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Abstrakt
Univerzita Karlova v Praze
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Katedra biochemických věd
Kandidát: Hana Jansová
Školitel: Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
Název  diplomové  práce:  In  vitro studium  antiproliferativních  účinků  vybraných 

inhibitorů topoisomerasy II

Antracyklinová  antibiotika  (doxorubicin,  daunorubicin  a  další)  jsou 

protinádorové látky, které jsou také nazývány topoisomerasové jedy. Stabilizují reakční 

mezistupeň,  ve  kterém  jsou  řetězce  DNA  rozštěpeny  a  kovalentně  navázány  na 

tyrosinové zbytky topoisomerasy II, čímž zabraňují opětovnému spojení řetězců DNA. 

Nemožnost  uvolnění  DNA  má  za  následek  zastavení  replikace  a  transkripce. 

Doxorubicin  je  často  užíván  k  léčbě  solidních  nádorů  i  krevních  malignit,  zatímco 

daunorubicin je užíván u specifických typů leukémie. Jejich velkou nevýhodou je jejich 

kardiotoxicita.  Proto  je  v  praxi  občas  užívána  kombinace  antracyklinů  s 

kardioprotektivem dexrazoxanem. Předpokládaným mechanismem kardioprotektivního 

účinku  dexrazoxanu  je  chelatace  iontů  železa,  čímž  se  snižuje  intramyokardiální 

produkce volných radikálů.  Dalším mechanismem účinku dexrazoxanu je katalytická 

inhibice  topoisomerasy  II,  proto  jsou  zde  dohady,  zda  neovlivňuje  protinádorovou 

účinnost antracyklinových antibiotik.

Cílem  naší  práce  bylo  hodnocení  ovlivnění  antiproliferační  účinnosti 

antracyklinů katalytickými inhibitory topoisomerasy II - dexrazoxanem, sobuzoxanem a 

merbaronem.

V našich pokusech byla použita promyelocytární leukemická linie HL-60. Pro 

stanovení buněčné viability byl použit MTT test, založený na bioredukci MTT živými 

buňkami.  Tento  test  byl  prováděn  na  96-jamkových  destičkách,  kde  byly  buňky 

vystaveny působení látek o různých koncentracích a působení jejich kombinací po dobu 

72 hodin. K určení indukce apoptózy byla stanovena aktivita kaspas 3, 8 a 9 pomocí 

specifických chemiluminiscenčních substrátů.

Z  našich  výsledků  vyplývá,  že  při  použití  kombinace  látek  není  snížena 

antiproliferační  účinnost  antracyklinových  antibiotik.  V některých  koncentracích  byl 

výsledný efekt dokonce synergický.
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Title  of  diploma  thesis:  In  vitro study  of  antiproliferative  effects  of  selected 

topoisomerase II inhibitors.

Anthracycline  antibiotics  (such  as  doxorubicin  or  daunorubicin)  are 

antineoplastics  which  act  as  the  topoisomerase II  poisons.  They stabilize  a  reaction 

intermediate in which DNA strands are cut and covalently linked to tyrosine residues of 

topoisomerase  II,  eventually  impeding  DNA  resealing.  Failure  of  relaxing  the 

supercoiled DNA results in block of DNA replication and transcription. Doxorubicin is 

used for the treatment of solid tumours as well as haematologic malignancies, while 

daunorubicin  can  be  used  to  treat  specific  types  of  leukaemia.  Unfortunately, 

cardiotoxicity represents serious side effect of these drugs. Therefore, combinations of 

anthracyclines  with  cardioprotective  agent  dexrazoxane  are  sometimes  used.  The 

proposed mechanism of dexrazoxane cardioprotective action is  chelation of the iron 

ions which decrease the production of reactive oxygen species. Dexrazoxane is also a 

catalytic  inhibitor  of  the  topoisomerase  II  and  there  are  doubts,  whether  it  may 

compromise the antitumour effectiveness of the anthracyclines.

The  aim  of  our  work  was  therefore  to  assess  the  effects  of  different 

topoisomerase II catalytic inhibitors (dexrazoxane, sobuzoxane and merbarone) on the 

cytotoxicity of athracycline antibiotics against proliferating cancer cells. 

 In this study, the promyelocytic leukaemia HL-60 cell line was used. The cells 

were treated with variable concentration of selected compounds or their combinations 

for 72 hours. The MTT test was used for the measurement of the cellular viability. This 

test is based on bioreduction of the thiazolyl blue tetrazolium bromide by viable cells. 

To assess apoptosis induction, activities of caspases 3, 8 and 9 were determined using 

specific chemiluminescence substrates.

Our  results  indicate  that  the  combinations  of  anthracycline  antibiotics  with 

catalytic topoisomerase II inhibitors do not compromise their antiproliferative activities. 

At least an additive effect  of the  two compounds was observed and the synergistic 

effect was observed for some concentration combinations.
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1  Úvod

Tato práce je součástí projektu  112409/C/2009 Grantové agentury Univerzity 

Karlovy:  „Kardiotoxicita  antracyklinových  cytostatik:  Studium  molekulárních 

mechanismů  kardioprotekce  pomocí  dexrazoxanu;  syntéza  a  úvodní  farmakologické 

hodnocení jeho nových analogů“.

Cílem této práce je zjistit,  zda a případně jak ovlivňují  katalytické inhibitory 

topoisomerasy II antiproliferační účinnost antracyklinových antibiotik v podmínkách in  

vitro na standardizované buněčné linii lidské promyelocytární leukémie (HL-60).
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2 Současný stav řešené problematiky

2.1 Topoisomerasa

Topoisomerasa  je  enzym  ze  skupiny  isomeras,  který  dokáže  měnit  terciární 

strukturu DNA, aniž  by zároveň měnila  její  sekundární  či  primární  strukturu.  Tento 

enzym  hraje  důležitou  roli  v procesu  replikace  a  transkripce.  Strukturní  uspořádání 

dvoušroubovice DNA s sebou nese určité problémy při rozvolňování vláken v replikační 

vidlici pomocí helikas. Mohlo by se stát, že se vlákna natolik utáhnou, že už nepůjdou 

rozplést. Topoisomerasy jsou schopné rozštěpit jedno nebo obě vlákna DNA, odvinout 

jedno nebo dvě nadšroubovicové vinutí a vlákna opět spojit a předcházet tak zapletení 

DNA (Champoux, 2001). Přítomnost mechanismu rozvolňování DNA předpokládali už 

Watson  a  Crick,  kteří  v roce  1953  v časopise  Nature  poprvé  představili  správný 

dvoušroubovicový  model  DNA.  Objev  první  topoisomerasy,  kterou  byla  E.  coli 

topoisomerasa I, byl uskutečněn profesorem James C. Wangem (Wang, 1971).

Existují dva typy topoisomeras, a to topoisomerasa I a topoisomerasa II. 

2.1.1 Topoisomerasa I

Tento  typ  topoisomerasy přeruší  jedno vlákno DNA, tímto  zlomem protáhne 

smyčku druhého vlákna a zlom zacelí. Takto odvíjí dvoušroubovici o jeden závit. Tento 

děj není energeticky závislý, proto k němu není zapotřebí dodání ATP (Changela a kol., 

2001). Topoisomerasa I  má dva subtypy,  a to topoisomerasu Iα a topoisomerasu Iβ. 

V klinické praxi se využívají inhibitory tohoto enzymu a to zejména jako cytostatika 

(Pommier, 2009).

2.1.2 Topoisomerasa II   

Topoisomerasa  II  se  skládá  z kulovitého  jádra,  které  je  spojeno s dvěma 

doménami prostřednictvím flexibilních spojovníků (linkerů). Menší domény obsahují 
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N-terminální doménu, kde dochází k navázání ATP. Je to místo s vnitřní ATP-asovou 

aktivitou (Schultz a kol., 1996). 

Obr. 2.1.2.1 Topoisomerasa II

Katalytický  cyklus  topoisomerasy  II  začíná  navázáním  segmentu 

dvoušroubovice DNA zvaného G-segment a  poté druhého segmentu DNA, známého 

jako T-segment.  Dále  dojde k navázání  dvou molekul  ATP na ATP-asové domény a 

k dimerizaci těchto domén. G-segment se rozštěpí a 5´ konce DNA jsou reverzibilně 

kovalentně navázány na tyrosinové zbytky topoisomerasy. Poté je T-segment protažen 

zlomem v G-segmentu. Tento prostup T-segmentu je umožněn díky uvolněné energii, 

která vznikla hydrolýzou jedné molekuly ATP. Následuje opětovné spojení G-segmentu, 

které  je  katalyzováno hydrolýzou druhé  molekuly ATP.  Po odloučení  dvou molekul 

ADP je T-segment transportován otevřenou C-terminální částí enzymu a C-terminální 

část  se  uzavře.  Nakonec  se  otevřou  N-terminální  ATP-asové  domény,  což  umožní 

enzymu odloučení od G-segmentu DNA (Larsen a kol., 2003).

Topoisomerasa  II  je  častým  cílem  protinádorových  léčiv  a  některých 

antibakteriálních  chemoterapeutik  (chinolony),  které  tento  enzym  inhibují  v některé 

části jeho katalytického cyklu (Larsen a kol., 2003). 

Existuje  také  ve  dvou  subtypech,  kterými  jsou  topoisomerasa  IIα  a 

topoisomerasa IIβ (Yan a kol., 2009). Prokaryotní topoisomerasa II se také nazývána 

DNA gyrasa (Larsen a kol., 2003).
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Obr. 2.1.2.2 Katalytický cyklus topoisomerasy II

2.2 Inhibitory topoisomerasy

2.2.1 Inhibitory topoisomerasy I

Inhibitory  topoisomerasy  I  jsou  vývojově  mladší  skupinou.  Hlavními 

představiteli  jsou  kamptotekany.  Stabilizují  komplex  DNA a  topoisomerasy  I,  čímž 

následovně poškozují DNA a vyvolávají apoptózu (Hartl a kol., 2006). 

Tato skupina látek je odvozena od struktury kamptotecinu, což je lipofilní, slabě 

bazický cytotoxický alkaloid pyranoindolizinochinolinového typu. Byl izolovaný v roce 

1966  z čínského  keře  Camptotheca  acuminata.  Vyznačuje  se  poměrně  vysokou 

toxicitou, proto slouží pouze jako předloha pro přípravu vhodnějších derivátů s vyšší 

protinádorovou účinností a oslabenou toxicitou (Hartl a kol., 2006). 

Mezi deriváty od něj odvozené patří topotekan, irinotekan a některé další jako je 

rubitekan, diflomotekan, lurtotekan a grimatekan (Glaberman a kol., 2005).    
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• Topotekan

Topotekan je  derivát  rozpustný  ve vodě díky zvýšené  bazicitě.  Je  užíván  při 

karcinomu vaječníků a při nádorech plic (Hartl a kol., 2006). 

• Irinotekan

Irinotekan je díky terciárnímu dusíku v postranním řetězci více bazický. Je tedy 

možná tvorba hydrosolubilních solí.  Irinotekan je prekurzorem, který je v organismu 

hydrolyzován na aktivní metabolit s volnou fenolickou skupinou SN-38 (Ramesh a kol., 

2010). Jeho hlavními indikacemi jsou kolorektální karcinom, bronchogenní karcinom, 

karcinom děložního čípku a ovaria (Hartl a kol., 2006). 

Obr. 2.2.1 Chemická struktura topotekanu a irinotekanu

2.2.2 Inhibitory topoisomerasy II

Inhibitory topoisomerasy II lze rozdělit do dvou skupin. Jsou to topoisomerasové 

jedy  a  katalytické  inhibitory.  Topoisomerasové  jedy  stabilizují  štěpitelný  komplex 

topoisomerasy  a  DNA (viz  obr.  2.1.2.2).  Brání  tak  uvolnění  DNA,  čímž  se  zastaví 

proces  replikace  nebo  transkripce  a  tudíž  i  proliferace  buněk.  Hromaděním 

dvoušroubovicových zlomů dojde k aktivaci signálů buněčné smrti, což nakonec vede 

12



k apoptóze buněk (Andoh, 1998). Ostatní inhibitory, které působí v jakémkoliv jiném 

místě  katalytického  cyklu,  se  pak  nazývají  katalytické  inhibitory  topoisomerasy  II 

(Larsen a kol., 2003).

2.2.2.1 Topoisomerasové jedy 

Antracyklinová antibiotika

Antracyklinová  antineoplastická  antibiotika  byla  objevena  a  zavedena  do 

klinické  praxe  v šedesátých  letech  minulého století  (Tan a  kol.,  1967).  I  když  nová 

cytostatika stále přibývají, antracykliny jsou stále velmi užívanými léčivy a v některých 

terapeutických  schématech  jsou  doposud  nenahraditelná (Swain  a  kol.,  2003).  Jsou 

často  užívána  k léčbě  dětí  i  dospělých  (Distefano,  2009).  A  to  samostatně,  i  v 

kombinacích s jinými chemoterapeutiky (Marty a kol., 2006). Dříve byly antracykliny 

považovány  za  interkalátory.  Předpokládalo  se,  že  mechanismem  účinku  je  jejich 

vkládání mezi báze DNA, čím zastavovaly růst nádorových buněk (Sinha a kol., 1984). 

Dnes jsou považovány hlavně za inhibitory topoisomerasy II (Binaschi a kol., 2001). 

Léčba antracyklinovými antibiotiky je doprovázena řadou nežádoucích účinků. 

Mezi ně patří hlavně nausea, vomitus, alopecie, anémie, leukopenie, neutropenie, zácpa, 

průjem, astenie,  únava,  zánět  sliznic  a  teplota.  Většina z nich  však sama vymizí  po 

ukončení  nebo  po  přerušení  léčby  nebo  je  lze  dnes  již  poměrně  snadno  omezit 

podpůrnou farmakoterapií (Marty a kol., 2006). 

Hlavním omezením v užívání antracyklinů je však jejich kardiotoxicita, která je 

považována za jeden z vůbec nejzávažnějších toxických účinků léčiv. Její důsledky se 

obvykle nemanifestují okamžitě, ale často zůstávají skryté a projeví se až po měsících či 

letech  po  úspěšně  ukončené  chemoterapii  (Goorin  a  kol.,  1990).  Zvýšené  riziko 

kardiotoxicity mají  pacienti  starší  sedmdesáti  let,  ženského pohlaví,  s již existujícím 

koronárním  onemocněním,  hypertonici  a  pacienti,  kteří  již  byli  dříve  vystaveni 

antracyklinům nebo ozáření (Von Hoff a kol., 1979; Swain a kol., 2003).

Přesný  mechanismus  kardiotoxického  působení  antracyklinů  není  doposud 

znám. Avšak na základě mnoha studií se předpokládají dva hlavní mechanismy jejich 

toxického působení na srdce. 
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Jedním z nich  je  produkce  ROS.  Díky struktuře  antracyklinů  může docházet 

k redoxnímu cyklení a vzniku volných kyslíkových radikálů (Simůnek a kol.,  2009). 

Díky  tomuto  mechanismu  lze  předpokládat,  že  vhodným kardioprotektivem  by  byl 

nějaký silný antioxidant. Klinickými hodnoceními, kde byly jako kardioprotektiva užity 

různé  antioxidanty,  toto  nebylo  prokázáno.  Žádná  ze  zatím  studovaných  látek  se 

bohužel v klinickém hodnocení jako kardioprotektivní neukázala  (Myers a kol., 1983; 

Bruynzeel a kol.,  2007; van Dalen a kol.,  2008).  Tato skutečnost nás vede k dalším 

mechanismům kardiotoxického působení antracyklinů.    

Dalším  předpokládaným  mechanismem  je  tvorba  komplexu  ANT  –  Fe+III  a 

zároveň vznik volných kyslíkových radikálů  (Myers a kol.,  1982) nebo Fentonova a 

Haber-Weissova reakce, které jsou katalyzované volnými ionty železa (Simůnek a kol., 

2009).  Z těchto  mechanismů  vyplývá,  že  vhodnými  kardioprotektivy  by  mohly  být 

chelátory železa. 

V obou  předpokládaných  mechanismech  dochází  nakonec  ke  vzniku 

nebezpečného  hydroxylového  radikálu,  který  není  možno  eliminovat  enzymatickým 

systémem.  Hydroxylové  radikály  jsou  velmi  reaktivní  a  reagují  se  všemi 

oxidovatelnými  sloučeninami,  způsobují  poškození  všech  typů  makromolekul 

(Halliwell a kol., 2007).

Jediným  dosud  v klinické  praxi  užívaným  kardioprotektivem  je  dexrazoxan 

(Swain a Vici, 2004)(viz dále).

Do  skupiny  antracyklinových  antibiotik  patří  doxorubicin,  daunorubicin, 

epirubicin a idarubicin (Simůnek a kol., 2009). Méně známá antibiotika jsou valrubicin, 

užívaný pouze k léčbě nádorů močového měchýře (Smaldone a kol., 2009) a amrubicin, 

který je účinný u nádorů plic (Ueoka a kol., 1992).

• Doxorubicin

Doxorubicin je znám také jako adriamycin. V šedesátých letech minulého století 

byl  izolován  z actinobakterie  Streptomyces  peucetius  (Arcamone a  kol., 1969). 

Doxorubicin má široké spektrum účinku, které zahrnuje jak řadu solidních nádorů, tak i 

některé  hematologické  malignity.  Je  stále  velmi  důležitou  součástí  léčby karcinomu 

prsu,  sarkomů,  dětských  solidních  nádorů,  leukémií,  Hodgkinovy  nemoci  a  non-

Hodgkinova  lymfomu  (Hartl  a  kol.,  2006).  Trendem v současné  klinické  praxi  není 
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nahrazování  doxorubicinu  novými  chemoterapeutiky,  ale  spíše  jejich  kombinací 

(Rayson a kol., 2008). 

• Daunorubicin 

Daunorubicin  je  také  znám  jako  daunomycin  nebo  rubidomycin.  Také  byl 

izolován v šedesátých letech minulého století z actinobakterie Streptomyces peucetius 

(Arcamone  a  kol., 1969).  Daunorubicin  je  vysoce  účinný  při  léčbě  akutní 

lymfoblastické  a  myeloblastické  leukémie  (Tan  a  kol., 1967).  Daunorubicin  je  také 

využíván k semisyntéze doxorubicinu, idarubicinu a epirubicinu (Hartl a kol., 2006). 

• Epirubicin

Epirubicin je epimer doxorubicinu, který se liší polohou hydroxylové skupiny na 

C(4´) cukerné  složky  (Hartl  a  kol.,  2006).  Spektrum  účinku  je  podobné  jako  u 

doxorubicinu,  ale  kvůli  jiné  orientaci  hydroxylové  skupiny  je  epirubicin  rychleji 

eliminován a jeho toxicita je nižší (Minotti a kol., 2000). 

• Idarubicin

Idarubicin  je  4-demethoxydaunorubicin.  Díky  demethoxylaci  je  oproti 

daunorubicinu lipofilnější. Jeho terapeutické spektrum je podobné daunorubicinu (Hartl 

a kol., 2006). Nyní je v kombinaci s cytarabinem první volbou v léčbě akutní myeloidní 

leukémie (Ohtake a kol., 2011).   
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        doxorubicin                                             daunorubicin

                     epirubicin                                                      idarubicin

Obr.  2.2.2.1.1  Chemická  struktura  doxorubicinu,  daunorubicinu,  epirubicinu  a 

idarubicinu

Deriváty podofylotoxinu

Podofylotoxin sám působí jako inhibitor mitotického dělení. Dříve se užíval u 

některých kožních nádorů,  dnes se používá lokálně k léčbě virových papilomů. Jako 

inhibitory topoisomerasy II působí polosyntetické deriváty glykosidického charakteru 

odvozené od 4´-demethyl-9-epi-podofylotoxinu. Používanými látkami tohoto typu jsou 

etoposid a teniposid (Hartl a kol., 2006; Verma a Hansch, 2010). 

• Etoposid

Etoposid  se  vyznačuje  poměrně  širokým  spektrem  protinádorové  účinnosti. 
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Indikuje  se  u  akutní  leukémie,  maligních  lymfomů,  testikulárních  nádorů  a 

bronchogenního karcinomu (Alvarez Cardona a kol., 2010). Nežádoucími účinky jsou 

hypotenze,  alopecie,  gastrointestinální  potíže,  leukopenie,  anemie,  trombocytopenie, 

méně časté pak jsou nauzea, zvracení, horečka a vyrážka (Hartl a kol., 2006).

• Teniposid

Teniposid se užívá při léčbě dětské akutní lymfatické leukémie. Občas je užíván 

i  v kombinaci  s jinými  protinádorovými  léčivy.  Nežádoucími  účinky  mohou  být 

myelosuprese, alopecie, gastrointestinální obtíže nebo hypersenzitivita (Verma a Hnsch, 

2010; Alvarez Cardona a kol., 2010].

Obr. 2.2.2.1.2 Chemická struktura etoposidu a teniposidu 

Deriváty antrachinonu

• Mitoxantron

Mitoxantron je derivát antrachinonu. Je užíván k léčbě některých typů nádorů, a 

to  karcinomu prsu,  prostaty a  ovárií,  akutní  myeloidní  leukémie  a  non-Hodgkinova 

lymfomu (Hartl a kol., 2006). Bylo také prokázáno, že zlepšuje přežití dětí, které trpí 

akutní lymfoblastickou leukémií (Parker a kol., 2010). Mitoxantron se také používá při 
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léčbě roztroušené sklerózy. Nedochází k vyléčení nemoci, nýbrž k zastavení progrese 

nemoci.  Může  vyvolávat  řadu  nežádoucích  účinků,  kterými  jsou  nauzea,  zvracení, 

imunosuprese, kardiomyopatie a alopecie (Fox, 2006). 

• Pixantron

Pixantron  je  antineoplastická  látka,  analog  mitoxantronu.  Je  velmi  účinnou 

látkou v léčbě solidních nádorů a hematologických malignit. Velmi pozitivní výsledky 

byly pozorovány při klinických hodnoceních léčby non-Hodgkinova lymfomu (El-Helw 

a Hancock, 2009). Dokonce byla prokázána nižší toxicita k srdeční tkáni (Cavalletti  a 

kol., 2007).

Obr. 2.2.2.1.3 Chemická struktura mitoxantronu a pixantronu 

Deriváty akridinu

• Amsakrin 

Amsakrin je akridinový derivát, který bývá označován také jako m-AMSA. Dle 

některých studií je účinný v léčbě akutní lymfoblastické leukémie (Horstmann  a kol., 

2005).
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Obr. 2.2.2.1.4 Chemická struktura amsakrinu

2.2.2.2 Katalytické inhibitory

 
Bis(2,6-dioxopiperaziny)

Bis-dioxopiperaziny byly poprvé popsány v roce 1964 chemiky firmy Geigy a 

nezávisle na nich o rok později, vědci firmy Eastman Kodak (Hellmann a Rhomberg, 

2010). Později se předpokládalo, že by mohly být využívány jako protinádorová léčiva 

(Creighton a kol., 1969). 

• Dexrazoxan

Dexrazoxan je také označován jako ICRF-187. Je to cyklický analog EDTA. 

Snadno prochází do buněk, kde dochází k hydrolytické metabolizaci. Nejprve dochází 

k otevření  jednoho  cyklu  pomocí  enzymu  dihydropyrimidinasy  (DHPasa).  V dalším 

kroku  je  otevřen  i  druhý  cyklus  enzymem  dihydroorotasou  (DHOasa)  (Hasinoff  a 

Herman, 2007).  Tento vzniklý metabolit,  označovaný také jako ADR-925, je silným 

chelátorem nejen iontů železa, ale i iontů mědi, vápníku, hořčíku a manganu (Huang a 

kol., 1982; Andoh, 1998). ADR-925 má vyšší afinitu k Fe3+ než antracykliny, proto tyto 

ionty  snadno  vyvážou  z komplexu  Fe3+-antracyklin.  Váže  také  volné  ionty  železa 

v buňce  (Hasinoff,  2002).  Tímto  mechanismem aktivní  metabolit  dexrazoxanu může 

bránit vzniku volných kyslíkových radikálů a tak chránit srdeční tkáň před oxidačním 

poškozením vyvolaným léčbou antracyklinovými antibiotiky (Hellmann a Rhomberg, 

2010).
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Obr. 2.2.2.2.1 Metabolizace dexrazoxanu

Přesný mechanismus kardioprotektivního působení dexrazoxanu nicméně 

není  zcela  objasněn. V poslední  době  se  objevily  zajímavé  alternativní  teorie  o 

mechanismech účinku dexrazoxanu. Pozornost je upírána na ovlivnění topoisomerasy II 

jako  možného  cíle  kardioprotektivního  působení  dexrazoxanu  (Hasinoff  a  Herman, 

2007). Dexrazoxan navozuje inhibici topoisomerasy IIβ v kardiomyocytech, což může 

mít za následek snížení poškození DNA vyvolaného antracykliny (Lyu a kol., 2007). 

Velmi recentní studie ukázala, že drobnou obměnou struktury dexrazoxanu, která vedla 

ke  ztrátě  inhibičního  účinku  na  topoisomerasu  II,  došlo  i  k vymizení 

kardioprotektivního účinku (Martin a kol., 2009). 

Jak již bylo řečeno, dexrazoxan je silný katalytický inhibitor topoisomerasy II. 

Váže se v blízkosti vazebných míst pro ATP na topoisomerase II, čímž inhibuje vnitřní 

ATPasovou  aktivitu.  Drží  tak  topoisomerasu  v takzvané  „closed  clamp“  konfiguraci 

(Classen  a  kol., 2003).  Na  rozdíl  od  topoisomerasových  jedů  nezpůsobuje  zlomy 

v řetězcích DNA (Fortune a Osheroff, 2000; Hasinoff a kol., 1995). 

Díky  inhibici  topoisomerasy  II  může  být  dexrazoxan  užíván  také  jako 

protinádorové  léčivo.  Byl  zkoušen  u  různých  typů  nádorů,  a  to  samostatně,  nebo 

v kombinaci s jinými protinádorovými chemoterapeutiky. Cytostatický efekt je dávkově 
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závislý a je zaměřen hlavně na lymfoidní, hematopoetické, gonádové a slizniční tkáně 

(Hellmann  a  Rhomberg,  2010).  Nežádoucími  účinky  mohou  být  myelosuprese, 

gastrointestinální  obtíže,  anorexie,  alopecie,  leukopenie,  trombocytopenie  a  ve 

vysokých  koncentracích  se  může  objevovat  i  poškození  jater  a  ledvin  (Hellmann  a 

Rhomberg, 2010).

Dexrazoxan může mít  i  jiné uplatnění. Bylo prokázáno, že chrání tkáně proti 

nekróze při extravazaci antracyklinů (Mouridsen a kol., 2007).

Předpokládá se také, že díky předcházení vzniku ROS a chelataci iontů, by mohl 

najít  uplatnění  i  v léčbě  některých  degenerativních  onemocnění,  jako  je  například 

Alzheimerova choroba a Parkinsonova nemoc (Hellmann a Rhomberg, 2010).

I  když  byl  kardioprotektivní  účinek dexrazoxanu potvrzen mnoha klinickými 

studiemi (Swain a Vici, 2004; Speyer a kol., 1988;  Lopez a kol., 1998; Swain a kol., 

1997; Venturi a kol., 1996; Lipshultz, 2004; Wexler a kol., 1996), odhaduje se, že je 

dexrazoxan podáván  pouze  6  –  7  % pacientů  léčených antracykliny (Swain  a  Vici, 

2004).  Pravděpodobně  je  to  dáno  obavou  ze  snížení  protinádorové  účinnosti 

antracyklinových  antibiotik  při  současném  podávání  kardioprotektiva  dexrazoxanu, 

protože  působí  na  stejný  enzym.  Dále  to  může  být  způsobeno  i  vysokou  cenou 

dexrazoxanu  a  jeho  myelotoxicitou,  která  se  kombinuje  s útlumem  kostní  dřeně 

navozeným antracykliny (Swain a Vici, 2004).

Názory na ovlivnění protinádorové účinnosti antracyklinů nejsou zcela jednotné. 

Několik studií uvádí, že účinek je antagonistický (Hasinoff a kol., 1995; Sehested a kol., 

1993; Swain a kol., 1997; Hasinoff a kol., 1996; Hofland a kol., 2005). Jiné, in vitro i 

klinické  studie  uvádějí,  že  protinádorová  účinnost  ovlivněna  není  (Seymour  a  kol., 

1999; Swain a Vici, 2004; Marty a kol., 2006) a některé tvrdí, že výsledný efekt je větší 

než při použití samotných antracyklinů (Wadler a kol., 1987).

Výhodou  dexrazoxanu  je  i  to,  že  oddaluje  P-glykoproteinem  vyvolanou 

rezistenci na antracykliny (Sargent a kol., 2001).

     

• Razoxan 

Razoxan  je  také  znám  pod  označením  ICRF-159.  Je  to  racemát,  jeho 

pravotočivým enantiomerem je dexrazoxan. Z toho vyplývají jejich podobné vlastnosti 

a podobné možnosti využití (Hellmann a Rhomberg, 2010). 
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Razoxan  je  zkoušen  i  u  jiných  onemocnění  jako  je  například  psoriáza  nebo 

Crohnova choroba (Hellmann a Rhomberg, 2010).

• Sobuzoxan

Sobuzoxan je také derivátem bis-dioxopiperazinů a znám je i pod označením 

MST-16  (Hasinoff  a  kol.,  1995).  Vyznačuje  se  zvýšenou  biodostupností  a  tudíž  i 

protinádorovou účinností.  Může být podáván i perorálně,  pak se absorbuje asi 50 % 

podaného  léčiva.  V tělních  tekutinách  a  tkáních  je  pak  metabolizován  na  parentní 

sloučeninu ICRF-154 (Andoh, 1998).

Je účinný zejména na lymfomy, nikoliv však na solidní nádory (Furue a kol., 

1990). Velmi důležité bylo zjištění, že je účinný proti ATL (adult T-cell leukemia), která 

nemá standardní terapeutický postup (Ohno a kol., 1993). 

Hlavním  nežádoucím  účinkem  sobuzoxanu  je  myelotoxicita  (Furue  a  kol., 

1990). 

Byl prokázán kardioprotektivní účinek sobuzoxanu a také synergické působení 

s antracykliny  (Yoshida  a  kol.,  1999;  Inutsuka  a  kol.,  1998).  Sobuzoxan  též  brání 

rozvoji rezistence na antracykliny (Swift a kol., 2008).

Obr. 2.2.2.2.2 Chemická struktura sobuzoxanu a ICRF-154
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Další katalytické inhibitory 

• Merbaron

Merbaron  je  konjugát  kyseliny  thiobarbiturové,  která  je  amidickou  vazbou 

spojená  s anilinem (Larsen  a  kol.,  2003).  Působí  v jiném místě  katalytického  cyklu 

topoisomerasy  než  bis-dioxopiperaziny.  Je  silným  inhibitorem  štěpení  DNA 

zprostředkované  topoisomerasou  II  (Fortune  a  Osheroff,  1998).  V desetkrát  vyšších 

koncentracích je schopen inhibovat i topoisomerasu I (Drake a kol., 1989).

Merbaron byl  klinicky testován u mnoha typů nádorových onemocnění.  Tyto 

studie byly ovšem přerušeny jak kvůli nefrotoxicitě merbaronu, tak kvůli nedostatečné 

protinádorové účinnosti (Larsen a kol., 2003).

• Aklarubicin

Aklarubicin patří  svou strukturou mezi  antracykliny (Jensen a kol.,  1991). Je 

znám i pod názvem aklacinomycin A (Nitiss a kol., 1997). Je to silný interkalátor DNA, 

čímž brání navázání topoisomerasy na DNA. Způsobuje tak zastavení buněčného cyklu 

v G2 fázi (Sørensen a kol., 1992). Některé studie potvrdily, že ovlivňuje i topoisomerasu 

I.  Způsob  ovlivnění  topoisomerasy  je  závislý  na  použité  koncentraci.  Ve  vysokých 

koncentracích vyvolává vznik kovalentních komplexů topoisomerasy I s DNA (Nitiss a 

kol., 1997). V běžně užívaných koncentracích naopak brání navázání topoisomerasy na 

DNA (Sørensen, 1994).

Je  to  látka  s protinádorovým  účinkem,  která  je  užívána  v léčbě  akutní 

myelocytické leukémie (Larsen a kol., 2003).

• Suramin

Suramin je polyanionická látka, která je účinná proti trypanosomám a vlasovcům 

(Eisenberger  a  Reyno,  1994).  Byla  objevena  i  protinádorová  účinnost  u 

adenokarcinomů, lymfomů a nádorů prostaty a ledvin (Stein, 1993).

Ve  vysokých  dávkách  moduluje  řadu  buněčných  enzymů,  zatímco  v nižších 

dávkách ovlivňuje primárně topoisomerasu II, neboť brání jejímu navázání na DNA. 

Ovlivňuje i určité receptory růstových faktorů (Bojanowski a kol., 1992).
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• Novobiocin

Novobiocin  je  kumarinové  léčivo,  které  blokuje  vazebná  místa  pro  ATP na 

topoisomerase II, brání navázání ATP a inhibuje tak topoisomerasový katalytický cyklus 

(Gormley a kol., 1996).  

• Chinolony

Chinolonové  deriváty  jsou  široce  užívaná  antibiotika,  jejichž  cílem  je  DNA 

gyrasa. Mají baktericidní účinek, dle šíře jejich antibakteriálního spektra a dle struktury 

jsou členěny do generací (Hartl a kol., 2006). 

Některé deriváty vykazují aktivitu i proti eukaryotní formě enzymu. Jsou jimi A-

62176 a jeho proléčivo A-74932, které patří do skupiny chinobenzoxazinů (Chu a kol., 

1992; Chu a kol., 1994). Obě látky prokázaly dobrou cytotoxickou aktivitu u některých 

buněčných linií jako jsou HT-29, což jsou buňky karcinomu tlustého střeva a také u 

A546, u lidských buněk plicního karcinomu (Permana a kol., 1994). U A-74932  byla 

stanovena dobrá aktivita i v in vivo pokusech u obou typů tumorů (Chu na kol., 1992).

• Fostriecin

Fostriecin,  který  je  označován  také  jako  CI-920,  je  polyenový  lakton,  ester 

kyseliny fosforečné (Mamber a kol., 1986). Brání vzniku štěpitelného komplexu DNA a 

topoisomerasy II. Je také silným inhibitorem některých proteinfosfatas (Larsen a kol., 

2003).

Byla  prokázána  účinnost  u  různých  myších  typů  leukémií,  vůči  solidním 

nádorům je však jeho aktivita značně nízká (Jackson a kol., 1985; Boritzki a kol., 1988).

• Staurosporin

Staurosporin je proteinkinasový inhibitor,  který brání  přenosu fosfodiesterové 

vazby  v DNA na  topoisomerasu,  čímž  znemožňuje  rozštěpení  DNA,  a  tudíž  i  její 

replikaci (Lassota a kol., 1996).
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Obr.  2.2.2.2.3  Chemické  struktury  některých  katalytických  inhibitorů 

topoisomerasy II
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3 Cíle práce

• stanovení  antiproliferačních  účinků  doxorubicinu,  daunorubicinu, 

dexrazoxanu, merbaronu a sobuzoxanu na buněčné linii HL-60 stanovením hodnot 

IC50

• stanovení  antiproliferačních  účinků  u  kombinací  látek  vypočítáním 

hodnot kombinačních indexů

• stanovení  aktivity  různých  kaspas  u  jednotlivých  látek  a  u  jejich 

kombinací a ověření aktivace apoptózy

• ověření aktivace apoptózy a štěpení DNA pomocí elektroforézy

• pomocí  fluorescenční  mikroskopie  vizualizovat  antiproliferační  účinky 

doxorubicinu, dexrazoxanu a jejich kombinace

• na základě našich výsledků pak přispět k diskusi,  týkající  se možného 

snížení antiproliferační účinnosti při použití kombinace antracyklinů a katalytických 

inhibitorů topoisomerasy II
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4  Metodika

4.1 Materiál

4.1.1 Buněčná linie

V našich  pokusech  byla  použita  buněčná  linie  HL-60,  která  byla  získána  z 

americké banky buněčných linií (American Type Culture Collection; ATCC). Jedná se o 

suspenzní lidské promyelocytární leukemické buňky. Tato linie byla původně získána od 

36 leté ženy s akutní promyelocytární leukémií v National Cancer Institute. HL-60 jsou 

převážně neutrofilní promyelocyty (Gallagher a kol., 1979). 

K proliferaci buněk dochází prostřednictvím transferinu a inzulinových receptorů, které 

se nacházejí na povrchu buněk. Požadavek na inzulin a transferin je absolutní, z tohoto 

důvodu se odebráním některé z těchto sloučenin proliferace okamžitě zastaví (Breitman 

a kol., 1980).

4.1.2 Přístrojové vybavení

• vodní lázeň Memmert WB 14 LV (Memmert, Německo)

• box s laminárním prouděním Aura 2000 m.a.c. s třídou biohazardu A (BioAir, 

Itálie)

• buněčný inkubátor s termostatem a regulací koncentrace CO2 Forma Scientific 

CO2 incubator, model 311 (Forma Scientific, USA)

• invertovaný  epifluorescenční  mikroskop  Nikon  Eclipse  TS  100  s objektivem 

Nikon 10x/0,25 (Nikon, Japonsko)

• čtečka Infinite M 200 s optickým hranolem (Tecan, Rakousko)

• analytické váhy ScalTec SBC 22

• laboratorní třepačky vortex (Thermo Fisher Scientific, Česká republika)

• třepací inkubátor NB205 (N-Biotek, Korea)

• desková třepačka Heidolph Titramax 100 (SRN)
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• plastové sterilní  kultivační  nádoby T75,  96-jamkové a  12-jamkové kultivační 

destičky s plochým dnem (TPP, Švýcarsko)

• bílé 384-jamkové destičky (NUNC)

• Petriho misky 100 x 20 mm (TPP, Švýcarsko)

• laboratorní sklo sterilní (Thermo Fisher Scientific, Česká republika)

• plastové sterilní zkumavky o různém objemu (TPP, Švýcarsko)

• mikrozkumavky 0,5; 1,5 a 2,0 ml (Eppendorf, Německo)

• pipetíky Eppendorf easypet (Eppendorf, Německo) a BioHit midi plus (Biohit, 

Finsko)

• sérologické sterilní pipety různého rozsahu (TPP, Švýcarsko)

• automatické pipety Eppendorf research různého rozsahu (Eppendorf, Německo)

• pipety elektronické 8-kanálová e-PET BioHit 50-1200 µl  a  5-100 µl (Biohit, 

Finsko)

• sterilní špičky různého rozsahu (Eppendorf, Německo)

• Bürkerova komůrka (Brand, SRN)

• Chlazené centrifugy ( Eppendorf Centrifuge 5810R, Heraeus Biofuge Stratos)

• Ultracentrifuga (Beckman Coulter Avanti J-30I)

• GelDoc (BioRad)

• NanoDrop ND 1000 (NanoDrop products, Wilmington, USA )

• Elektroforéza Hoefer HE 33 (Hoefer Inc., Holliston, USA )

4.1.3 Reagencie a chemikálie

• Doxorubicin (Doxorubicin-TEVA 0,2% – Teva Pharmaceutixcals, Brno, ČR) 

• daunorubicin (Daunoblastina 20mg - Pfizer, Švýcarsko) 

• dexrazoxan (Cardioxane 500mg – Chiron, Amsterdam, Nizozemí) 

• merbaron (Sigma, Schnelldorf, Německo) 

• sobuzoxan (Sigma, Schnelldorf, Německo) 

• dimethylsulfoxid ≥ 99,9% (DMSO) (Sigma, Schnelldorf, Německo)

• etanol absolutní p.a. ≥ 99,9% (Penta, Praha, Česká republika)

28



• Fosfátový pufr tablety (PBS, Sigma, Schnelldorf, Německo)

• RPMI  (Roswell  Park  Memorial  Institute)  medium  (Sigma,  Schnelldorf, 

Německo)

• teplem deaktivované fetální bovinní sérum (Lonza, Česká republika)

• směs penicilinu a streptomycinu (Lonza, Česká republika)

• MTT  (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-difenyltetrazolium  bromid  a tetrazol) 

(Sigma, Schnelldorf, Německo)

• isopropanol (Sigma, Schnelldorf, Německo)

• triton X-100 (Fluka)

• kyselina chlorovodíková (Penta, Praha, Česká republika)

• Hoechst 33342 (Molecular Probes, Eugene, OR, USA)

• propidium iodid (Molecular Probes, Eugene, OR, USA)

• trypanová modř (Sigma, Schnelldorf, Německo)

• ultradestilovaná voda (MQ, přístroj Milli-Q RG, Millipore, Česká republika)

• ethidium bromid (AppliChem, Darmstadt, Německo)

• octan sodný (Penta, Praha, Česká republika) 

• RNAsa A (Sigma, Schnelldorf, Německo) 

• proteinasa K (Sigma, Schnelldorf, Německo) 

• fenol (Sigma, Schnelldorf, Německo) 

• chloroform (Penta, Praha, Česká republika) 

• agaróza (SERVA Electrophoresis GmbH., Heidelberg, Německo) 

• TRIS-HCl (Penta, Praha, Česká republika)

• EDTA (roztok Sigma, Schnelldorf, Německo) 

• SDS (SERVA Electrophoresis GmbH., Heidelberg, Německo)

• specifické chemiluminiscenční substráty (Promega)
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4.2 Pracovní postupy

4.2.1 Kultivace

Pro kultivaci buněk jsme použili médium RPMI s 10 % fetálního bovinního séra 

a s 1 % směsi penicilinu a streptomycinu. Buňky jsme pěstovali v 75cm2 kultivačních 

lahvích  v  inkubátoru,  při  teplotě  37  oC,  a  v  atmosféře,  která  svým obsahem oxidu 

uhličitého (5 %) napodobuje bilanci plynů uvnitř lidského těla. Všechny manipulace s 

buňkami  jsme  prováděli  v  laminárním  boxu  a  všechny  přidávané  tekutiny  byly 

vytemperovány na 37 oC.

4.2.2 Pasážování

Pasážování buněk jsme prováděli každý 4. až 5. den. Počet buněk jsme udržovali 

v  rozmezí  0,1-1 milion buněk na mililitr.  Ředění  jsme volili  100 000 nebo 150 000 

buněk na mililitr dle rychlosti dělení buněk a plánované doby mezi pasážemi. 

Pasáž  jsme  zahajovali  promícháním  buněk  a  jejich  spočítáním.  Ke  100  µl 

buněčné suspenze jsme přidali 100 µl 0,4% roztoku trypanové modři, promíchali jsme 

a nechali  stát  cca 1 minutu.  Trypanová modř zvýraznila živé buňky,  které  se modře 

nezbarvily.  Poté jsme obarvenou suspenzi opět důkladně promíchali  a co nejrychleji 

pipetovali 10 µl na každou stranu Bűrkerovy komůrky. Pod mikroskopem jsme na každé 

straně Bűrkerovy komůrky spočítali buňky v pěti z devíti čtverců, a  to vždy stejným 

způsobem. Výsledek jsme vynásobili číslem 2 000 a tím jsme získali počet buněk v 1 ml 

suspenze.  Po  počítání  jsme  buněčnou  suspenzi  opět  důkladně  promíchali  a  přenesli 

potřebný  objem  do  nové  sterilní  kultivační  láhve,  kam  jsme  předtím  přidali  tolik 

čerstvého média, aby byl celkový objem nově vzniklé suspenze cca 25 ml. Láhev jsme 

pak vložili do inkubátoru.

Zbylou suspenzi  buněk,  kterou  jsme nepoužili  k  udržení  buněčné linie,  jsme 

využili k pokusům.
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4.2.3 Studium antiproliferativních účinků

4.2.3.1 Vyhodnocení MTT testem

Buněčnou suspenzi,  která nám zůstala po pasážování buněk, jsme naředili  na 

hustotu  200 000  buněk  na  mililitr  a  důkladně  promíchali.  Z  vaničky  jsme 

multikanálovou pipetou pipetovali  tuto suspenzi  na 96-jamkovou destičku,  do každé 

jamky 50 µl suspenze, tzn. 10 000 buněk na jamku.

Ihned po nasazení buněčné suspenze jsme do každé jamky přidali dalších 50 µl 

roztoků zkoušených látek, nebo jejich kombinace ve dvojnásobné koncentraci než byla 

koncentrace výsledná.  Destičky jsme nechali inkubovat 72 hodin při teplotě 37oC.

Po 72 hodinové inkubaci se studovanými látkami jsme do každé jamky přidali 

25 µl  roztoku MTT o  koncentraci  3 mg/ml  a  vrátili  zpět  do  inkubátoru.  MTT jsme 

rozpouštěli v PBS pufru. Tento roztok jsme uchovávali nejdéle jeden týden v lednici 

(4°C).

Po  2  hodinové  inkubaci  s  MTT  jsme  přidali  100 µl  lyzačního  roztoku 

(isopropanol,  0,1  M  HCl,  10% TritonX-100).  Hned  poté  jsme  destičky  umístili  na 

třepačku  a  při  750  rpm  jsme  nechali  třepat  cca  30  minut.  Poté  jsme  pipetou 

resuspendovali ta místa, kde zůstaly větší shluky krystalků a nechali znovu třepat do 

úplného rozpuštění (cca 45 minut). Po rozpuštění jsme změřili absorbanci při 570 nm a 

690 nm na přístroji TECAN. Hodnoty získané při vlnové délce 570 nm jsme odečetli od 

hodnot  získaných  při  690  nm.  Poté  jsme  od  ostatních  sloupců  odečetli  absorbanci 

slepého pokusu (jamky bez buněk). Buněčná viabilita byla porovnávána vůči kontrolní 

skupině (100% viabilita).

MTT je  žluté  barvivo,  které  je  metabolickou  aktivitou  mitochondrií  živých 

buněk  redukováno  na  modré  krystalky.  Můžeme  tedy  říci,  že  čím  větší  byl  rozdíl 

absorbancí v dané jamce (odečítali jsme absorbance žlutého zbarvení od modrého), tím 

více v ní bylo přítomno živých buněk.
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4.2.3.2 Stanovení aktivit kaspas

Inkubaci buněk se zkoušenými látkami jsme opět prováděli na 96-jamkových 

destičkách.  Do každé  jamky jsme  pipetovali  50 µl  buněčné  suspenze  o  koncentraci 

200 000 buněk na mililitr a 50 µl roztoků zkoušených látek, nebo jejich kombinace ve 

dvojnásobné  koncentraci,  než  byla  koncentrace  výsledná.  Inkubace  buněk  se 

zkoušenými látkami byla 72 hodin. Po inkubaci jsme do každé jamky přidali 100 µl 

lyzačního pufru, který je součástí kitu na stanovení aktivity kaspas. Vzniklé suspenze 

jsme promíchali a pipetou přenesli do 0,5ml mikrozkumavek. U takto získaných vzorků 

jsme hned stanovili aktivitu kaspas, nebo jsme je uchovávali v hlubokomrazícím boxu 

při  -70 ºC.  Samotné  stanovení  aktivity  kaspas  jsme  prováděli  pomocí  specifických 

chemiluminiscenčních substrátů, které byly také součástí kitu. Do 384-jamkové destičky 

jsme nejprve napipetovali 25 µl příslušného substrátu (alespoň 2 měření každé kaspasy 

pro daný vzorek) a pak 25 µl vzorku v časových intervalech 8 sekund. Celkový čas 

inkubace byl 30 minut. Poté jsme změřili luminiscenci na přístroji TECAN příslušnou 

metodou. 

Tato  metoda  je  založena  na  rozkladu  specifických  chemiluminiscenčních 

substrátů  pomocí  příslušné  kaspasy.  Jejich  základem  je  aminoluciferin,  který  je 

substrátem luciferasy. Na něm je pak navázána sekvence specifická pro danou kaspasu. 

Reakcí s kaspasou dojde k rozkladu tohoto specifického substrátu. Reakcí uvolněného 

aminoluciferinu a luciferasy dojde k luminiscenci, jejíž intenzita je následně měřena.
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Obr. 4.2.3.2 Chemická reakce při stanovování aktivit kaspas

4.2.3.3 Elektroforéza

Suspenzi buněk jsme nechali inkubovat 72 hodin v Petriho miskách. Do každé 

Petriho misky jsme pipetovali 20 ml buněčné suspenze o koncentraci 100 000 buněk na 

mililitr.  K  této  suspenzi  jsme  přidali  tolik  doxorubicinu,  dexrazoxanu  nebo  jejich 

kombinace,  aby  výsledná  koncentrace  odpovídala  hodnotě  IC50.  Jedna  miska  byla 

kontrolní bez přidání účinných látek.  

Po 72 hodinové inkubaci jsme provedli izolaci genomové DNA. Suspenze buněk 

jsme přenesli do 50ml zkumavek a centrifugovali 10 minut při 2000 G. Vzniklou peletu 

jsme dvakrát promyli 10 ml PBS a znovu stočili 10 minut při 2000 G. Poté jsme peletu 

zlyzovali 100  μl lyzačního pufru, který obsahoval 100nM TRIS-HCl, 20nM EDTA a 

0,8% SDS.  Suspenzi  jsme  promíchali  a  pipetou  přenesli  do  1,5ml  mikrozkumavky. 

Přidali jsme 20 μl RNAsy A a nechali inkubovat 30 minut při 37 °C. Poté jsme přidali 

50  μl proteinasy K a nechali inkubovat přes noc při 37 °C. Pokud bylo třeba, přidali 
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jsme dalších 50 μl proteinasy K a nechali inkubovat 2 hodiny. 

Vzniklý  lyzát  jsme  přečistili  fenol-chloroformovou  extrakcí.  K  lyzátu  jsme 

přidali cca 200  μl směsi fenol-chloroform v poměru 1:1 a důkladně promíchali. Tuto 

suspenzi jsme centrifugovali 2 minuty při 10 000 rpm. Poté jsme přepipetovali horní 

vodnou fázi  do  nové  1,5ml  mikrozkumavky.  Extrakci  jsme opakovali,  dokud se  na 

rozhraní fází nepřestala objevovat bílá sraženina proteinů (cca 4x). K přečištěné vodné 

fázi  jsme  přidali  stejný  objem roztoku  chloroformu  (cca  200  μl).  Tuto  směs  jsme 

centrifugovali 3 minuty při 10 000 rpm. K odebrané vodné fázi jsme přidali 20 μl 3M 

octanu sodného (pH 5,2) a opatrně promíchali. Přidali jsme dvojnásobné množství (cca 

440  μl) chlazeného ethanolu 100% a důkladně promíchali. Zkumavky se vzorky jsme 

umístili na 30 minut do hlubokomrazícího boxu, poté jsme je nechali centrifugovat 15 

minut při 20 000 rpm a opatrně odebrali supernatant. Peletku jsme opatrně omyli 1 ml 

70% ethanolu, který jsme poté odsáli do sucha. Vzorky jsme ještě dosušili 4 minuty v 

termobloku vytemperovaném na 50 °C.  Peletku  jsme rozpustili  v  50  μl  MQ-H2O a 

koncentraci ds-DNA jsme změřili pomocí přístoje NanoDrop.

Připravili jsme si agarózový gel (1g agarózy zahřátím rozpustili ve 100 ml TRIS 

pufru). Nanesli jsme 45  μl vzorků naředěných tak, aby byla vždy stejná koncentrace 

DNA a 3  μl žebříčku do jamek gelu. Poté jsme spustili elektroforézu při konstantním 

napětí  120 V. Po dokončení elektroforézy jsme gel barvili  15 minut v TBE pufru s 

ethidium bromidem (1 µl 1% roztoku na 10 ml). Obrazová dokumentace byla provedena 

pomocí přístroje GelDoc (BioRad) a software Quantity One (BioRad).

4.2.3.4 Fluorescenční mikroskopie

Buňky  jsme  fotografovali  na  12-jamkové  destičce  pod  invertovaným 

epifluorescenčním mikroskopem Nikon  Eclipse  TS100  se  zvětšením objektivu  10x. 

Před fotografováním jsme buňky inkubovali 72 hodin s doxorubicinem, dexrazoxanem 

a  kombinací obou látek,  a to  v takovém množství,  aby výsledné koncentrace látek 

odpovídaly hodnotám IC50, a také bez přidání látek (kontrolní skupina). Nasadili jsme 1 

ml buněčné suspenze 100 000 buněk na jamku.

 Fotografie byly pořízeny kamerou COOL-1300Q (VDS Vosskühler, Německo) 

se software NIS-Elements AR 2.20 (Laboratory Imaging, Česká republika) a se zdrojem 
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UV Nikon S-CHG se  rtuťovou  lampou  a  filtry  Texas  Red (TxR),  a  DAPI  (Nikon, 

Japonsko).

K  fotografování  buněčných  jader  jsme  použili  dvě  sondy,  Hoechst 33342  a 

propidium jodid.

Hoechst 33342  je  modře  fluoreskující  sonda,  která  barví  chromatin  a  má 

schopnost  volně  procházet  buněčnými  membránami.  Pomocí  této  sondy lze  rozlišit 

apoptotické  buňky,  které  mají  více  zhuštěný  chromatin,  tzn.  výrazněji  modře 

fluoreskují.

Propidium  jodid  je  červeně  fluoreskující  sonda,  která  barví  chromatin,  ale 

neprochází  membránou  živých  buněk.  Pomocí  této  sondy  lze  rozlišit  nekrotické 

(případně pozdně apoptotické) buňky, jejichž jádra se touto sondou barví červeně.

Do  jamek  jsme  vždy  přidali  3 mg/ml  Hoechst 33342  a  10 mg/ml  propidium 

jodidu a nechali 20 minut inkubovat. Ihned po inkubaci jsme v temnu pořídili fotografie 

s  modrým  fluorescenčním  filtrem  (λex:  360  nm,  λem:  460  nm),  s  červeným 

fluorescenčním filtrem (λex: 560 nm, λem: 630 nm) a bez filtru ve fázovém kontrastu.

4.2.4 Zpracování naměřených dat

Statistické  zpracování  dat  jsme  provedli  pomocí  programu  SigmaStat  for 

Windows 3.0 (SPSS, USA). Výsledky jsme vyjádřili jako průměrné hodnoty měření se 

směrodatnými odchylkami. Pro vypočítání statistické významnosti jsme využili metody 

One-Way ANOVA s post hoc testem Bonferroni. 

K  vypočítání  hodnot  IC50 a  kombinačních  indexů  jsme  použili  software 

CalcuSyn 1.1. (BioSoft,  Velká Británie) Hodnota IC50 je inhibiční koncentrace, která 

odpovídá  koncentraci,  při  které  se  sníží  proliferace  buněk na polovinu.  Kombinační 

index (CI) je kvantitativní hodnota určující stupeň interakce dvou a více látek. Pokud je 

tato hodnota blízká 1, výsledný účinek je aditivní. Pokud je hodnota menší než 1, jedná 

se o synergismus, a když je CI větší než 1, jde o antagonismus (Chou a Talalay, 1983; 

Chou a Talalay, 1984).  

K sestrojení grafů jsme použili program GraphPad Prism 5.0 for Windows.
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5  Výsledky

5.1 Stanovení hodnot IC50 jednotlivých látek

5.1.1 Stanovení hodnoty IC50 doxorubicinu

Tyto pokusy byly vyhodnoceny pomocí MTT testu. Buňky byly vystaveny 72 

hodinovému  působení  doxorubicinu  ve  vzrůstající  koncentraci.  Bylo  zaznamenáno 

statisticky  významné  a  dávkově  závislé  snížení  proliferace  buněk  od  koncentrace 

1 nmol/l.  Hodnota IC50 (tj. koncentrace doxorubicinu, která navodila snížení buněčné 

proliferace  na  50  % ve  srovnání  s  kontrolou)  byla  38,0  nmol/l.  Kontrolní  skupina 

odpovídá 100 % buněčné viability.

Obr.  5.1.1  Snížení  proliferace  buněk  HL-60  po  72  hodinové  inkubaci  s 

doxorubicinem (vyhodnoceno MTT testem)

N = 4-8 experimentů. 

V grafu jsou uvedeny průměrné hodnoty se standardní chybou. Statisticky významná 

změna oproti kontrolní skupině (ANOVA, p < 0,05) je v grafu označena symbolem *.
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5.1.2 Stanovení hodnoty IC50 daunorubicinu

Tyto pokusy byly vyhodnoceny pomocí MTT testu. Buňky byly vystaveny 72 

hodinovému  působení  daunorubicinu  ve  vzrůstající  koncentraci.  Bylo  zaznamenáno 

statisticky  významné  a  dávkově  závislé  snížení  proliferace  buněk  od  koncentrace 

1 nmol/l. Hodnota IC50 (tj. koncentrace daunorubicinu, která navodila snížení buněčné 

proliferace  na  50  % ve  srovnání  s  kontrolou)  byla  19,0  nmol/l.  Kontrolní  skupina 

odpovídá 100 % buněčné viability.

Obr.  5.1.2  Snížení  proliferace  buněk  HL-60  po  72  hodinové  inkubaci  s 

daunorubicinem (vyhodnoceno MTT testem)

N = 3-7 experimentů. 

V grafu jsou uvedeny průměrné hodnoty se standardní chybou. Statisticky významná 

změna oproti kontrolní skupině (ANOVA, p < 0,05) je v grafu označena symbolem *.
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5.1.3 Stanovení hodnoty IC50 dexrazoxanu

Tyto pokusy byly vyhodnoceny pomocí MTT testu. Buňky byly vystaveny 72 

hodinovému  působení  dexrazoxanu  ve  vzrůstající  koncentraci.  Bylo  zaznamenáno 

statisticky  významné  a  dávkově  závislé  snížení  proliferace  buněk  od  koncentrace 

1 μmol/l  (s  výjimkou  koncentrace  3μmol/l,  kde  statistická  významnost  nebyla 

prokázána). Hodnota IC50 (tj. koncentrace dexrazoxanu, která navodila snížení buněčné 

proliferace  na  50  % ve  srovnání  s  kontrolou)  byla  25,0  μmol/l.  Kontrolní  skupina 

odpovídá 100 % buněčné viability.

Obr.  5.1.3  Snížení  proliferace  buněk  HL-60  po  72  hodinové  inkubaci  s 

dexrazoxanem (vyhodnoceno MTT testem)

N = 3-7 experimentů. 

V grafu jsou uvedeny průměrné hodnoty se standardní chybou. Statisticky významná 

změna oproti kontrolní skupině (ANOVA, p < 0,05) je v grafu označena symbolem *.
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5.1.4 Stanovení hodnoty IC50 merbaronu

Tyto pokusy byly vyhodnoceny pomocí MTT testu. Buňky byly vystaveny 72 

hodinovému  působení  merbaronu  ve  vzrůstající  koncentraci.  Bylo  zaznamenáno 

statisticky  významné  a  dávkově  závislé  snížení  proliferace  buněk  od  koncentrace 

10 μmol/l.  Hodnota  IC50 (tj.  koncentrace  merbaronu,  která  navodila  snížení  buněčné 

proliferace  na  50  % ve  srovnání  s  kontrolou)  byla  38,0  μmol/l.  Kontrolní  skupina 

odpovídá 100 % buněčné viability.

Obr.  5.1.4  Snížení  proliferace  buněk  HL-60  po  72  hodinové  inkubaci  s 

merbaronem (vyhodnoceno MTT testem)

N = 3-7 experimentů. 

V grafu jsou uvedeny průměrné hodnoty se standardní chybou. Statisticky významná 

změna oproti kontrolní skupině (ANOVA, p < 0,05) je v grafu označena symbolem *.
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5.1.5 Stanovení hodnoty IC50 sobuzoxanu

Tyto pokusy byly vyhodnoceny pomocí MTT testu. Buňky byly vystaveny 72 

hodinovému  působení  sobuzoxanu  ve  vzrůstající  koncentraci.  Bylo  zaznamenáno 

statisticky  významné  a  dávkově  závislé  snížení  proliferace  buněk  od  koncentrace 

1 μmol/l.  Hodnota  IC50 (tj.  koncentrace  sobuzoxanu,  která  navodila  snížení  buněčné 

proliferace  na  50  % ve  srovnání  s  kontrolou)  byla  48,0  μmol/l.  Kontrolní  skupina 

odpovídá 100 % buněčné viability.

Obr.  5.1.5  Snížení  proliferace  buněk  HL-60  po  72  hodinové  inkubaci  se 

sobuzoxanem (vyhodnoceno MTT testem)

N = 4 experimenty. 

V grafu jsou uvedeny průměrné hodnoty se standardní chybou. Statisticky významná 

změna oproti kontrolní skupině (ANOVA, p < 0,05) je v grafu označena symbolem *.
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5.2 Stanovení hodnot kombinačních indexů

5.2.1 Stanovení CI kombinace doxorubicinu a dexrazoxanu

Tyto pokusy byly vyhodnoceny pomocí MTT testu. Buňky byly vystaveny 72 

hodinovému působení DOX, DEX a jejich kombinace v koncentracích odpovídajících 

hodnotě IC50  a jejím podílům a násobkům. Bylo zaznamenáno statisticky významné a 

dávkově závislé snížení proliferace buněk vůči kontrolní skupině. Dále bylo prokázáno 

statisticky významné snížení proliferace buněk vystavených působení kombinace látek 

oproti  buňkám,  na  které  působil  samotný  DOX.  Pomocí  programu  CalcuSyn  jsme 

spočítali hodnoty kombinačních indexů (uvedeny v grafu). Z těchto hodnot je patrný 

aditivní účinek kombinace DOX a DEX, v nižších koncentracích byl prokázán dokonce 

účinek synergický. 

Obr.  5.2.1  Kombinační  pokus  antiproliferačních  účinků  doxorubicinu, 

dexrazoxanu a kombinace obou látek (vyhodnoceno MTT testem)

N = 4 experimenty. V grafu jsou uvedeny průměrné hodnoty se standardní chybou, dále 

také hodnoty kombinačních indexů. 

Statisticky významná změna oproti kontrolní skupině (ANOVA,  p < 0,05) je v grafu 

označena symbolem *.

Statisticky  významná  změna  hodnot  odpovídajících  kombinaci  DOX  +  DEX  vůči 

samotnému DOX (ANOVA, p < 0,05) je v grafu označena symbolem #.
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5.2.2 Stanovení CI kombinace doxorubicinu a merbaronu

Tyto pokusy byly vyhodnoceny pomocí MTT testu. Buňky byly vystaveny 72 

hodinovému působení DOX, MER a jejich kombinace v koncentracích odpovídajících 

hodnotě IC50  a jejím podílům a násobkům. Bylo zaznamenáno statisticky významné a 

dávkově závislé snížení proliferace buněk vůči kontrolní skupině. Dále bylo prokázáno 

statisticky významné snížení proliferace buněk vystavených působení kombinace látek 

oproti  buňkám,  na  které  působil  samotný  DOX.  Pomocí  programu  CalcuSyn  jsme 

spočítali hodnoty kombinačních indexů (uvedeny v grafu). Z těchto hodnot je patrný 

aditivní účinek kombinace DOX a MER, v nižších koncentracích byl prokázán dokonce 

účinek synergický.

Obr. 5.2.2 Kombinační pokus antiproliferačních účinků doxorubicinu, merbaronu 

a kombinace obou látek (vyhodnoceno MTT testem)

N = 4 experimenty. V grafu jsou uvedeny průměrné hodnoty se standardní chybou, dále 

také hodnoty kombinačních indexů. 

Statisticky významná změna oproti kontrolní skupině (ANOVA,  p < 0,05) je v grafu 

označena symbolem *.

Statisticky  významná  změna  hodnot  odpovídajících  kombinaci  DOX  +  MER  vůči 

samotnému DOX (ANOVA, p < 0,05) je v grafu označena symbolem #.
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5.2.3 Stanovení CI kombinace doxorubicinu a sobuzoxanu

Tyto pokusy byly vyhodnoceny pomocí MTT testu. Buňky byly vystaveny 72 

hodinovému působení DOX, SOB a jejich kombinace v koncentracích odpovídajících 

hodnotě IC50  a jejím podílům a násobkům. Bylo zaznamenáno statisticky významné a 

dávkově závislé snížení proliferace buněk vůči kontrolní skupině. Dále bylo prokázáno 

statisticky významné snížení proliferace buněk vystavených působení kombinace látek 

oproti  buňkám,  na  které  působil  samotný  DOX.  Pomocí  programu  CalcuSyn  jsme 

spočítali hodnoty kombinačních indexů (uvedeny v grafu). Z těchto hodnot je patrný 

aditivní účinek kombinace DOX a SOB, v nižších koncentracích byl prokázán dokonce 

účinek synergický.

Obr. 5.2.3 Kombinační pokus antiproliferačních účinků doxorubicinu, sobuzoxanu 

a kombinace obou látek (vyhodnoceno MTT testem)

N = 4 experimenty. V grafu jsou uvedeny průměrné hodnoty se standardní chybou, dále 

také hodnoty kombinačních indexů. 

Statisticky významná změna oproti kontrolní skupině (ANOVA,  p < 0,05) je v grafu 

označena symbolem *.

Statisticky  významná  změna  hodnot  odpovídajících  kombinaci  DOX  +  SOB  vůči 

samotnému DOX (ANOVA, p < 0,05) je v grafu označena symbolem #.
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5.2.4 Stanovení CI kombinace daunorubicinu a dexrazoxanu

Tyto pokusy byly vyhodnoceny pomocí MTT testu. Buňky byly vystaveny 72 

hodinovému působení DAU, DEX a jejich kombinace v koncentracích odpovídajících 

hodnotě IC50  a jejím podílům a násobkům. Bylo zaznamenáno statisticky významné a 

dávkově závislé snížení proliferace buněk vůči kontrolní skupině. Dále bylo prokázáno 

statisticky významné snížení proliferace buněk vystavených působení kombinace látek 

oproti  buňkám,  na  které  působil  samotný  DAU.  Pomocí  programu  CalcuSyn  jsme 

spočítali hodnoty kombinačních indexů (uvedeny v grafu). Z těchto hodnot je patrný 

aditivní účinek kombinace DAU a DEX, v nižších koncentracích byl prokázán dokonce 

účinek synergický.

Obr.  5.2.4  Kombinační  pokus  antiproliferačních  účinků  daunorubicinu, 

dexrazoxanu a kombinace obou látek (vyhodnoceno MTT testem)

N = 4 experimenty. V grafu jsou uvedeny průměrné hodnoty se standardní chybou, dále 

také hodnoty kombinačních indexů. 

Statisticky významná změna oproti kontrolní skupině (ANOVA,  p < 0,05) je v grafu 

označena symbolem *.

Statisticky  významná  změna  hodnot  odpovídajících  kombinaci  DAU  +  DEX  vůči 

samotnému DAU (ANOVA, p < 0,05) je v grafu označena symbolem #.
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5.2.5 Stanovení CI kombinace daunorubicinu a merbaronu

Tyto pokusy byly vyhodnoceny pomocí MTT testu. Buňky byly vystaveny 72 

hodinovému působení DAU, MER a jejich kombinace v koncentracích odpovídajících 

hodnotě IC50  a jejím podílům a násobkům. Bylo zaznamenáno statisticky významné a 

dávkově závislé snížení proliferace buněk vůči kontrolní skupině. Dále bylo prokázáno 

statisticky významné snížení proliferace buněk vystavených působení kombinace látek 

oproti  buňkám,  na  které  působil  samotný  DAU.  Pomocí  programu  CalcuSyn  jsme 

spočítali hodnoty kombinačních indexů (uvedeny v grafu). Z těchto hodnot je patrný 

aditivní účinek kombinace DAU a MER, v nižších koncentracích byl prokázán dokonce 

účinek synergický.

Obr.  5.2.5  Kombinační  pokus  antiproliferačních  účinků  daunorubicinu, 

merbaronu a kombinace obou látek (vyhodnoceno MTT testem)

N = 4 experimenty. V grafu jsou uvedeny průměrné hodnoty se standardní chybou, dále 

také hodnoty kombinačních indexů. 

Statisticky významná změna oproti kontrolní skupině (ANOVA,  p < 0,05) je v grafu 

označena symbolem *.

Statisticky  významná  změna  hodnot  odpovídajících  kombinaci  DAU  +  MER  vůči 

samotnému DAU (ANOVA, p < 0,05) je v grafu označena symbolem #.
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5.2.6 Stanovení CI kombinace daunorubicinu a sobuzoxanu

Tyto pokusy byly vyhodnoceny pomocí MTT testu. Buňky byly vystaveny 72 

hodinovému působení DAU, SOB a jejich kombinace v koncentracích odpovídajících 

hodnotě IC50  a jejím podílům a násobkům. Bylo zaznamenáno statisticky významné a 

dávkově závislé snížení proliferace buněk vůči kontrolní skupině. Dále bylo prokázáno 

statisticky významné snížení proliferace buněk vystavených působení kombinace látek 

oproti  buňkám,  na  které  působil  samotný  DAU.  Pomocí  programu  CalcuSyn  jsme 

spočítali hodnoty kombinačních indexů (uvedeny v grafu). Z těchto hodnot je patrný 

aditivní účinek kombinace DAU a SOB, v nižších koncentracích byl prokázán dokonce 

účinek synergický.

Obr.  5.2.6  Kombinační  pokus  antiproliferačních  účinků  daunorubicinu, 

sobuzoxanu a kombinace obou látek (vyhodnoceno MTT testem)

N = 4 experimenty. V grafu jsou uvedeny průměrné hodnoty se standardní chybou, dále 

také hodnoty kombinačních indexů. 

Statisticky významná změna oproti kontrolní skupině (ANOVA,  p < 0,05) je v grafu 

označena symbolem *.

Statisticky  významná  změna  hodnot  odpovídajících  kombinaci  DAU  +  SOB  vůči 

samotnému DAU (ANOVA, p < 0,05) je v grafu označena symbolem #.
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5.3 Stanovení aktivit kaspas

5.3.1 Stanovení aktivit kaspas v kombinačním pokusu s doxorubicinem a 
dexrazoxanem 

V  těchto  pokusech  jsme  stanovovali  aktivitu  kaspas  3,  8  a  9.  Buňky  byly 

vystaveny 72 hodinovému působení DOX, DEX a jejich kombinace v koncentracích 

odpovídajících hodnotě IC50. Bylo zaznamenáno statisticky významné zvýšení aktivit 

všech tří  kaspas oproti kontrolní skupině buněk a také statisticky významné zvýšení 

aktivit  všech  tří  kaspas  při  působení  kombinace  obou  látek  oproti  pokusu,  kde  byl 

použit samotný DOX. 

Obr.  5.3.1  Stanovení  aktivit  kaspas  kombinačním  pokusem  s  doxorubicinem, 

dexrazoxanem a kombinací obou látek 

N = 5 experimentů. V grafu jsou uvedeny průměrné hodnoty se standardní chybou.

Statisticky významná změna oproti kontrolní skupině (ANOVA,  p < 0,05) je v grafu 

označena symbolem *.

Statisticky  významná  změna  hodnot  odpovídajících  kombinaci  DOX  +  DEX  vůči 

samotnému DOX (ANOVA, p < 0,05) je v grafu označena symbolem #.
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5.3.2 Stanovení aktivit kaspas v kombinačním pokusu s doxorubicinem a 
merbaronem 

V  těchto  pokusech  jsme  stanovovali  aktivitu  kaspas  3,  8  a  9.  Buňky  byly 

vystaveny 72 hodinovému působení DOX, MER a jejich kombinace v koncentracích 

odpovídajících hodnotě IC50. Bylo zaznamenáno statisticky významné zvýšení aktivit 

kaspas 8 a 9 oproti kontrolní skupině buněk. Nebyla zaznamenána statisticky významná 

změna  aktivit  kaspas  při  použití  kombinace  látek  oproti  pokusům,  kde  byl  použit 

samotný DOX.

Obr.  5.3.2  Stanovení  aktivit  kaspas  kombinačním  pokusem  s  doxorubicinem, 

merbaronem a kombinací obou látek 

N = 5 experimentů. V grafu jsou uvedeny průměrné hodnoty se standardní chybou.

Statisticky významná změna oproti kontrolní skupině (ANOVA,  p < 0,05) je v grafu 

označena symbolem *.

Statisticky  významná  změna  hodnot  odpovídajících  kombinaci  DOX  +  MER  vůči 

samotnému DOX (ANOVA, p < 0,05) je v grafu označena symbolem #.

48



5.3.3 Stanovení aktivit kaspas v kombinačním pokusu s doxorubicinem a 
sobuzoxanem 

V  těchto  pokusech  jsme  stanovovali  aktivitu  kaspas  3,  8  a  9.  Buňky  byly 

vystaveny 72 hodinovému působení DOX, SOB a jejich kombinace v koncentracích 

odpovídajících hodnotě IC50. Bylo zaznamenáno statisticky významné zvýšení aktivit 

všech tří  kaspas oproti kontrolní skupině buněk a také statisticky významné zvýšení 

aktivit  všech  tří  kaspas  při  působení  kombinace  obou  látek  oproti  pokusu,  kde  byl 

použit samotný DOX. 

Obr.  5.3.3  Stanovení  aktivit  kaspas  kombinačním  pokusem  s  doxorubicinem, 

sobuzoxanem a kombinací obou látek 

N = 5 experimentů. V grafu jsou uvedeny průměrné hodnoty se standardní chybou.

Statisticky významná změna oproti kontrolní skupině (ANOVA,  p < 0,05) je v grafu 

označena symbolem *.

Statisticky  významná  změna  hodnot  odpovídajících  kombinaci  DOX  +  SOB  vůči 

samotnému DOX (ANOVA, p < 0,05) je v grafu označena symbolem #.
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5.4 Elektroforéza

Jako další marker apoptózy buněk byla provedena agarózová gelová elektroforéza 

vzorků  celkové  jaderné  DNA izolované  z buněk  HL-60,  inkubovaných 72  hodin  za 

kontrolních  podmínek,  s  doxorubicinem,  dexrazoxanem a  jejich  kombinací  (vždy v 

koncentracích odpovídajícím příslušným hodnotám IC50). 

Na pořízené fotografii gelu je vlevo a vpravo patrný žebříček po 100 bp. Při 

použití DOX, a zejména pak u použití kombinace obou látek, je patrný proužek v oblasti 

odpovídající  200 bp  (Compton,  1992;  Arends  a  kol.,  1990). Takto  rozštěpená  DNA 

odpovídá specifickému štěpení DNA při apoptóze. 

Obr. 5.4 Vizualizace DNA izolované z buněk HL-60 po 72 hodinové inkubaci za 

kontrolních  podmínek,  s  doxorubicinem,  dexrazoxanem  a  jejich  kombinací. 

Barvení ethidium bromidem, vizualizace na transiluminátoru při 254 nm.
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5.5 Fluorescenční mikroskopie

Na fotografiích buněk značených sondami Hoechst 33342 (modrá fluorescence) 

a propidium jodidem (červená fluorescence) pořízených po 72 hodinové inkubaci HL-

60 buněk je v porovnání s kontrolní skupinou jasně viditelné snížení proliferace buněk 

inkubovaných s doxorubicinem a dexrazoxanem (vždy v koncentracích odpovídajících 

příslušným  hodnotám  IC50).  Dále  je  patrné  snížení  proliferace  buněk  při  použití 

kombinace látek oproti použití samotného doxorubicinu nebo samotného dexrazoxanu. 

Na fotografiích vykazuje chromatin v jádrech živých buněk modrou fluorescenci, modré 

kulovité  útvary  představují  buňky  v  časném  stádiu  apoptózy,  červená  fluorescence 

naopak označuje jádra buněk nekrotických, případně pozdně apoptotických. 

Obr. 5.5. Vizualizace toxického antiproliferačního působení pomocí fluorescenční 
mikroskopie. HL-60 buňky inkubované 72 hodin s DOX, DEX a jejich kombinací 
označené  sondami  Hoechst  33342  (modrá  fluorescence)  a  propidium jodidem 
(červená fluorescence) 

51

     kontrola DOX 38nM

  DEX 25μl DOX+DEX



6 Diskuse

Inhibitory topoisomerasy II jsou jedny z nejužívanějších protinádorových léčiv. 

Jejich velkou nevýhodou je ovšem na dávce závislá, kumulativní kardiotoxicita, jejíž 

mechanismus  není  zatím  zcela  objasněn.  Jediným  dosud  v praxi  užívaným 

kardioprotektivem je dexrazoxan. Jeho kardioprotektivní účinek byl potvrzen mnoha in 

vitro i klinickými studiemi (Swain a Vici, 2004; Speyer a kol., 1988; Lopez a kol., 1998; 

Swain a kol., 1997; Venturi a kol., 1996; Lipshultz, 2004; Wexler a kol., 1996). Zásadní 

vlastností takové látky by ale měla být absence interference s terapeutickým působením 

antracyklinů na nádorové buňky. Vzhledem k tomu, že jedním z mechanismů účinku 

dexrazoxanu je i inhibice topoisomerasy II (Hasinoff a kol., 1995), tj. stejného enzymu, 

na který působí i antracykliny, objevují se obavy z možné kompetice na tomto enzymu a 

ze snížení protinádorové účinnosti (Hasinoff a kol., 1995). Cílem naší práce proto bylo 

zjistit,  jak  dexrazoxan  a  jiné  inhibitory  topoisomerasy  II  ovlivňují  antiproliferační 

účinnost antracyklinů.   

Pro  následující  kombinační  pokusy  jsme  museli  nejprve  stanovit  IC50 

jednotlivých  látek.  Tyto  cytotoxicitní  pokusy  jsme  dělali  pomocí  MTT testu  po  72 

hodinové inkubaci se zkoušenými látkami v různých koncentracích. Hodnoty IC50 jsme 

vypočítali pomocí softwaru CalcuSyn. Z těchto hodnot je patrné, že antracykliny mají 

mnohem silnější  antiproliferační  účinnost než katalytické inhibitory,  neboť k inhibici 

proliferace  na  polovinu  je  potřeba  cca  1000x  menší  koncentrace  než  při  použití 

katalytických inhibitorů.

Zkoušená látka IC50

doxorubicin 38 nM
daunorubicin 19 nM
dexrazoxan 25 μM
merbaron 38 μM
sobuzoxan 48 μM

Tabulka č. 1 Hodnoty IC50 jednotlivých látek
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Abychom mohli určit míru ovlivnění antiproliferační účinnosti antracyklinových 

antibiotik  katalytickými  inhibitory  topoisomerasy  II,  museli  jsme  stanovit  hodnoty 

kombinačních indexů. Opět šlo o cytotoxicitní pokusy vyhodnocené MTT testem po 72 

hodinové  inkubaci  se  zkoušenými  látkami  a  jejich  kombinacemi  o  koncentracích 

odpovídajících hodnotám IC50  a  jejich násobkům a  podílům.  Hodnoty kombinačních 

indexů byly vypočítány softwarem CalcuSyn.    

Kombinace 
látek

CI
1/8 IC50

CI
1/4 IC50

CI
1/2 IC50

CI
IC50

CI
2 IC50

CI
4 IC50

DOX + 
DEX 0,191 0,212 0,314 0,328 0,402 0,412

DAU + 
DEX 0,280 0,411 0,575 0,661 0,809 0,761

DOX + 
MER 0,304 0,412 0,480 0,567 0,495 0,351

DAU + 
MER 0,301 0,430 0,572 0,817 0,553 0,529

DOX + 
SOB 0,124 0,196 0,299 0,321 0,214 0,274

DAU + 
SOB 0,158 0,250 0,380 0,570 0,438 0,399

Tabulka č. 2 Hodnoty kombinačních indexů

Z hodnot  kombinačních  indexů  vyplývá,  že  výsledný  efekt  při  použití 

kombinace ANT a katalytického inhibitoru není antagonistický, neboť žádná hodnota 

není větší než jedna (Chou a Talalay, 1983; Chou a Talalay, 1984). Naše výsledky proto 

nepotvrzují studie (Sehested a kol., 1993; Swain a kol., 1997; Hasinoff a kol., 1996; 

Hofland a kol., 2005), které mluví o antagonistickém působení při použití kombinace 

obou látek. Rozdíl ve výsledcích může být způsoben i tím, že ve studii (Hasinoff a kol., 

1996) byly použity buňky CHO, což nejsou nádorové buňky. 

Výsledný efekt je tedy buď aditivní nebo dokonce synergický. Synergický efekt 

je patrný zejména v kombinačních experimentech, kdy byly použity nižší koncentrace 

látek. 

Výsledky naší experimentální studie proto nepotvzují obavy z možného snížení 

protinádorové  účinnosti  antracyklinových  antibiotik  katalytickými  inhibitory 

53



topoisomerasy  II  a  potvrzují  výsledky  meta-analýzy  ze  všech  dostupných 

randomizovaných studií  (Seymour a  kol.,  1999) a některých dalších studií  (Swain a 

Vici, 2004; Marty a kol., 2006).   

Z našich  výsledků též  vyplývá,  že  díky aditivitě  či  synergismu katalytických 

inhibitorů topoisomerasy II by se mohly snížit terapeutické dávky antracyklinů, čímž by 

se snížila i jejich toxicita.

Viabilitní  pokusy  jsme  doplnili  hodnocením  buněčné  mofrologie  pomocí 

fluorescenční  mikroskopie.  Byla  pořízena  fotografická  dokumentace  buněk  po  72 

hodinové inkubaci s doxorubicinem, dexrazoxanem a jejich kombinaci v koncentracích 

odpovídajících  hodnotám IC50.  Na  fotografii  s kontrolními  buňkami  je  patrný  velký 

počet  živých  buněk,  které  jsou  obarveny  pouze  sondou  Hoechst  33342  (modrá 

fluorescence).  Na  fotografiích  buněk,  které  byly  vystaveny  buď  samotnému 

doxorubicinu  nebo  samotnému  dexrazoxanu,  je  jednoznačně  patrný  úbytek  živých 

buněk, tedy snížená proliferace buněk a také se zde objevují nekrotické či sekundárně 

apoptotické  buňky  obarvené  propidium  jodidem  (červená  fluorescence).  Při  použití 

kombinace obou látek je snížení proliferace a nárůst mrtvých buněk ještě výraznější. 

Toto zobrazení však není úplně optimální, neboť HL-60 je suspenzní buněčná kultura 

(Gallagher a kol., 1979). Průkaznější by bylo použití například průtokového cytometru, 

což bude náplní našich dalších experimentů.   

Pro  ověření  našich  výsledků  a  získání  dalších  informací  o  mechanismech 

antiproliferačního  působení  jsme  dále  stanovovali  aktivitu  kaspas  po  72  hodinové 

inkubaci se zkoušenými látkami a jejich kombinacemi o koncentracích odpovídajících 

hodnotám IC50.   Stanovovali jsme aktivity kaspas 3, 8 a 9. Kaspasy jsou intracelulární 

proteasy,  jejichž  název  vznikl  zkrácením  jejich  anglického  popisu  (Fuentes-Prior  a 

Salvesen, 2004). Kaspasa 3 je kaspasa efektorová a stojí na konci kaspasové kaskády. 

Její aktivace vyvolává apoptózu. Kaspasy 8 a 9 jsou kaspasy iniciační. Kaspasa 8 je 

aktivována při  vnější  cestě apoptózy,  nazývané také receptory zprostředkovaná cesta 

apoptózy.  Kaspasa  9  je  pak  hlavní  signalizační  molekulou  vnitřní,  mitochondriemi 

zprostředkované cesty apoptózy (Pop a Salvesen, 2009). 
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Studované látky
Násobek aktivity kaspas oproti kontrolní skupině buněk

Kaspasa 3 Kaspasa 8 Kaspasa 9

DOX 6,8x 5,8x 6,2x

DEX 4,5x 3,8x 4,1x

DOX + DEX 15,4x 12,1x 14,4x

Tabulka  č.  3  Poměr  aktivit  kaspas  3,  8  a  9  buněk  vystavených  působení 

doxorubicinu, dexrazoxanu a jejich komcinacím oproti kontrolním buňkám

Zkoušené látky
Násobek aktivity kaspas oproti kontrolní skupině buněk

Kaspasa 3 Kaspasa 8 Kaspasa 9

DOX 7,8x 7,7x 8,4x

MER 1,1x 4,6x 4,5x

DOX + MER 6,6x 7,5x 8,0x

Tabulka  č.  4  Poměr  aktivit  kaspas  3,  8  a  9  buněk  vystavených  působení 

doxorubicinu, merbaronu a jejich komcinacím oproti kontrolním buňkám

Zkoušené látky
Násobek aktivity kaspas oproti kontrolní skupině buněk

Kaspasa 3 Kaspasa 8 Kaspasa 9

DOX 7,1x 5,6x 6,6x

SOB 3,5x 2,1x 2,7x

DOX + SOB 11,9x 7,6x 9,8x

Tabulka  č.  5  Poměr  aktivit  kaspas  3,  8  a  9  buněk  vystavených  působení 

doxorubicinu, sobuzoxanu a jejich komcinacím oproti kontrolním buňkám

Naše  výsledky  ukazují,  že  jak  antracykliny,  tak  katalytické  inhibitory 

topoisomerasy II statisticky významně zvyšují aktivitu všech tří kaspas a aktivují tak 

obě cesty apoptózy. Je též patrné, že při použití kombinace antracyklinu a katalytického 
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inhibitoru je také statisticky významně zvýšena aktivita všech tří kaspas, a to jak vůči 

kontrole, tak i vůči samotnému antracyklinu. 

Tato statisticky významná změna není  patrna  pouze  u pokusů s katalytickým 

inhibitorem  merbaronem.  I  z hodnot  kombinačních  indexů  plyne,  že  kombinace 

antracyklinů  s  merbaronem není  tak  výhodná jako kombinace  s bis-dioxopiperaziny. 

Mohlo by to být způsobeno interakcí merbaronu s doxorubicinem. Tato interakce byla 

již  dříve  popsána  při  pokusech  na  buněčné  linii  HL-60,  ale  pouze  ve  vysokých 

koncentracích zkoušených látek (merbaron a doxorubicin). Tyto koncentrace byly cca 

50x vyšší než koncentrace používané v našich pokusech  (Swift a kol., 2008). 

Pomocí  agarózové  gelové  elektroforézy jsme  též  potvrdili  apoptotickou  smrt 

buněk po 72 hodinové inkubaci s doxorubicinem, dexrazoxanem a jejich kombinací. 

Provedli jsme izolaci jaderné DNA, přečistili ji fenol-chloroformovou extrakcí a nanesli 

na  gel  spolu  s  komerčně  dodávanými  standardními  „žebříčky“.  Po  ukončení 

elektroforézy  jsme  gel  obarvili  ethidium bromidem.  Na  fotografii  gelu  byly  patrné 

proužky  v oblasti  kolem  200  bp  u  vzorků  DNA izolovaných  z buněk,  které  byly 

inkubovány se samotným doxorubicinem a také u těch, které byly vystaveny působení 

kombinace  obou látek.  Toto štěpení  odpovídá štěpení  DNA při  apoptóze  (Compton, 

1992; Arends a kol., 1990). Naše výsledky nejsou zcela průkazné. Chybí například band 

odpovídající  200 bp u vzorku DNA z pokusu s dexrazoxanem, který by měl  být,  na 

základě ostatních výsledků, též patrný. Pravděpodobně jsou tyto nedostatky způsobeny 

nízkou koncentrací DNA nanášené na gel.

Naše  práce  je  součástí  většího  projektu,  který  se  převážně  zabývá 

kardiotoxicitou  antracyklinových  antibiotik,  kardioprotekcí  pomocí  dexrazoxanu  a 

jiných  železo-chelatujících  látek  a  syntézou  nových  potenciálně  kardioprotektivních 

látek (analogů dexrazoxanu). Aby byla daná problematika popsána komplexně, zabývá 

se  tento  projekt  i  možným  ovlivněním  protinádorové  účinnosti  antracyklinových 

antibiotik katalytickými inhibitory topoisomerasy II,  což bylo právě předmětem naší 

práce.

Tato práce může být využita při  hodnocení ovlivnění protinádorové účinnosti 

antracyklinů nově syntetizovanými analogy dexrazoxanu. 
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7 Závěry

U  všech  námi  studovaných  látek  (doxorubicin,  daunorubicin,  dexrazoxan, 

merbaron  a  sobuzoxan)  bylo  zaznamenáno  dávkově  závislé  a  statisticky  významné 

snížení proliferace buněčné linie HL-60 vůči kontrolní skupině.  

V kombinačních  pokusech  jsme  prokázali  statisticky  významné  snížení 

proliferace  buněk,  které  byly  vystaveny  působení  kombinace  antracyklinů  a 

katalytických inhibitorů topoisomerasy II, vůči buňkám, které byly vystaveny působení 

samotných antracyklinů. 

Z hodnot kombinačních indexů vyplývá, že výsledný efekt je aditivní, v nižších 

koncentracích dokonce synergický.  

Studie, kde jsme stanovovali aktivitu kaspas, prokázaly, že při použití inhibitorů 

topoisomerasy II dochází k aktivaci všech tří kaspas 3, 8 a 9, což ukazuje na aktivaci 

vnitřní i vnější cesty apoptózy. 

Prokázali  jsme  statisticky  významné  zvýšení  aktivace  kaspas  při  použití 

kombinace  látek  jak oproti  kontrolní  skupině,  tak  i  oproti  pokusům,  kde byl  použit 

samotný  doxorubicin.  Tato  statisticky  významná  změna  nebyla  prokázána  pouze  u 

pokusů s katalytickým inhibitorem merbaronem.

Naše závěry proto nepotvrzují některé dříve publikované obavy z negativního 

ovlivnění protinádorové účinnosti antracyklinových cytostatik katalytickými inhibitory 

topoisomerasy  II.  Naopak  ukazují,  že  dochází  minimálně  k aditivnímu 

antiproliferačnímu působení. Tento efekt v určitých poměrech koncentrací přerůstá až 

v synergismus,  což  může  mít  vysoce  pozitivní  efekt  při  kombinační  protinádorové 

terapii, kdy redukce dávek jednotlivých léčiv může vyústit v snížení jejich nežádoucích 

účinků (zejména antracyklinové kardiotoxicity).
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8 Seznam zkratek 

ADP adenosindifosfát

ATL adult T-cell leukemia

ATP adenosintrifosfát

bp pár bází

CHO Chinese Hamster Ovary

CI kombinační index

DAU daunorubicin

DEX dexrazoxan

DHOasa dihydroorotasa

DHPasa dihydropyrimidinasa

DMSO dimethylsulfoxid

DNA deoxyribonukleová kyselina

DOX doxorubicin

E. coli Escherichia coli            

EDTA ethylendiamintetraoctová kyselina

IC50 50% inhibiční koncentrace

MER merbaron

MTT 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-difenyltetrazolium bromid

Pi fosfát

PBS Phosphate Buffered Saline

ROS Reactive Oxygen Species

RPMI Roswell Park Memorial Institute medium

SDS sodium dodecyl sulphate

SOB sobuzoxan

TBE pufr Tris – borát – EDTA pufr
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