SDS (Serva, Německo) v 0,01M HCl) 
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Kultivační media: DMEM (Sigma, USA) 

FCS (PAA, Rakousko) 

 

Buněčné linie: Hep2 - humánní buněčná linie cervikálního karcinomu 

Hep2-EGFP - Hep2 buněčná linie transfekovaná pro expresi EGFP 

(Holasova et al., 2005) 

 

Kultivace buněčných linií 

 Buněčné linie Hep2 a Hep2-EGFP byly kultivovány v mediu (DMEM + FCS 10%) za 

standardních podmínek ve vlhkostním inkubátoru s 5% CO2. Trypsinizovány (0,25% 

Trypsin/EDTA) byly každý třetí den a pasážovány v poměru 1:10. 

 

Popis pasážování: 

1) prohlédnutí buněk pod mikroskopem 

2) odsátí media z buněčné kultury 

3) omytí buněk v PBS 

4) trypsinizace 

5) inkubace asi 3 minuty 

6) protřepání 

7) přidání media předehřátého na 37 °C 

8) resuspendace buněk 

9) odebraní určitého objemu media s buňkami 

10) vstříknutí do nové kultivační lahve s čistým mediem 

11) umístění do inkubátoru 

 

Metodika cytotoxicitní studie a MTT test: 

Principem metody je expozice dvou linií buněk Hep2 toxickému působení platinových 

cytostatik (cisplatiny, karboplatiny a oxaliplatiny ) v různých koncentracích. První linie Hep2 

buněk je transfekována genem pro EGFP a druhá (parentní) linie gen pro EGFP neobsahuje. 

Měření cytotoxicity vybraných platinových cytostatik se provádí pomocí MTT testu, který je 

založený na buněčném vychytávání žlutého barviva MTT (3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-

diphenyltetrazolium bromid) a jeho postupné redukci v mitochondriích přeživších buněk na 

tmavě modrý krystalický formazan (Mosmann, 1983). Intenzita zbarvení je dána mírou 

přeživších buněk a je vyhodnocena spektrofotometricky (obr. 8). Výsledek je interpretován 
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jako LD50 tj. koncentrace cytostatika letální pro 50% buněk a znázorněn graficky jako 

závislost letality (%) na koncentraci cytostatika (c). 

 

Postup: 

1) odsátí media z buněčné kultury 

2) omytí buněk v PBS 

3) trypsinizace 

4) přidání čistého media 

5) nasázení buněk na 96 jamkové destičky - zjištění počtu buněk ve 100 μl pomocí 

Bürkerovy komůrky 

6) inkubace 24 hodin 

7) příprava koncentrační řady cytostatik 

8) odsátí media ze všech jamek destičky 

9) přidaní 80 μl čistého media do každé jamky 

10) přidání 20 μl určité koncentrace cytostatika vždy na 3 jamky v řadě 

11) inkubace 72 hodin v inkubátoru s 5% CO2 při teplotě 37 °C 

12) přidání 10 μl MTT  

13) inkubace 4 hodiny 

14) lýza buněk pomocí lyzačního pufru 

15) spektrofotometrické vyhodnocení absorbančních změn MTT barviva po jeho 

enzymatické redukci metabolicky aktivními (tzn. přeživšími) buňkami na přístroji 

GENios Plus
TM

 (Tecan, Switzerland) v programu Xfuor při vlnové délce 620 nm, 

(provádí se 3 měření a výsledkem je jejich průměr) 

 

Analýza dat: 

Viabilita testovaných buněk se určuje ve vztahu ke kontrolní skupině neléčených 

buněk, které jsou považovány za buňky s maximální, resp. 100 % viabilitou. Kontrolní 

skupina s minimální, resp. 0 % viabilitou, je skupina buněk usmrcených pomocí 20% DMSO. 

Každá koncentrace byla testována v triplikátu. Výsledky jsou udávány jako LD50, tj. 

koncentrace cytostatika letální pro 50 % buněk a znázorněny grafickou závislostí letality (%) 

na koncentraci cytostatika (c). Hodnoty LD50 se spočítaly interpolací z experimentálních dat 

za použití programu GraphPad Prism, verze 4 (GraphPad Software, San Diego, CA, USA). 

V témže programu byla provedena i statistická analýza dat. 
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Obr. 8 Kultivační destička (ilustrační foto) 

Ve sloupcích jsou různá cytostatika (3 sloupce na 1 cytostatikum), v řádcích jsou různé koncentrace 

použitých cytostatik. Pro porovnání obsahují některé jamky buňky se 100 % viabilitou (pouze PBS) a 

buňky s 0 % viabilitou (DMSO). 
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55..  VVÝÝSSLLEEDDKKYY  

Platinová cytostatika (cisplatina, karboplatina a oxaliplatina) byla použita k MTT testu 

s buněčnou linií Hep2 (parentní linie) a s linií Hep2-EGFP (linie exprimující EGFP).  

Prvním krokem byla optimalizace experimentu, zejména pak hledání vhodného 

koncentračního rozmezí pro použitá cytostatika.  

A. 

 

 

 

B. 

 

C. 
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Z výsledků je zřejmé, že největší změny viability buněčných linií Hep2 a Hep2-EGFP 

se u cisplatiny a oxaliplatiny odehrály v koncentračním rozmezí cca 0-50 μmol (obr. 9-A, C), 

pro pokusy s karboplatinou bylo nutné koncentrační škálu rozšířit o vyšší koncentrace 

cytostatika (obr. 9-B). Tato koncentrační rozmezí pak byla následně použita v dalších 

experimentech. Pilotní měření také potvrdila předpoklad, že obě linie se budou lišit v míře 

viability v závislosti na přítomnosti či nepřítomnosti EGFP. 

Obr. 9 Substráty cisplatina (A), karboplatina (B) a oxaliplatina (C) byly použity k MTT testu 

s buněčnou linií Hep2 a transfekovanou linií Hep2-EGFP. 
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Ve finálním kroku byl testován vliv cytotoxicitního působení cisplatiny (obr. 10-A), 

karboplatiny (obr. 10-B) a oxaliplatiny (obr. 10-C) na parentní linii Hep2 a transfekovanou 

buněčnou linii Hep2-EGFP za optimalizovaných podmínek.  

 

 

A. 

 

 

 

 B. 
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 C. 
 

 
 

 

 

 

Získané výsledky potvrdily předpoklad, že fluorescenční protein EGFP signifikantně 

snižuje cytotoxicitu všech testovaných platinových cytostatik. 

Nejvýraznější posun v hodnotách LD50 mezi parentní Hep2 a transfekovanou Hep2-

EGFP linií byl pozorován u karboplatiny a u cisplatiny (zvýšení hodnoty LD50 o 169%, resp. 

o 120%). Statisticky významný rozdíl mezi hodnotami LD50 pro obě linie byl pozorován i u 

oxaliplatiny (zvýšení LD50 u Hep2-EGFP linie oproti Hep-2 parentní linii činí 41%). 

Přesné hodnoty LD50 a směrodatné odchylky provedených měření jsou shrnuty 

v tabulce 1.  

 

 

 

LD50 (µM) 

 Hep2 Hep2-EGFP 

CISPLATINA 12,9 ± 1,57 28,4 ± 0,30
++

 

KARBOPLATINA 105 ± 1,15 282 ± 14,5
++

 

OXALIPLATINA 17,3 ± 0,51 24,4 ± 2,81
+ 

Obr. 10 Porovnání cytotoxicity cisplatiny (A), karboplatiny (B) a oxaliplatiny (C) na parentní linii 

Hep2 a Hep2-EGFP. Znázorněné hodnoty jsou průměrem dvou nezávislých měření, kde každá 

koncentrace byla testována v triplikátu. 

 

Tab. 1 Hodnoty LD50 (µM) pro cisplatinu, karboplatinu a oxaliplatinu na buněčných liniích 

Hep2 a Hep2-EGFP 
+   

p < 0.05 
++  

p < 0.001 v porovnání s linií Hep2 
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66..  DDIISSKKUUZZEE  

Ve své diplomové práci (Horká, 2008) jsem na základě výsledků laboratorních pokusů 

dospěla ke zjištění, že na zvýšení rezistence MDCKII-BCRP linie vůči platinovým léčivům 

má pravděpodobně vliv jiný faktor než efluxní transportér BCRP.  

Vzhledem k tomu, že při přípravě MDCKII-BCRP linie, se kterou jsem 

v laboratorních pokusech pracovala, byl při transfekci BCRP genem vnesen do buněk zároveň 

i reportérový gen kódující EGFP (Pávek, 2005), mohla by právě exprese EGFP v těchto 

buňkách podmiňovat nižší toxicitu platinových cytostatik a neefektivitu fumitremorginu C 

jako inhibitoru BCRP. Pro potvrzení této hypotézy jsem provedla sérii testů, jejichž výsledky 

jsou obsaženy v této práci. 

Použití genu pro EGFP v buněčné biologii jako reportérového genu pro monitoring 

exprese žádoucího genu v živých buňkách (Alam, 2003) je velmi široké. Dosud se 

předpokládalo, že tento indikátor neovlivňuje buněčný systém ani experimentální metody. 

Avšak nové studie odhalily určité vedlejší účinky na buňku. Exprese EGFP zřejmě ovlivňuje 

důležité buněčné dráhy regulující buněčný cyklus, diferenciaci buňky, růst i buněčnou smrt 

(Liu, 1999; Baens, 2006). Je tedy pravděpodobné, že pozměněná homeostáza buněk 

transfekovaných EGFP může mít za následek sníženou odpověď na cytotoxické látky. 

Abychom prokázali, že teorie vlivu EGFP na citlivost buněk vůči 

působení platinových cytostatik platí nezávisle na typu nebo orgánovém původu buněčné linie 

exprimující EGFP, byly následné testy provedeny na buněčných liniích Hep2 a Hep2-EGFP, 

nikoliv na liniích MDCKII. MTT cytotoxicitní test prokázal vyšší míru resistence 

transfekovaných Hep2-EGFP vůči platinovým cytostatikům v porovnání s parentní Hep2 linií. 

Tyto výsledky skutečně nasvědčují tomu, že exprese EGFP snižuje toxicitu platinových 

cytostatik a zvyšuje hodnoty LD50 těchto léčiv nezávisle na typu buněčné kultury exprimující 

EGFP. 

Novější studie prokazují, že u buněk exprimujících fluorescenční proteiny včetně 

EGFP se projevilo světlem indukované poškození buňky a tvorba ROS (reactive oxygen 

species), které způsobují poškození důležitých intracelulárních molekul a buněčnou smrt 

(Dixit, 2003). Buňky mají určité obranné mechanismy proti škodlivému působení ROS. Těmi 

jsou například aktivace antioxidačních mechanismů, zvýšení reparace DNA, regulace 

buněčného cyklu (Crawford, 1994). Rozvoj obranných mechanismů v buňkách exprimujících 

EGFP může též přispívat ke snížení cytotoxicity platinových cytostatik v těchto buňkách. 

Dalším významným vlivem EGFP v buňce je inhibice polyubiquitinace (Baens, 2006), což je 
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velmi důležitý signální mechanismus řídící různé buněčné procesy včetně apoptózy (Sun, 

2004). Kromě výše zmíněného signálního mechanismu ovlivňuje EGFP také další 

mechanismy včetně těch, jejichž prostřednictvím aktivuje apoptózu cisplatina (Nehme, 1997). 

Tento fakt poskytuje jedno z možných vysvětlení pro snížení citlivosti k poškození DNA 

platinovými cytostatiky u buněk exprimujících EGFP.  

Dle konečných závěrů této práce lze usoudit na interferenci EGFP s mechanismy 

vedoucími k apoptóze buněk, které jsou vystaveny vlivu platinových cytostatik. Pro 

detailnější objasnění mechanismů a dalších případných ovlivňujících faktorů bude potřeba 

provést další komplexnější studie.  
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77..  ZZÁÁVVĚĚRR  

Tato práce je zaměřena na studium interakce platinových cytostatik (cisplatina, 

karboplatina a oxaliplatina) s fluorescenčním proteinem EGFP. Práce navazuje na dříve 

provedené experimenty (Horká, 2008) s efluxním transportérem BCRP, které naznačily 

možnou interakci mezi platinovými cytostatiky a EGFP. Testování bylo provedeno na 

buněčné linii Hep2 (parentní linie bez EGFP) a na transfekované linii Hep2-EGFP 

exprimující svítivý protein EGFP. Během prvních měření byly ověřeny vhodné podmínky 

(např. koncentrace platinových cytostatik) a optimalizován celý experiment pro závěrečné 

měření. Konečné výsledky prokázaly významně vyšší životaschopnost buněk exprimujících 

EGFP oproti buňkám parentním (bez tohoto proteinu). Nižší toxicita platinových cytostatik u 

linie s EGFP tak naznačuje interakci mezi EGFP a platinovými cytostatiky. 
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Abstrakt 
 

Tato práce je zaměřena na studium role EGFP v rezistenci nádorových buněk vůči 

platinovým cytostatikům (cisplatině, karboplatině a oxaliplatině). Práce navazuje na předchozí 

výsledky experimentů s BCRP lékovým efluxním transportérem, které naznačily, že zvýšená 

rezistence nádorových buněk vůči platinovým cytostatikům je patrně způsobena spíše 

přítomností EGFP než vlivem efluxního transportéru. Pro potvrzení této hypotézy byla 

s uvedenými platinovými cytostatiky provedena série MTT cytotoxicitních testů na parentní 

buněčné linii Hep2 a linii Hep2-EGFP transferované pro expresi EGFP. Výsledky prokázaly 

vyšší toleranci buněk exprimujících EGFP vůči působení platinových cytostatik oproti 

buňkám parentním. Dle získaných výsledků usuzujeme, že k interakci mezi EGFP a 

platinovými cytostatiky skutečně dochází, což může vést ke zkresleným interpretacím 

výsledků cytotoxicitních studií. 
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Abstract 

 

The aim of the present study is to investigate possible impact of EGFP on the 

resistance of cancer cells to platinum-based drugs (cisplatin, carboplatin and oxaliplatin). The 

work follows on our previous study with BCRP efflux transporter, which suggested that 

higher resistance of cancer cells to platinum-based drugs is caused rather by the presence of 

EGFP than by the efflux transporter. To confirm this hypothesis series of cytotoxic MTT tests 

were performed on human Hep2 parent cell line and Hep2-EGFP cell line transfected for the 

expression of EGFP. Our results demonstrated higher tolerance of transfected Hep2-EGFP 

cells to platinum-based drugs compared with the parent Hep2 cell lines. Based on the obtained 

results we conclude that EGFP interferes with the toxicity of platinum-based drugs, which can 

cause misinterpretation of results obtained in the cytotoxicity studies. 

 


