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SEZNAM ZKRATEK 

 

 

AIF Apoptosis-inducing factor 

ANT Adenine nukleotide translocator 

Apaf-1 Apoptotic protease activating factor 1 

Bad Bcl-2-associated death promoter 

Bak Bcl-2 homologous antagonist/killer 

Bax Bcl-2 associated X protein 

Bcl-2 B-cell-lymphoma 2  

Bcl-XL B-cell lymphoma-extra large 

BH Bcl-2 homology  

BIR Baculovirus IAP repeat 

BRCA1 Breast cancer 1 

BRCA2 Breast cancer 2 

tBid Truncated BH3-interacting domain death agonist 

CAD Caspase-activated deoxyribonuclease 

CARD Caspase activation and recruitment domain 

c-FLIP Cellular FLICE-inhibitory proteins 

cIAP1 Cellular IAP1 

cIAP2 Cellular IAP2 

DD Death domain 

DED Death effector domain 

DIABLO Direct inhibitor of apoptosis-binding protein with low pI 

DISC Death-inducing signaling complex 

DMSO Dimethyl sulfoxide 

eIF2α Eukaryotic translation initiation factor 2 subunit alpha 

ER Estrogenový receptor 

FACS Fluorescence-activated cell sorting 

FADD Fas-associated death domain 

Fas Apoptosis stimulating fragment 



 7 

FasL Fas ligand 

FasR Fas receptor 

FLICE FADD-like interleukin-1 beta-converting enzyme 

HER2 Human epidermal growth factor receptor 2 

Htr2/Omi High temperature requirement protein A2 

IAP Inhibitor of apoptosis protein 

ICAD Inhibitor of caspase-activated deoxyribonuclease 

ILP2 IAP-like protein 2 

IκBα Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells, 

inhibitor alpha 

Mcl-1 Myeloid cell leukemia 1 

ML-IAP Melanoma IAP (Livin) 

NFκB Nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B-cells 

NAIP Neuronal apoptosis inhibitory protein 

PARP Poly(ADP-ribose)polymerase 

PBS Phosphate buffered saline 

PIDD p53-induced death domain 

PI3K Phosphoinositide 3-kinase 

PKB Protein kinase B 

PR Progesteron receptor 

PTP Permeability transition pore  

PUMA p53 upregulated modulator of apoptosis 

RAIDD RIP associated Ich-1/CED homologous protein with death domain 

Rb protein Retinoblastoma protein 

RING Really interesting new gene 

RIP Receptor-interacting protein 

ROCK-1 Rho-associated, coiled-coil containing protein kinase 1  

ROS Reactive oxygen species 

SMAC Second mitochondria-derived activator of caspases 

TNF Tumor necrosis factor 

TNFR TNF receptor 

TRADD TNF receptor associated death domain 

http://www.copewithcytokines.de/cope.cgi?key=FADD%2dlike%20interleukin%2d1%20beta%2dconverting%20enzyme
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TRAIL TNF-related apoptosis-inducing ligand 

VDAC Voltage-dependent anion channel 

XIAP X-linked IAP 
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ABSTRAKT 

 

Apoptóza je jedním z mechanismů programované buněčné smrti, ke které 

dochází u nádorových buněk prsu po aplikaci taxanů. K její indukci může principielně 

docházet buď vnější nebo vnitřní dráhou.  

Diplomová práce má za cíl přispět k objasnění úlohy a mechanismů vnitřní 

mitochondriální dráhy indukce apoptózy po aplikaci taxanů (paclitaxel a SB-T-1216) na 

modelu buněčných linií karcinomu prsu SK-BR-3 (nefunkční protein p53, funkční 

kaspáza 3) a MCF-7 (funkční protein p53, nefunkční kaspáza 3). Konkrétně jsme 

sledovali vliv obou testovaných taxanů na mitochondriální membránový potenciál, 

hladinu ROS, expresi a lokalizaci proteinů regulujících vnitřní mitochondriální dráhu. 

U buněčné linie SK-BR-3 vedla aplikace obou taxanů k zhroucení mitochondriálního 

membránového potenciálu, avšak ne u buněčné linie MCF-7. Zjistili jsme, že se po 

aplikaci obou taxanů nemění exprese proteinu Bax a ani Smac/DIABLO u obou 

testovaných linií. U linie SK-BR-3 došlo na rozdíl od linie MCF-7 po aplikaci taxanů 

k poklesu exprese proteinu Bid. Po aplikaci taxanů nedošlo k translokaci proteinů Bax 

a Bid (tBid) z cytosolu na mitochondrie ani u jedné z testovaných linií. Nezjistili jsme 

také uvolňování proteinu Smac/DIABLO z mitochondrií do cytosolu. U buněčné linie 

SK-BR-3 jsme však pozorovali po aplikaci taxanů uvolňování cytochromu c 

z mitochondrií do cytosolu. To se u linie MCF-7 neprokázalo. Dále jsme zjistili, že 

dochází k výraznému snižování exprese proteinů rodiny IAP po aplikaci taxanů u obou 

buněčných linií. 

Výsledky tedy ukazují na to, že u buněčné linie SK-BR-3 aplikace taxanů 

spouští vnitřní mitochondriální dráhu indukce apoptózy. Nicméně mechanismus 

permeabilizace vnější mitochondriální membrány není jasný. U buněk linie MCF-7 

taxany indukují apoptózu jinými mechanismy než vnitřní mitochondriální dráhou. 

 

 

Klíčová slova: nádorové buňky prsu, taxany, indukce apoptózy, mitochondriální 

membránový potenciál, ROS, Smac/DIABLO, proteiny rodiny Bcl-2, proteiny rodiny 

IAP 
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ABSTRACT  

 

Apoptosis represents one of the cell death mechanisms which is realized after 

the application of taxanes in breast cancer cell lines. Apoptosis induction can be 

principally triggered either by outer or inner pathway.  

The aim of the diploma thesis is to contribute to the elucidation of role and 

mechanisms of the inner mitochondrial pathway of apoptosis induction after taxane 

application (paclitaxel and SB-T-1216) employing a model of breast carcinoma cell 

lines SK-BR-3 (nonfunctional p53, functional capase-3) and MCF-7 (functional p53, 

nonfunctional caspase-3). Specifically, we tested the effect of both employed taxanes on 

mitochondrial membrane potential, ROS level and the expression and localization of 

proteins regulating inner mitochondrial pathway. Taxane application resulted in 

mitochondrial membrane dissipation in SK-BR-3 cell line. However, this was not 

shown in MCF-7 cell line. We found no changes in Bax and Smac/DIABLO expression 

after taxane application in both tested cell lines. There was a decrease of Bid expression 

after taxane application in SK-BR-3 line, but not in MCF-7 line. Taxane application did 

not lead to the translocation of Bax and Bid (tBid) proteins from cytosol to 

mitochondria in both tested cell lines. Similarly, there was no Smac/DIABLO release 

from mitochondria to cytosol. We detected cytochrome c release from mitochondria 

into the cytosol after taxane application in SK-BR-3 cell line. This was not shown in 

MCF-7 line. Finally, we found significant downregulation of proteins of the IAP family 

after taxane treatment in both cell lines. 

The results indicate that taxane application triggers inner mitochondrial 

pathway of apoptosis induction in SK-BR-3 cell line. However, the mechanisms of 

outer mitochondrial membrane permeabilization is not clear. In the case of MCF-7 cell 

line, taxane application triggers apoptosis induction by other mechanisms than 

mitochondrial pathway. 

 

 

Key words: breast cancer cells, taxanes, apoptosis induction, mitochondrial membrane 

potential, ROS, Smac/DIABLO, proteins of the Bcl-2 family, proteins of the IAP family  
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I. ÚVOD  

 

 

Indukce apoptózy u buněk nádorů prsu představuje účinný mechanismus 

terapie tohoto onemocnění. Mezi účinné látky indukující apoptózu se řadí mimo jiné 

taxany (přírodní látky nacházející se především v kanadském tisu Taxus brevifolia 

a jejich deriváty). Taxany stabilizují mikrotubuly dělícího vřeténka a zamezují tak 

realizaci mitózy (Ringel & Horwitz 1991, Jordan 2002). Paclitaxel je taxan první 

generace, který je v klinické praxi využíván od roku 1994 (Gueritte 2001). Do druhé 

generace taxanů se řadí semisyntetický derivát docetaxel. Syntetizované analogy taxanů 

třetí generace se zdají být celkově účinnější než původní generace taxanů. Již dříve byly 

v naší laboratoři testovány paclitaxel, docetaxel a některé syntetizované nefluorované 

taxany včetně SB-T-1216 a také některé fluorované analogy taxanů (např. SB-T-12853 

a SB-T-2854) (Ehrlichova et al. 2005b, Voborilova et al. 2011). Taxan SB-T-1216 

nebyl zatím testován na nádorových buňkách žádnou jinou laboratoří, a proto jsou 

výsledky naší laboratoře v tomto ohledu unikátní.  

V naší laboratoři se dlouhodobě zabýváme studiem mechanismů indukce 

apoptózy taxany u buněk nádorů prsu. U dříve testovaných linií MDA-MB-435 

a NCI/ADR-RES byla po aplikaci taxanů detekovaná aktivace kaspázy 8 a kaspázy 9, 

což ukazuje na případnou schopnost taxanů indukovat apoptózu vnější i vnitřní dráhou. 

Další aktivovanou kaspázou se zde ukázala být kaspáza 2. Nicméně její úloha v indukci 

apoptózy není zatím zcela jasná (Kovar et al. 2009, Voborilova et al. 2011). 

Cílem této diplomové práce bylo přispět k objasnění mechanismů vnitřní 

mitochondriální dráhy indukce apoptózy u buněk nádorů prsu linie SK-BR-3 a MCF-7 

po aplikaci taxanů (klasický paclitaxel a nový derivát SB-T-1216). Buňky linie          

SK-BR-3 nemají funkční protein p53 a mají funkční kaspázu 3. Naopak buňky linie 

MCF-7 mají funkční protein p53 a nemají funkční kaspázu 3. Tento buněčný model 

využívající srovnání odpovědi uvedených buněčných linií na aplikaci taxanů tak mohl 

poskytnout důležité informace o příslušných mechanismech indukce apoptózy.  

Konkrétně cílem práce bylo sledovat u buněk linie SK-BR-3 a MCF-7  

(1) vliv testovaných taxanů na změny mitochondriálního membránového potenciálu 
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a hladiny ROS, 

(2) vliv testovaných taxanů na expresi a lokalizaci proapoptotických proteinů Bax, Bid 

z rodiny Bcl-2 a proapoptotického proteinu Smac/DIABLO,  

(3) vliv testovaných taxanů na expresi antiapoptotických proteinů XIAP a survivinu 

z rodiny IAP. 

Objasnění konkrétních mechanismů indukce apoptózy taxany u nádorových 

buněk prsu může pomoci při dalším vývoji účinnějších chemoterapeutik pro terapii 

nádorů prsu, případně při řešení problematiky spojené s rezistencí nádorů prsu 

k aplikovaným chemoterapeutikům. 
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II. LITERÁRNÍ PŘEHLED 

 

 

II.1. Mechanismy indukce apoptózy 

 

 

Apoptóza je jedním z typů programované buněčné smrti a je indukována 

faktory vnějšího i vnitřního prostředí buňky (Duprez et al. 2009). V rámci indukce 

apoptózy jsou aktivovány tzv. iniciační kaspázy. Iniciační kaspázy aktivují exekuční 

kaspázy, které štěpí tzv. substráty smrti, čímž zahajují exekuci apoptózy. V důsledku 

těchto dějů dochází k fyziologickým a morfologickým změnám typickým pro 

apoptotické buňky (Fan et al. 2005). 

Ve vnější dráze indukce apoptózy jsou extracelulární signály přenášeny přes 

tzv. receptory smrti lokalizované v plazmatické membráně buňky. Dalším 

mechanismem indukce apoptózy je indukce prostřednictvím systému perforin/ 

granzymu B, kdy protein perforin vytváří póry v plazmatické membráně (Henkart 1994, 

Mahrus & Craik 2005), kterými se do cytosolu buňky dostává granzym B. Granzym B 

poté štěpí a aktivuje kaspázy (Mahrus & Craik 2005). Apoptózu může navodit také 

nedostatek některých cytokinů označovaných jako „survival factors“. Nedostatek těchto 

cytokinů vede k indukci apoptózy prostřednictvím regulace aktivity příslušných kináz 

(Macha et al. 2011).  

Vnitřní dráha indukce apoptózy je charakteristická permeabilizací vnější 

mitochondriální membrány a uvolněním proapoptotických molekul do cytosolu buňky. 

Proapoptotické molekuly v cytosolu následně aktivují kaspázy účastnící se indukce 

a exekuce apoptózy.  

 

 

II.1.1. Vnější dráha indukce apoptózy 

 

Vnější dráha indukce apoptózy (obr. 1) se spouští na základě interakcí přísluš-  
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ných ligandů s receptory smrti. Receptory smrti mají cytoplazmatickou „doménu smrti“ 

(Ashkenazi & Dixit 1998) a patří do rodiny TNFR (tumor necrosis factor receptor) 

proteinů (Locksley et al. 2001). Doména smrti má klíčovou úlohu v přenosu 

extracelulárního apoptotického signálu do buňky. Receptory TNFR rodiny obsahují 

charakteristické extracelulární domény bohaté na cystein.  

Mezi receptory TNFR rodiny s doménou smrti a příslušné ligandy patří 

FasL/FasR, TNF-α/TNFR1, Apo3L/DR3 (apoptosis antigene-3/death receptor-3), 

Apo2L/DR4, Apo2L/DR5 (Park 2011). Navázání ligandu na receptor zde indukuje 

oligomerizaci a tím i aktivaci receptoru. Aktivovaný receptor interaguje prostřednictvím 

domény smrti s adaptorovými proteiny v aktivačním komplexu. Typickým příkladem je 

vazba Fas ligandu na Fas receptor, která indukuje vazbu adaptorového proteinu FADD. 

Dalším příkladen je vazba ligandu TNF-α na TNFR1 receptor, která indukuje vazbu 

adaptorového proteinu TRADD a dále FADD a RIP (Hsu et al. 1995). V aktivačních 

komplexech receptorového proteinu s adaptorovými proteiny se aktivuje iniciační 

kaspáza 8 a kaspáza 10 (Martin et al. 1998, Degterev et al. 2003). 

Aktivovaná kaspáza 8 štěpí a aktivuje exekuční kaspázu 3. Dále kaspáza 8 

štěpí protein Bid na tBid (truncated Bid), který se translokuje na vnější mitochondriální 

membránu. Mitochondriální membránu permeabilizuje a tím aktivuje vnitřní dráhu 

indukce apoptózy (Igney & Krammer 2002). Štěpení proteinu Bid kaspázou 8 ukazuje, 

že vnější a vnitřní dráha indukce apoptózy nejsou funkčně oddělené (obr. 1). 

Vnější dráha indukce apoptózy může být regulována proteinem c-FLIP, který 

vazbou na FADD a kaspázu 8 inhibuje aktivitu těchto proteinů (Scaffidi et al. 1999, 

Lavrik & Krammer 2012).  

 

 

II.1.2. Vnitřní dráha indukce apoptózy 

 

Vnitřní dráha indukce apoptózy (obr. 1) může být spuštěna v důsledku 

poškození DNA, způsobeným například různými typy záření, chemoterapeutiky, či 

nadbytkem volných radikálů. Poškození DNA vede k aktivaci proteinu p53, který je 

transkripčním faktorem a indukuje expresi proapoptotických proteinů rodiny Bcl-2 (viz  
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Obr. 1. Schéma vnitřní a vnější dráhy indukce apoptózy. „BH3-only“ proteiny inhibují 

antiapoptotickou aktivitu proteinu Bcl-2 či Bcl-XL. Po vytvoření PTP pórů, Bax či Bak kanálů 

nebo permeabilizaci vnější mitochondriální membrány prostřednictvím proteinu tBid se při 

vnitřní dráze indukce apoptózy z mitochondrií uvolní proapoptotické proteiny. Proteáza 

HtrA2/Omi či protein Smac/Diablo inhibují aktivitu IAP proteinů inhibujících kaspázy. 

V proteinovém komplexu tzv. apoptozómu, tvořeném cytochromem c uvolněném 

z mitochondrií, proteinem Apaf-1 a prokaspázou 9 se následně aktivuje kaspáza 9. Kaspáza 9 

aktivuje kaspázu 3, která indukuje aktivaci CAD a tím fragmentaci DNA a následně kondenzaci 

i fragmentaci jádra. Fragmentaci DNA způsobují také proteiny AIF či endonukleáza G. Vnější 

dráha indukce apoptózy je zprostředkována interakcí ligandů s příslušnými receptory smrti, 

které prostřednictvím adaptorových proteinů aktivují kaspázu 8. Kaspáza 8 poté štěpí protein 

Bid na t-Bid, který po translokaci na vnější mitochondriální membránu zprostředkuje její 

permeabilizaci a tím propojuje vnější a vnitřní dráhu indukce apoptózy. Kaspáza 8 také přímo 

aktivuje kaspázu 3 a 7. Aktivované kaspázy 3 a 7 následně štěpí své substráty v cytoplazmě 

a v jádře buňky. Převzato a upraveno podle Jeong & Seol (Jeong & Seol 2008). Vysvětlení 

příslušných zkratek viz „SEZNAM ZKRATEK“. 

 

II.1.3.1.) (Haupt et al. 2003). Důležitým znakem indukce apoptózy vnitřní mi-

tochondriální dráhou je uvolnění proapoptotických molekul z mitochondrií a následná 

aktivace kaspáz. 

 

II.1.2.1. Změny mitochondriálního membránového potenciálu a tvorba ROS  

Na vnitřní mitochondriální membráně dosahuje za normálních podmínek 

membránový potenciál hodnoty -180 mV. Membránový potenciál na vnitřní 

mitochondriální membráně vzniká na základě transportu elektronů přes proteinové 

komplexy elektrony transportujícího řetězce lokalizované ve vnitřní mitochondriální 
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membráně a pumpováním protonů přes vnitřní mitochondriální membránu. Vzniklý 

protonový gradient je využíván ATP syntázou pro syntézu ATP (Lim et al. 2012). 

Jakmile dojde ke zhroucení mitochondriálního membránového potenciálu na vnitřní 

mitochondriální membráně a permeabilizaci vnější mitochondriální membrány, buňka 

již není schopná zvrátit nástup apoptózy (Ferri & Kroemer 2001). 

Jednou z možností permeabilizace vnější mitochondriální membrány je tvorba 

kanálů proapoptotickými proteiny rodiny Bcl-2 (viz II.1.3.1.). Další možností 

permeabilizace vnější membrány mitochondrií je tvorba PTP (permeability transition 

pore) (obr. 1) (van Gurp et al. 2003). PTP je tvořen dvěma kanály, tj. „voltage-

dependent anion channel“ (VDAC) a „adenine nukleotide translocator“ (ANT) 

(Sugiyama et al. 2002). Za normálního stavu mitochondrií je protein VDAC lokalizován 

ve vnější a ANT ve vnitřní mitochondriální membráně a nejsou tedy v kontaktu. Až 

během indukce apoptózy vytvoří tyto dva kanály PTP. Vytvoření PTP póru je 

regulováno proteiny Bax, Bak, Bcl-2 a Bcl-XL (Tsujimoto & Shimizu 2000). 

V důsledku vzniku PTP dojde ke ztrátě integrity vnitřní mitochondriální membrány, 

transmembránového protonového gradientu, zastavení syntézy ATP, k odpřažení 

oxidativní fosforylace a k produkci reaktivních kyslíkových radikálů, tj. ROS (reactive 

oxygen species) (van Gurp et al. 2003).  

Mezi nejčastější typy ROS v buňkách patří superoxidový anion (O2
-
), peroxid 

vodíku (H2O2) a hydroxylový radikál (OH
-
). ROS jsou v buňce přirozeným vedlejším 

produktem fungování elektrony transportujícího řetězce v mitochondriích (Cadenas & 

Davies 2000). Pokud se generuje nadměrné množství ROS a buňka nestihne svými 

ochrannými mechanismy toto množství eliminovat, může dojít k poškození částí 

buněčných organel či DNA a následně k indukci apoptózy (Aoki et al. 2002).  

 

II.1.2.2. Proapoptotické faktory uvolňované z mitochondrií 

V důsledku permeabilizace vnější mitochondriální membrány se do cytosolu 

z mitochondrií uvolňují proapoptotické faktory (obr. 1). Mezi molekuly uvolňované 

z mitochondrií, které se přímo účastní vnitřní dráhy indukce apoptózy, patří cytochrom 

c, Smac/DIABLO a HtrA2/Omi (Du et al. 2000, Garrido et al. 2006). V mitochondriích 

je cytochrom c přenašečem elektronů v dýchacím řetězci. V cytosolu cytochrom c váže 
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Apaf-1 a prokaspázu 9 čímž dochází k formování „apoptozómu“ (Chinnaiyan 1999, Hill 

et al. 2004) (viz II.1.4.). 

Dalším proapoptotickým faktorem je Smac/DIABLO (Verhagen et al. 2000). 

Protein Smac/DIABLO se váže na všechny proteiny rodiny IAP (inhibitor of apoptosis 

protein) a brání tak navázání proteinů IAP na kaspázy (obr. 1) (Du et al. 2000, 

Verhagen et al. 2000, Ekert et al. 2001).  

Dalšími proapoptotickými proteiny uvolněnými z mezimembránového 

prostoru mitochondrií jsou AIF (apoptosis inducing factor) a endonukleáza G (Susin et 

al. 1999, Li et al. 2001). 

 

 

II.1.3. Regulace vnitřní dráhy indukce apoptózy 

 

Vnitřní dráha indukce apoptózy je regulována na několika úrovních a to na 

úrovni permeabilizace mitochondrií a na úrovni regulace aktivity kaspáz. 

Permeabilizace mitochondriální membrány je regulována proteiny rodiny Bcl-2. 

Proteiny této rodiny působí buď proapoptoticky, nebo antiapoptoticky (Tsujimoto 

1998). Pro dosažení exekuce apoptózy musí v buňce převládat působení 

proapoptotických proteinů rodiny Bcl-2 (Fletcher & Huang 2006).  

Vnitřní dráha indukce apoptózy je regulována na úrovni regulace aktivity 

kaspáz prostřednictvím proteinů rodiny IAP. Proteiny rodiny IAP se váží na kaspázy 

a tím brání jejich aktivitě. Jsou tedy důležitými regulátory nejen vnitřní ale i vnější 

dráhy indukce apoptózy (Deveraux et al. 1997, Roy et al. 1997). 

 

II.1.3.1. Proteiny rodiny Bcl-2 

V současnosti je známo 25 proteinů rodiny Bcl-2 (Reed & Pellecchia 2005). 

Tyto proteiny jsou lokalizovány ve vnější mitochondriální membráně, v membráně 

endoplazmatického retikula a také v cytosolu (Reed 2008). Proteiny rodiny Bcl-2 se dělí 

do tří podrodin na základě přítomnosti BH (Bcl-2 homology) domén (obr. 2). Čtyři BH 

domény (BH1-4) obsahují například proteiny Bcl-2, Bcl-XL, Bcl-W a Mcl-1, které 

působí antiapoptoticky a patří do Bcl-2 podrodiny Tři BH domény (BH1-3) obsahují  
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Obr. 2. Proteiny rodiny Bcl-2. Proteiny rodiny Bcl-2 obsahují různý počet BH (Bcl-2 

homology) domén. Proteiny Bcl-2, Bcl-XL, Bcl-W, A1, Mcl-1 a B obsahují 4 BH domény. 

Proteiny Bax, Bok, Bcl-XS a Bak obsahují 3 BH domény. Jedinou BH doménu a to BH3 

obsahují proteiny Bad, Bik, Bid, HRK, Bim Noxa, Puma a Bmf. Převzato a upraveno 

podle Strassera (Strasser 2005). 

 

například proteiny Bax, Bak a Bok, které působí proapoptoticky a řadí se do Bax 

podrodiny. Pouze BH3 doménu obsahují například proteiny Bim, Bad a Bid, které jsou 

proapoptotické a řadí se do podrodiny „BH3-only“ (Packham & Stevenson 2005).  

Usuzuje se, že části BH1, BH2 a BH3 domén antiapoptotických proteinů 

podrodiny Bcl-2 tvoří hydrofobní oblast, se kterou může interagovat oblast BH3 

domény proapoptotických proteinů podrodiny Bax a „BH3-only“ (Cory & Adams 

2002). Některé proteiny podrodiny Bax a „BH3-only“ zpřístupní svou BH-3 doménu 

k interakci s hydrofobní oblastní antiapoptotických proteinů Bcl-2 až po posttranslační 

modifikaci či změně konformace (Kirkin et al. 2004). Významnou posttranslační 

modifikací proteinů rodiny Bcl-2 je fosforylace (Leibowitz & Yu 2010). Protein Bad je 

ve fosforylovaném stavu vyvazován proteinem 14-3-3, který funguje v PI3K/PKB 

(phosphoinositide 3-kinase/Protein kinase B) signální dráze. Naopak fosforylace 

antiapoptotického proteinu Bcl-2 může zesilovat jeho antiapoptotické vlastnosti (Deng  

et al. 2004). 
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V rámci indukce apoptózy nepřenášejí proteiny podrodiny „BH3-only“ stejné 

apoptotické signály. Například proapoptotické signály pocházející z vnější dráhy 

indukce apoptózy se přenášejí štěpením proteinu Bid na tBid, který se translokuje na 

mitochondrie. Protein Bad se může aktivovat v případě snížení hladiny „suvival factors“ 

a proteiny Bax, PUMA a Noxa přenášejí signály zprostředkované aktivací proteinu p53 

v důsledku poškození DNA (Leibowitz & Yu 2010).  

Proteiny podrodiny Bax jsou aktivovány přímo (Bim, Bid) či nepřímo (Bad, 

Bik, Noxa) proteiny podrodiny „BH3-only“ (Letai et al. 2002). Při nepřímé aktivaci 

proteinů podrodiny Bax proteiny podrodiny „BH-3 only“ inhibují antiapoptotické 

vlastnosti proteinů podrodiny Bcl-2 na základě interakce s nimi (obr. 1). Například 

protein Bad může interagovat se třemi antiapoptotickými proteiny podrodiny Bcl-2 a to 

s proteiny Bcl-2, Bcl-XL a Bcl-W. Protein Noxa může interagovat pouze s proteiny  

Mcl-1 a A1 (Chen et al. 2005). 

Antiaptotické proteiny podrodiny Bcl-2 váží svými BH doménami 

proapoptotické proteiny podrodiny Bax a „BH3-only“ a tím inhibují jejich aktivitu. 

Proteiny podrodiny Bcl-2 vazbou na proapoptotické proteiny Bax a Bak brání jejich 

translokaci a následné permeabilizaci vnější mitochondriální membrány. Po inhibici 

antiapoptotického působení proteinů podrodiny Bcl-2 mohou tvořit proteiny Bax a Bak 

oligomery a po translokaci na vnější mitochondriální membránu v ní tvoří kanály, 

kterými jsou uvolněny proapoptotické molekuly z mezimembránového prostoru 

mitochondrií do cytosolu buňky (Kim et al. 2006). Tyto molekuly potom v cytosolu 

navozují aktivaci kaspáz (Donovan & Cotter 2004).  

 

II.1.3.2. Proteiny rodiny IAP  

U člověka bylo popsáno 8 proteinů této rodiny: NAIP (neuronal apoptosis 

inhibitory protein), cIAP1 (cellular IAP1), cIAP2 (cellular IAP2), XIAP (X-linked 

IAP), survivin, Apollon, ML-IAP (Livin) a ILP2 (IAP-like protein) (Deveraux & Reed 

1999, Salvesen & Duckett 2002). Proteiny rodiny IAP jsou charakteristické přítomností 

1-3 kopií tzv. BIR (Baculovirus IAP repeat) domén. Schematický diagram struktury 

vybraných proteinů ukazuje obr. 3. 

BIR domény zajišťují proteinům rodiny IAP schopnost rozpoznat cílové pro- 
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Obr. 3. Strukturní stavba proteinů rodiny IAP.Všechny proteiny rodiny IAP jsou tvořeny 

jednou či více BIR doménami. Tyto BIR domény se uplatňují v interakcích proteinů rodiny IAP 

s ostatními cílovými proteiny. Například protein XIAP je tvořen BIR doménami 1-3 a RING 

doménou. Protein survivin je nejmenším z rodiny IAP a je tvořen pouze jedinou BIR doménou. 

Převzato a upraveno podle LaCasse et al. (LaCasse et al. 2008). Vysvětlení příslušných zkratek 

viz „SEZNAM ZKRATEK“. 

 

teiny a realizovat interakce s těmito proteiny (Srinivasula & Ashwell 2008). Některé 

BIR domény proteinů XIAP, c-IAP1 a c- IAP2 obsahují oblast, do které se váže např. 

iniciační kaspáza 9, exekuční kaspáza 7 (Pop & Salvesen 2009) a také protein 

Smac/DIABLO (Liu et al. 2000). Jednou z nejvíce studovaných interakcí proteinů 

rodiny IAP je interakce s kaspázami, která ovlivňuje jejich aktivitu (Pop & Salvesen 

2009). XIAP interaguje s kaspázami 3, 7 a 9 s vysokou afinitou a inhibuje jejich aktivitu 

(Deveraux et al. 1997, Roy et al. 1997).  

Druhou důležitou doménou známou u IAP je RING (really interesting new 

gene) doména, která má funkci E3 ubiquitin ligázy (Vaux & Silke 2005) (obr. 3). 

Prostřednictvím této domény dochází k ubiquitinaci některých proteinů rodiny IAP 

a také k ubiquitinaci vázaných proteinů, jako např. kaspázy 3, 7, 9 (Huang et al. 2000) 

či Smac/DIABLO (Morizane et al. 2005), což vede k jejich degradaci v proteazomu.  

Survivin je nejmenší z proteinů rodiny IAP, protože je tvořen pouze jednou 

BIR doménou na N konci a α helixem na C konci (Srinivasula & Ashwell 2008). 

Survivin neváže kaspázy přímo, ale tvoří komplex např. s proteinem XIAP (Dohi et al. 

2004). Tím podporuje schopnost proteinu XIAP inhibovat aktivaci kaspáz. Další 

uplatnění survivinu v mechanismech vedoucích k ochraně buňky před indukcí apoptózy 

je blokování vazby proteinu Smac/DIABLO s proteinem XIAP. Na základě interakce 
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survivinu s proteinem Smac/DIABLO je umožněna antiapoptotická aktivita proteinu 

XIAP (Song et al. 2003).  

 

 

II.1.4. Aktivace kaspáz a exekuce apoptózy 

 

Kaspázy jsou cysteinové proteázy, které štěpí své substráty za aspartátem. 

Kaspázy se uplatňují zejména v apoptóze a dále v zánětlivých reakcích. Mezi iniciační 

kaspázy se řadí kaspázy 2, 8, 9 a 10, mezi exekuční kaspázy patří kaspáza 3, 6 a 7. 

Zánětlivých reakcí se účastní kaspázy 1, 4 a 5 (Cohen 1997, Rai et al. 2005).  

Ve většině buněk jsou kaspázy syntetizovány jako neaktivní proenzymy. 

Iniciační kaspázy se aktivují v proteinových aktivačních komplexech na základě 

interakcí s adaptorovými proteiny (obr. 4). Kaspáza 2 se aktivuje v tzv. PIDDozómu 

(Tinel & Tschopp 2004). PIDDozóm tvoří protein PIDD, RAIDD a prokaspáza 2. 

Interakce mezi CARD (caspase activation and recruitment domain) doménami kaspázy 

2 a adaptorového proteinu RAIDD je nutná pro úspěšné sestavení PIDDozómu (Tinel & 

Tschopp 2004). Kaspáza 8 se aktivuje v proteinovém komplexu zvaném DISC, kde 

prokaspáza 8 interaguje s adaptorovým proteinem FADD. Kaspáza 8 následně 

dimerizuje a tím je usnadněna i její aktivace. Z některých studií vyplývá, že se 

proteinový komplex DISC podílí i na aktivaci kaspázy 10 (Peter & Krammer 2003). 

Kaspáza 9 se aktivuje v apoptozómu, multimerním komplexu tvořeném proteiny Apaf-

1, cytochromem c a prokaspázou 9. V apoptozómu interaguje CARD doména Apaf-1 

s CARD doménou prokaspázy 9, čímž se kaspáza 9 aktivuje (Li et al. 1997). 

Exekuční kaspázy štěpí tzv. substráty smrti. Substráty smrti můžeme rozdělit 

do tří skupin a to na ty, které se uplatňují při štěpení DNA, strukturní proteiny 

a regulační proteiny. DNA je štepená na oligonukleozomální fragmenty proteinem 

CAD, který je ale za normálních okolností v komplexu se svým inhibitorem ICAD 

(inhibitor of calcium activated DNAase). Protein ICAD je štěpen kaspázou 3, čímž se 

uvolní z proteinu CAD (Enari et al. 1998) (obr. 1). Další proteiny, které se uvolňují 

z mitochondrií a po translokaci do jádra štěpí DNA, jsou endonukleáza G a AIF. AIF 

tak indukuje fragmentaci DNA a kondenzaci chromatinu (Joza et al. 2001, Varecha et  
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Obr. 4. Proteinové aktivační komplexy iniciačních kaspáz. V tzv. PIDDozómu se 

aktivuje kaspáza 2. V aktivačním komplexu DISC se aktivují iniciační kaspázy 8 a 10. 

V apoptozómu se aktivuje kaspáza 9. Převzato a upraveno podle Bao & Shi (Bao & Shi. 2007). 

Vysvětlení příslušných zkratek viz „SEZNAM ZKRATEK“. 

 

al. 2009) (obr. 1). 

V průběhu exekuční fáze apoptózy je protein PARP (Poly ADP-ribose polymerase), 

který se uplatňuje v reparaci poškozené DNA, štěpen exekučními kaspázami a jeho 

aktivita tak nebrání realizaci apoptózy (Ulukaya et al. 2011). 

Mezi strukturní proteiny štepené kaspázou 6 patří jaderné laminy. Po jejich 

štěpení dochází k fragmentaci jádra buňky (Truong-Tran et al. 2001). Protein gelsonin 

a ROCK-1 kináza po aktivaci kaspázou 3 indukují změny ve tvaru buňky (Fischer et al. 

2003). Dalšími strukturními proteiny štěpenými exekučními kaspázami jsou některé 

cytoskeletární proteiny, mezi které se řadí aktin a fodrin. Štěpení substrátů smrti má pak 

za následek nevratné strukturní a funkční změny v apoptotických buňkách (Slee et al. 

2001).  

Mezi strukturní a morfologické změny charakterizující průběh exekuce 

apoptózy se řadí např. kondenzace chromatinu, zmenšování objemu buňky a formování 

apoptotických tělísek. Charakteristickým znakem průběhu apoptózy je skutečnost, že 

nedochází k zánětlivé reakci v okolní tkáni. Apoptotická tělíska jsou totiž pohlcena 

okolními fagocytujícími buňkami (Nunez et al. 2010).  
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II.2. Indukce apoptózy u buněk nádorů prsu 

 

 

II.2.1. Buňky nádorů prsu  

 

Nádorové onemocnění prsu se stává v současnosti hlavním typem maligního 

onemocnění u žen celého světa (Abdulrahman & Rahman 2012). Na iniciaci a progresi 

nádorových buněk se může podílet ztráta funkce tzv. tumor supresorových genů. 

Například produkty tumor supresorových genů Rb, p53, BRCA1 a BRCA2 se podílejí 

na regulaci buněčné proliferace, apoptózy nebo migraci buněk do okolních tkání (Lai et 

al. 2012). Tumor supresorový gen p53 je mutovaný u 50 % žen s diagnostikovaným 

nádorem prsu (Whibley et al. 2009). Ženy s mutací v jednom z genů BRCA1 (breast 

cancer 1) či BRCA2 (breast cancer 2) mají riziko vzniku karcinomu prsu až 80 % 

(O'Donovan & Livingston 2010). Nádory prsu se mohou dělit na různé typy podle 

přítomnosti estrogenového receptoru (ER), progesteronového receptoru (PR) 

a receptoru pro lidský epidermální růstový faktor (HER2), přičemž tzv. „triple negative“ 

nádory nemají ER, PR a HER2 receptory (Hodgkinson et al. 2012). U hormonálně 

závislých nádorů prsu podporuje transformaci normální buňky v buňku nádorovou 

přítomnost těchto receptorů (ER, PR, HER2). Při studiu nádorů prsu se často pracuje 

s liniemi buněk odvozenými z příslušných nádorů, které mají přítomné nebo nepřítomné 

výše popsané receptory. Například linie buněk MCF-7 a T47-D mají přítomný receptor 

jak pro estrogen, tak pro progesteron (Reed et al. 1999, Lacroix & Leclercq 2004). 

Naopak nádorové buňky linie SK-BR-3 nemají receptor pro estrogen a ani pro 

progesteron (Lacroix & Leclercq 2004) a buňky linie MDA-MB-231 jsou odvozeny 

z „triple negative“ nádorů (Han et al. 2011).  

 

 

II.2.2. Indukce apoptózy v terapii nádorů prsu 

 

Nádory prsu jsou běžně léčeny kombinací radioterapie, chemoterapie 

a hormonální terapie, což vede k indukci apoptózy. Taková chemoterapeutika, jako jsou 
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inhibitory replikace, inhibitory topoizomeráz, interkalační činidla a látky, které 

kovalentně modifikují DNA, se zaměřují na poškození DNA (Stiborova et al. 2012). 

V terapii nádorů prsu se používájí například analogy pyrimidinů jako je 5-fluorouracyl, 

antracykliny nebo alkylační činidla (Khasraw et al. 2012). Správnou funkci dělícího 

vřeténka narušují pak taxany a vinca alkaloidy. Jejich aplikace může mít za následek 

indukci apoptózy pravděpodobně v důsledku narušení normálního průběhu mitózy 

(Jordan & Wilson 2004). 

 

II.2.2.1. Klasická cytotoxická chemoterapeutika  

Mezi klasická cytotoxická chemoterapeutika, která inhibují syntézu DNA, se 

řadí antracykliny (Lown 1993). Typickými zástupci antracyklinů jsou doxorubicin 

a epirubicin (Lal et al. 2010, Khasraw et al. 2012). Mezi antiproliferativní a cytotoxické 

účinky antracyklinů patří například ovlivnění funkce klíčových enzymů účastnících se 

replikace DNA, jako jsou topoizomeráza I a II (Tewey et al. 1984). Dále antracykliny 

působí také jako interkalační činidla (Minotti et al. 2004). Poškození DNA antracykliny 

může vést k zastavení buněčného cyklu v G1 či v G2 fázi a následně k indukci apoptózy 

(Buchholz et al. 2002). Přesné mechanismy indukce apoptózy antracykliny nejsou zatím 

objasněné. U některých linií buněk nádorů prsu bylo po aplikaci epirubicinu detekováno 

štěpení proteinu PARP, který je substrátem kaspázy 3 (Delaney et al. 2007). 

Mezi cytotoxická chemoterapeutika patří také 5-fluoroacyl. Aplikace 5-

fluoroacylu může vést k aktivaci PKR (Protein kinase RNA-activated) kinázy 

a translačního iniciačního faktoru eIF2α, což vede k indukci a následné exekuci 

apoptózy, ve které se pravděpodobně uplatňuje kaspáza 3 (Garcia et al. 2011). 

Působením alkylačního činidla, jako je například cyklofosfamid, se 

v nádorových buňkách může v rámci indukce apoptózy aktivovat kaspáza 8 a kaspáza 9 

(Singh et al. 2009, Yao et al. 2012).  

 

II.2.2.2. Mitotické jedy  

Mitotické jedy s cytostatickými účinky inhibují dynamiku mikrotubulů. Do 

této skupiny se řadí vedle taxanů (viz kapitola II. 3) také vinca alkaloidy. Mezi vinca 

alkaloidy se řadí vinblastin a vincristin (Zhou & Giannakakou 2005). Tato 
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chemoterapeutika se používají hlavně při léčbě leukémií. Semisyntetické deriváty vinca 

alkaloidů, jako jsou vinorelbin (Bartsch et al. 2007), vinflunin (Bennouna et al. 2005) 

a vindesin, se využívají také v léčbě nádorů prsu (Duflos et al. 2002). Vinca alkaloidy 

se využívají v terapii nádorů prsu i v kombinaci s dalšími chemoterapeutiky.  

Vinca alkaloidy a jejich semisyntetické deriváty destabilizují mikrotubuly tím, 

že vazbou na vinca-doménu na +konci mikrotubulů brání jejich navázání na kinetochory 

a tím inhibují proces tvorby dělícího vřeténka (Orr et al. 2003, Zhou & Giannakakou 

2005). V důsledku poruchy sestavení mitotického vřeténka je zablokován buněčný 

cyklus. Buňky, které se uvolní ze zablokovaného buněčného cyklu, jsou tetraploidní 

a nestandardní množství DNA v buňce aktivuje protein p53, jehož působení zablokuje 

následující buněčný cyklus v G1 fázi (Schmidt & Bastians 2007). Přesné mechanismy 

působení vinca alkaloidů na indukci apoptózy u nádorových buněk prsu nejsou zatím 

zcela objasněné. U nádorových T lymfocytů vedla aplikace vinorelbinu k aktivaci 

iniciačních kaspáz 8 a 9 a exekuční kaspázy 3 (Hayakawa et al. 2008).  

 

II.2.2.3. BH3 mimetika 

BH3-mimetika jsou malé molekuly, které přímo interagují s antiapoptotickými  

proteiny rodiny Bcl-2 ve žlábku, do kterého se obvykle váže BH3 doména BH3-only 

proteinů (Kang & Reynolds 2009). Zároveň mohou BH3-mimetika také nahradit 

chybějící BH3-only proteiny a umožní tak oligomerizaci Bax a Bak proteinů 

a následnou indukci apoptózy v nádorových buňkách. V současné době je testována 

účinnost různých typů BH3-mimetik v indukci apoptózy na liniích nádorových buněk 

(Leibowitz & Yu 2010, Oltersdorf et al. 2005). U liníí nádorových buněk prsu se 

prokázalo, že BH3-mimetika mohou podpořit účinnost některých chemoterapeutik 

a následnou indukci apoptózy (Oakes et al. 2012, Seveno et al. 2012).  
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II.3. Indukce apoptózy taxany 

 

 

Původně používané taxany jsou látky přírodního původu. Taxany dokáží 

stabilizovat mikrotubuly a narušit tak dynamiku dělícího vřeténka během mitózy. 

V klinické praxi se taxany paclitaxel a docetaxel využívají v terapii nádorů prsu, 

vaječníků, plic či prostaty (Greco & Hainsworth 1999, Sartor 2011). Mechanismy 

účinků taxanů jsou studovány na liních buněk odvozených z nádorů prsu, vaječníků, 

prostaty, plic, hlavy a krku, mozku, z melanomových a leukemických buněk (Choy 

2001, Voborilova et al. 2011).  

 

 

II.3.1. Taxany v terapii nádorů  

 

 

 

Obr. 5. Strukturní vzorce taxanů paclitaxelu, docetaxelu a nového analogu taxanů SB-T-

1216. Převzato a upraveno podle Ehrlichové et al. (Ehrlichova et al. 2005b). 

 

Taxan paclitaxel (obr. 5) byl původně izolován z kanadského tisu Taxus bevi- 
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folia v roce 1971 (Jordan 2002). V terapii nádorů vaječníků je paclitaxel využíván od 

roku 1992 a v terapii nádorů prsu od roku 1994 (Gueritte 2001). Docetaxel (obr. 5) se 

řadí do druhé generace taxanů a je vyráběn semisynteticky esterifikací postranního 

řetězce inaktivního prekurzoru izolovaného z evropského tisu Taxus baccata (Ringel & 

Horwitz 1991). V současné době jsou syntetizovány nové analogy taxanů, které jsou 

účinnější v indukci apoptózy u senzitivních a hlavně rezistentních nádorových buněk. 

Mezi nové analogy taxanů se řadí například taxan SB-T-1216 (obr. 5) a další taxany 

(Ehrlichova et al. 2005b, Voborilova et al. 2011).  

 

 

II.3.2. Mechanismy účinku taxanů na buňky nádorů prsu  

 

Taxany inhibují depolymerizaci mikrotubulů na základě stabilizace                 

β-tubulinových podjednotek vázajících GDP (Schiff & Horwitz 1981). Důsledkem 

aplikace taxanů je tak akumulace buněk v G2/M fázi buněčného cyklu a nedokončení 

mitózy (Gligorov & Lotz 2004). V konečném důsledku pak dochází k indukci apoptózy. 

V buňkách se po aplikaci taxanů tvoří typické svazky mikrotubulů v interfázi 

buněčného cyklu a během mitózy vznikají typické hvězdicovité útvary místo dělícího 

vřeténka (Sackett & Fojo 1997, Jordan et al. 2002, Voborilova et al. 2011).  

 

II.3.2.1. Mechanismy indukce apoptózy taxany u buněk nádorů prsu 

Jedním z důsledků aplikace taxanů na nádorové buňky prsu je aktivace 

kaspázy 9, 3 a 7, což vypovídá o uplatnění vnitřní dráhy indukce apoptózy (Sarkar et al. 

2010, Flores et al. 2012). Aktivace kaspázy 9 a 3 se prokázala také u linií buněk nádorů 

prsu po aplikaci taxanů v naší laboratoři (Kovar et al. 2009, Voborilova et al. 2011). Na 

možnou účast vnitřní dráhy v indukci apoptózy poukazuje i to, že u některých linií 

nádorů prsu bylo po aplikaci taxanů zjištěno zhroucení mitochondriálního 

membránového potenciálů a uvolnění cytochromu c z mitochondrií (Ehrlichova et al. 

2005a, Fawcett et al. 2005). V nádorových buňkách prsu in vitro se po aplikaci taxanů 

prokázala i přítomnost aktivované kaspázy 8, což je klíčová kaspáza účastnící se vnější 

dráhy indukce apoptózy (Kovar et al. 2009). Aktivovanou kaspázu 8 detekovali také 
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u dalších linií odvozených z nádorů prsu po aplikaci paclitaxelu v kombinaci 

s doxorubicinem (Zoli et al. 2005). Další aktivovanou kaspázou, u které dochází 

k aktivaci v nádorových buňkách prsu po aplikaci taxanů je kaspáza 2 (Kovar et al. 

2009). Aktivace kaspázy 8 a kaspázy 2 byla prokázaná po aplikaci taxanů také u jiných 

typů nádorových buněk, např. u melanomových a lymfomových buněk (Wang et al. 

2004, Mhaidat et al. 2007). 

Po aplikaci taxanů na buňky nádorů prsu může být fosforylován 

antiapoptotický protein Bcl-2, což následně inhibuje jeho antiapoptotické aktivity 

a může tak způsobit indukci apoptózy (Gligorov & Lotz 2004). Vícenásobná 

fosforylace proteinů Bcl-2 a Bcl-XL vede k jejich inaktivaci specificky v G2/M fázi 

buněčného cyklu s následnou indukcí apoptózy u nádorových buněk plic (Deng et al. 

2004). Aplikace paclitaxelu indukuje u buněčných linií odvozených z nádorů prsu také 

zvýšenou fosforylaci proteinu Bad. V nervových buňkách fosforylace proteinu Bad 

podporuje indukci apoptózy. To se ale u buněk odvozených z nádorů prsu neprokázalo 

(Berndtsson et al. 2005). Existuje však hypotéza, že proapoptotické proteiny rodiny  

Bcl-2 nejsou inhibovány fosforylovanými antiapoptotickými proteiny rodiny Bcl-2 

a mohou se tedy i v případě fosforylace antiapoptotických proteinů rodiny Bcl-2 podílet 

na indukci apoptózy (Ganansia-Leymarie et al. 2003).  

Po aplikaci paclitaxelu buňky nádorů prsu byla prokázána degradace IκBα 

inhibitoru, z čehož můžeme usuzovat, že v indukci apoptózy se může uplatnit také 

signální dráha IκBα/NFκβ. Zatím se ale nepodařilo objasnit přesné mechanismy, 

kterými je apoptóza indukovaná po aktivaci této signální dráhy (Huang & Fan 2002, 

Xiong et al. 2007b). 

V důsledku působení taxanů, ale i vinca alkaloidů, dochází k narušení 

normálního průběhu buněčného cyklu a indukci tzv. mitotické katastrofy. K mitotické 

katastrofě dojde v důsledku chybné segregace chromozomů nebo v důsledku poškození 

DNA během mitózy. Mezi typické morfologické znaky buňky, která je ve stavu 

mitotické katastrofy, patří změna počtu chromozomů, tvorba malých jader, absence 

jaderného obalu, fragmentace jádra či nezkondenzovaný chromatin (Singh et al. 2010). 

Výše uvedené morfologické znaky mitotické katastrofy byly prokázány také u buněk 

liníí odvozených z nádorů prsu po aplikaci taxanů (Morse et al. 2005). V důsledku 

mitotické katastrofy se mohou uvolňovat proapoptotické proteiny z mitochondrií, 
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aktivovat kaspázy a degradovat DNA. Na základě těchto znaků lze usuzovat na možnou 

souvislost mezi navozenou mitotickou katastrofou a indukcí apoptózy po aplikaci 

taxanů (Green & Kroemer 1998, Zamzami & Kroemer 2003).  
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III. MATERIÁL A METODY 

 

 

III.1. Modelové buněčné linie a jejich kultivace 

 

 

Pro řešení projektu jsme použili nádorové buněčné linie odvozené 

z metastatického adenokarcinomu prsu, a to buněčné linie SK-BR-3 a MCF-7. Linie 

SK-BR-3 má funkční kaspázu 3 a nefunkční (mutovaný) protein p53 (American Type 

Culture Collection, HTB-30). Linie MCF-7 nemá funkční kaspázu 3 a má funkční (wt) 

protein p53 (American Type Culture Collection, HTB-22). 

 

 

III.1.1. Použité chemikálie, roztoky a přístroje 

 

Chemikálie a komponenty:  

EDTA, FBS, HEPES, kyselina listová, L-glutamin, NaHCO3, penicilin, pyruvát sodný, 

RPMI-1640, streptomycin, trypsin (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA); NaHCO3 7,5 % 

(Sevapharma, Praha, Česká republika); 2-merkaptoethanol (GIBCO, Carlsbad, USA); 

NaCl, Na2HPO4.12 H2O, KCl, KH2PO4 (Lachema, Brno, Česká republika); 35% HCl 

(Penta, Praha, Česká republika); NaOH (Lachner, Neratovice, Česká republika) 

 

Roztoky:  

PBS (phosphate buffered saline): 8 g NaCl, 0,2 g KCl, 2,89 g Na2HPO4.12 H2O, 0,2 g 

KH2PO4 doplnit do 1 l vody (kvalita pro tkáňové kultury). 

 

Základní médium: 

Pro přípravu 100 ml základního média jsme použili: 

H2O (kvalita pro tkáňové kultury)                                          82,2 ml 

10× koncentrované RPMI-1640 médium                               10,0 ml 
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200 mM L-glutamin                                                                2,0 ml 

100 mM pyruvát sodný                                                           1,0 ml 

2,3 mM kyselina listová                                                          0,1 ml   

Antibiotika (penicilin 10
4 
U/ml a streptomycin 10 mg/ml)    1,0 ml     

7,5 % NaHCO3                                                                       2,6 ml 

1,5 M HEPES, pH 7,2                                                            1,0 ml 

50 mM 2-merkaptoethanol                                                     0,1 ml 

Kultivační médium o objemu 100 ml používané pro práci s buněčnými liniemi obsahuje 

90 ml základního média a 10 ml FBS (Musilkova & Kovar 2001). 

 

Trypsinační roztok: 0,4 g trypsinu a 0,04 g EDTA do 200 ml PBS. pH jsme upravili na 

7,4 pomocí 1M HCl nebo 1M NaOH. Hotový roztok jsme sterilizovali pomocí 

stříkačkového filtru. 

 

Přístroje: 

laminární box: MSC 12 (Jouan, Saint-Herblain, Francie)  

mikroskop: DMIL (LEICA, Wetzlar, Německo) 

termostat: IGO150 (Jouan, Saint-Herblain, Francie) 

pH metr: inoLab (Thermo Scientific, Massachusetts, USA)  

elektroda: 8102BNUWP (Thermo Scientific, Massachusetts, USA) 

 

 

III.1.2. Kultivace a pasážování buněk 

 

Buňky příslušných linií jsme kultivovali na Petriho miskách (Ø 60 mm) 

v kultivačním médiu o objemu 5 ml v termostatu při teplotě 37ºC v atmosféře 5% CO2. 

Na základě nárůstu populace buněk jsme buňky pasážovali s použitím trypsinace po 3-4 

dnech v příslušném ředění (1:5-10 pro SK-BR-3, 1:3-5 pro MCF-7). Stav buněčné 

populace jsme kontrolovali pomocí mikroskopu.  
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III.2. Aplikace taxanů na buněčné linie  

 

 

III.2.1. Použité chemikálie a materiál  

 

Chemikálie:  

Taxany: Paclitaxel (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA); SB-T-1216 syntetizován 

v laboratoři prof. I. Ojima (Stony Brook University, USA), strukturní vzorce 

viz kapitola II. 3.1. 

DMSO (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA) 

 

Materiál:  

Petriho misky (Ø 60 mm a Ø 100 mm), kultivační láhve (150 cm
2
) (Orange Scientific, 

Braine-I´Alleud, Belgie) 

 

 

III. 2.2. Aplikace taxanů 

 

Pro experimenty jsme používali populaci buněk před dosažením konfluence. 

Buňky jsme po trypsinaci rozsuspendovali v čerstvém kultivačním médiu. Koncentraci 

buněk jsme spočítali pomocí Bürkerovy komůrky a následně jsme je ředili na žádanou 

koncentraci v daném pokusu (viz tabulka 1).  

U kontrolních buněk jsme 24 hodin po založení experimentu vyměnili původní 

kultivační médium za čerstvé kultivační médium. U buněk určených k aplikaci taxanů 

jsme kultivační médium nahradili stejným objemem média s příslušnou koncentrací 

použitého taxanu v závislosti na typu buněčné linie.  

Základní zásobní roztoky taxanů jsme ředili na koncentraci 1 mM v DMSO 

a uchovávali při -25ºC. Zásobní roztoky taxanů jsme ředili před aplikací na buňky 

v kultivačním médiu na cílovou koncentraci indukující apoptózu. Pro buněčnou linii 

SK-BR-3 jsme použili 100 nM taxany. Pro buněčnou linii MCF-7 jsme použili 300 nM 

taxany. Tyto koncentrace byly stanoveny jako nejnižší koncentrace, které vykazují více  
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méně maximální účinek (Kovář et al. 2009). 

 

Tabulka 1: Počet buněk inokula a objem média v závislosti na velikosti Petriho misky či 

láhve pro kultivaci buněk v rámci experimentů 

 Počet buněk 

(×10
6
)  

Objem média 

(ml) 

Petriho miska Ø 60 mm 1,2  6  

Petriho miska Ø 100 mm 2  10  

Kultivační láhev (150 cm
2
)  10  50  

 

 

III.3. Průtoková cytometrie 

 

 

III.3.1. Použitá fluorescenční barviva, přístroje a software 

 

Fluorescenční barviva:  

CCCP (carbonyl cyanide 3-chlorophenylhydrazone), DHE (dihydroethidium) (Sigma-

Aldrich, St. Louis, USA); H2DFCDA (2´, 7´-dichlorodihydrofluorescein diacetate), 

DiOC6(3) (3´3´-dihexyloxacarbocyanin iodide) (Invitrogen, Grand Island, USA)  

 

Přístroje:  

centrifuga: BR4i (Jouan, Saint-Herblain, Francie) 

vortex: MS2 Minishaker (IKA, Staufen, Německo) 

průtokový cytometr: FACS Calibur (BD Biosciences, Heidelberg, Německo) 

termostat: IGO150 (Jouan, Saint-Herblain, Francie) 

 

Software:  

OSX FlowJo 8.2.  
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III.3.2. Provedení průtokové cytometrie  

 

Při analýze vlivu taxanů na mitochondriální membránový potenciál a hladinu  

ROS pomocí průtokové cytometrie jsme vycházeli z částečně modifikovaného postupu 

uvedeného v publikacích Castedo et al a Koc et al. (Castedo et al 2002, Koc et al. 2005). 

Při detekci změn mitochondriálního membránového potenciálu jsme 

u každého vzorku měřili autofluorescenci buněk, fluorescenci barvených buněk (pomocí 

DiOC6(3)) a fluorescenci barvených buněk s kolabovaným membránovým potenciálem 

(pomocí DiOC6(3) a CCCP). DiOC6(3) je derivátem karbocyaninu a akumuluje se 

v hyperpolarizované membráně, kde se translokuje do lipidové dvouvrstvy 

prostřednictvím svých hydrofobních skupin. Na základě této akumulace se zvyšuje 

intenzita fluorescence daného fluorescenčního barviva. Odpřahovač mitochondriálního 

membránového potenciálu CCCP jsme aplikovali jako kontrolu buněk s kolabovaným 

membránovým potenciálem. CCCP inhibuje oxidativní fosforylaci tím, že naruší 

membránový protonový gradient nutný pro syntézu ATP. 

Pro detekci hladiny peroxidu vodíku v mitochondriích jsme použili 

H2DCFDA. V redukovaném stavu není H2DCFDA fluorescenční. Po oxidaci peroxidem 

vodíku a změně lokalizace acetátových skupin lze detekovat fluorescenční signál. Pro 

detekci hladiny superoxidu jsme použili DHE. Superoxidový radikál oxiduje DHE na 2-

hydroxyetidium, které následně vyzařuje fluorescenční signál. 

Buňky jsme kultivovali na Petriho miskách (Ø 60 mm) a taxany jsme na ně 

aplikovali podle postupu uvedeného v kapitole III.2.2. Buňky jsme sklidili 

i s kultivačním médiem a přenesli do zkumavky Falcon o objemu 15 ml. Následně jsme 

je odstředili v chlazené centrifuze (Jouan BR4i) při 1800 rpm a 4ºC po dobu 10 minut. 

Po resuspendování pelety buněk v PBS jsme buňky spočítali pomocí Bürkerovy 

komůrky. Z jedné Petriho misky jsme pro příslušný sledovaný čas v rámci experimentu 

použili 0,5 milionu buněk v 500 µl PBS na jednu FACS zkumavku.  

K buňkám ve FACS zkumavce jsme přidali CCCP (20 mM v etanolu) tak, aby 

byla finální koncentrace 20 nM. Následovala inkubace 20 minut v termostatu při 37°C. 

K buňkám ve FACS zkumavce jsme přidali DiOC6(3) (40 µM v DMSO) na finální 

koncentraci 100 µM. Po opatrném vortexování jsme buňky ve FACS zkumavách 
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inkubovali 20 minut v termostatu při 37°C. Po ukončení inkubace jsme FACS 

zkumavky s buňkami přenesli na led do tmy a okamžitě analyzovali pomocí 

průtokového cytometru (FACS Calibur).  

K buňkám ve FACS zkumavce jsme přidali H2DFCDA (10 mM v DMSO) na 

finální koncentraci 10 µM. Po opatrném vortexování jsme buňky ve FACS zkumavkách 

inkubovali 20 minut v termostatu při 37°C.  

K buňkám ve FACS zkumavce jsme přidali DHE (10 mM v DMSO) na finální 

koncentraci 5 µM. Po opatrném vortexování jsme vzorek inkubovali 30 minut 

v termostatu při 37°C. Po skončení inkubace jsme FACS zkumavky s buňkami uložili 

na led a následně analyzovali pomocí průtokového cytometru (FACS Calibur).  

Pro detekci autofluorescence buněk a fluorescence buněk barvených pomocí 

DioC6(3) a H2DFCDA jsme použili kanál FL-1. Pro detekci fluorescence buněk 

barvených pomocí DHE jsme použili kanál FL-2. Při každém měření bylo analyzováno 

20 000 buněk v jedné FACS zkumavce. Získaná data jsme vyhodnotili v programu OSX 

FloJo 8.2. 

 

 

III.4. Příprava buněčných lyzátů pro proteinovou 

analýzu a stanovení koncentrace proteinů 

v lyzátu 

 

 

III.4.1. Použité chemikálie, roztoky, materiál, přístroje a software 

 

Chemikálie:  

bromfenolová modř, digitonin, glycerol, RIPA pufr, inhibitory proteáz (Sigma-Aldrich, 

St. Louis, USA); DTT (Serva, Heidelberg, Německo); NaCl, NaH2PO4, Na2HPO4 

(Lachema, Brno, Česká republika); sacharóza (Kulich, Hradec Králové, Česká 

republika); SDS, Tris-HCl (Bio-Rad, Hercules, USA) 
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Roztoky:  

Vzorkový pufr: 2 ml 0,5 M Tris-HCl (pH 6,8), 0,8 ml glycerolu, 3,2 ml 10% SDS, 2 ml 

1M DTT, 4 mg bromfenolové modři do celkového objemu 8 ml. 

 

Lyzační pufr na frakcionaci: 0,4383 g NaCl, 0,0138 g NaH2PO4, 0,1136 g Na2HPO4, 

0,8558g sacharózy doplnit do 100 ml destilovanou vodou. 

 

Soupravy:  

Pierce BCA Protein Assay Kit (Thermo Scientific, Massachusetts, USA) 

 

Materiál: 

inzulinová stříkačka (Ø 0,3 mm) (Insumed, Mainz, Německo), mikrotitrační destička 

(Brand, Wertheim, Německo) 

 

Přístroje: 

centrifuga: BR4i (Jouan, Saint-Herblain, Francie) 

spektrofotometr: (Sunrise tecan, Männedorf, Švýcarsko) 

suchý termoblok: MD-02 (Major Science, Saratoga, USA) 

vortex: MS2 Minishaker (IKA, Staufen, Německo) 

 

Software:  

Excel 2003, XRead plus 

 

 

III.4.2. Příprava buněčných lyzátů 

 

Buňky jsme kultivovali na Petriho miskách nebo v kultivačních láhvích 

v termostatu. Aplikace taxanů proběhla podle postupu (viz III.2.2.). Sklidili jsme buňky 

i kultivační médium a vše resuspendovali v PBS. Následně jsme buňky odstředili 

v centrifuze (Jouan BR4i) při 4ºC po dobu 10 minut při 2000 rpm. Peletu jsme promyli 
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v PBS a odstředili (viz výše). Peletu jsme promyli v PBS a suchou peletu jsme uložili 

do - 80ºC alespoň na 60 minut.  

Po té jsme k peletě přidali lyzační směs (1000 µl RIPA pufru na 10 µl roztoku 

inhibitorů proteáz). Na množství buněk získaných kultivací v kultivační láhvi se 

k peletě přidalo 120 µl lyzační směsi. Peletu s lyzační směsí jsme opakovaně 

resuspendovali pomocí inzulinové stříkačky o objemu 0,5 ml. Po odstředění v chlazené 

centrifuze (Jouan BR4i) viz výše jsme supernatant odsáli do zkumavky Eppendorf 

o objemu 500 µl a uložili do -80ºC. Následně jsme stanovili koncentraci proteinů 

v lyzátu BCA metodou (viz III.4.4.).  

 

 

III.4.3. Příprava lyzátů buněčných frakcí  

 

Lyzáty buněčných frakcí připravili na základě postupu uvedeného v publikaci 

Allagnat et al. v rámci předchozích experimentů M. Jelínek a J. Šrámek (Allagnat et al. 

2011).  

Buňky byly kultivovány podle postupu v kapitole III.2.2. Promytí buněk 

probíhalo podle postupu v kapitole III.4.2. Po odsátí PBS bylo k peletě přidáno 40 µl 

lyzačního pufru na frakcionaci (obsahujícího inhibitory proteáz v poměru 1:100) 

a digitonin o výsledné koncentraci 0,8 µg/µl. Vzorky byly resuspendovány, 

vortexovány 30s a následně 1 minutu odstředěny při 14 000 rpm. Po té byl oddělen 

supernatant představující cytosolickou frakci. K peletě bylo následně přidáno 30 µl 

lyzačního pufru na frakcionaci obsahujícího digitonin o výsledné koncentraci 8 μg/μl. 

Vzorky byly opět resuspendovány a vortexovány 30s. Následovalo 1 minutové 

odstředění při 14 000 rpm a odebrání supernatantu představujícího mitochondriální 

frakci. Vzorky obsahující jednotlivé frakce byly uloženy do -80ºC. Následně v nich byla 

stanovena koncentrace proteinů BCA metodou (viz III.4.4.).  
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III.4.4. Měření koncentrace proteinů v lyzátu BCA metodou 

 

Ke stanovení koncentrace proteinů jsme použili BCA metodu, tj. měření po- 

mocí kyseliny bicinchoninové, která komplexuje měďnaté ionty tvořené reakcí 

peptidové vazby s měďnatými ionty síranu měďnatého. Koncentrace proteinů v lyzátu 

jsme stanovili na základě měření změn absorbance lyzátu oproti absorbanci členů ředící 

řady (kalibrační křivka) na spektrofotometru (Tecan). Chemikálie pro tuto metodu byly 

z Pierce BCA Protein Assay Kit. Pro vytvoření kalibrační křivky jsme připravili 

standardy BSA ředící řadou v dubletu (viz tabulka 2).  

 

Tabulka 2: Objemy zásobního roztoku BSA a destilované vody pro přípravu roztoků ke 

stanovení kalibrační křivky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzorky z lyzátu jsme ředili 10× tak, aby byl výsledný objem každého vzorku 

15 µl. K ředěnému lyzátu a standardům jsme následně přidali po 300 µl roztoku 

reagencie A:B ředěné v poměru 49:1. Vzorky a standardy jsme inkubovali při 37ºC 

v suchém termobloku (Major Science) po dobu 20 minut. Poté jsme vzorky pipetovali 

po 100 µl v tripletech do 96-jamkové destičky. Absorbanci vzorků jsme měřili při 

vlnové délce 570 nm na spektrofotometru (Tecan). 

Ze získaných dat jsme vytvořili kalibrační křivku závislosti absorbance na 

koncentraci proteinů ve vzorku (MS Office, Excel 2003). Z vypočtené koncentrace 

proteinů ve vzorku jsme dopočítali koncentrace proteinů v lyzátech. 

 

 

koncentrace BSA 

(mg/ml) 

µl dest.vody µl BSA (2mg/ml) 

0 15 0 

0,5 11,2 3,8 

1 7,5 7,5 

1,5 3,8 11,2 

2 0 15 
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III.5. SDS-PAGE 

 

 

III.5.1. Použité chemikálie, roztoky, materiál a přístroje 

 

Chemikálie a komponenty: 

30% akrylamid/bisakrylamid (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA); APS (amonium persul- 

fát) (AppliChem, Darmstadt, Německo); glycin (Bio-Rad, Hercules, USA); 100% 

methanol (Penta, Praha, Česká republika); SDS (Roth, Karlsruhe, Německo); 100% 

TEMED (N, N, N´, N´- tetramethylen-diamin) (Serva, Heidelberg, Německo); TRIS 

(Invitrogen, Grand Island, USA) 

 

Roztoky:  

„Running“ pufr: Tris 3,0 g, glycin 14,4 g, SDS 1,0 g doplnit na 1l destilovanou vodou. 

 

1,5 M Tris HCl, pH 8,8: 36,34 g doplnit na celkový objem 200 ml destilovanou vodou. 

pH upraveno pomocí HCl. 

 

0,5 M Tris HCl, pH 6.8: 9,084 g Tris doplnit na celkový objem 100 ml destilovanou 

vodou. pH upraveno pomocí HCl. 

 

Transferový pufr: 14,4 g glycinu, 3,0 g Trisu, 200 ml methanolu doplnit na 1l 

destilovanou vodou. 

 

Materiál:  

Aparatura pro nalévání gelů (Bio-Rad, Hercules, USA) 

Elektroforetická aparatura Mini Protean III Cell (Bio-Rad, Hercules, USA) 

 

Přístroje:  

Zdroj elektrického proudu: Power Pac Basic (Bio-Rad, Hercules, USA) 
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III.5.2. Provedení SDS-PAGE 

 

Gelovou elektroforézu proteinů (SDS-PAGE) jsme využili k separaci proteinů  

v elektrickém poli na základě jejich velikosti (kDa). Vycházeli jsme z postupu, který 

popsali ve své publikaci Ehrlichova et al. (Ehrlichova et al. 2005a). 

Vzorky pro SDS PAGE jsme připravili podle koncentrace proteinů určené 

BCA metodou (viz III.4.4.). Lyzáty rozpuštěné na ledu jsme naředili RIPA pufrem tak, 

aby celková hmotnost proteinu v nanášeném vzorku byla 20 µg. Dále jsme lyzáty ředili 

v poměru 1:1 se vzorkovým pufrem a inkubovali v suchém termobloku (Major Science) 

při 100 ºC 10 minut.  

 

Tabulka 3: Složky separačního gelu seřazené podle pořadí pipetování 

 12% gel 15% gel 

1. Destilovaná voda 2,51 ml 2,4 ml 

2. 1,5 M Tris-HCl pH 8,8 1,875 ml 2,5 ml 

3. 10% SDS 75 µl 100 µl 

4. 30% akrylamid/bisakrylamid 3 ml 4,35 ml 

5. TEMED 5,3 µl 5 µl 

6. 10% APS 75 µl 50 µl 

 

Tabulka 4: Složky zaosřovacího gelu seřazené podle pořadí pipetování. 

1. Destilovaná voda 3,05 ml 

2. 0,5M Tris-HCl pH 6,8 1,25 ml 

3. 10% SDS 100 µl 

4. 30% akrylamid/bisakrylamid 665 µl 

5. TEMED 5 µl 

6. 10% APS 25 µl 

 

Po sestavení aparatury pro nalévání gelů (Mini Protean III Cell) jsme připravili 

separační gel, jehož koncentrace vycházely z velikosti separovaných proteinů. Postup 

přípravy gelu o tloušťce 0,75 mm a objemu 10 ml je v tabulce 3. Smíchané složky pro 
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separační gel jsme ihned nalili do prostoru mezi skly cca 1,5 cm pod horní hranu skel 

a následně převrstvili ethanolem, čímž se zamezilo přístupu vzduchu bránícímu 

polymeraci gelu.  

Po ztuhnutí separačního gelu jsme odstranili ethanol a připravili 4 % 

zaostřovací gel podle tabulky 4. Zaostřovací gel jsme pipetovali mezi skla a okamžitě 

jsme do něj vložili hřebínek, který vytvořil jamky v zaostřovacím gelu. Po polymeraci 

gelu jsme opatrně vyjmuli hřebínek a skla s gelem vložili do elektroforetické aparatury 

(Mini Protean III Cell). Elektroforetickou aparaturu jsme zalili „Running“ pufrem 

a následně jsme pipetovali vzorky do jamek.  

Separace proteinů probíhala v separačním gelu za konstantního proudu 0,03 A 

dokud vzorky nedosáhly spodní hrany gelu. Po té jsme ukončili separaci proteinů a gel 

jsme evilibrovali 30 minut v transferovém pufru.  

 

 

III.6. Western blot 

 

 

III.6.1. Použité protilátky, chemikálie, roztoky, materiál, přístroje 

a software 

 

Primární protilátky:  

Smac/DIABLO, 1:1000, myší, monoklonální (Cell Signaling, Danvers, USA)  

XIAP, 1:500, myší, monoklonální, (BD transduction laboratories, Franklin Lakes, NJ 

USA) 

Survivin, 1:1000, králičí, monoklonální (Cell Signaling, Danvers, USA) 

Bax, 1:1000, králičí, monoklonální (Cell Signaling, Danvers, USA) 

Bid, 1:1000, králičí, monoklonální (Cell Signaling, Danvers, USA) 

Cox, 1:1000, králičí, polyklonální (Cell Signaling, Danvers, USA) 

 

Sekundární protilátky: 

goat anti mouse IgG-HRP, 1:5000 (Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, USA) 
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goat anti rabbit IgG-HRP,1:5000 (Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, USA)  

 

Chemikálie: 

bovinní sérový albumin (BSA), sušené mléko, Tween-20 (Serva, Heidelberg, 

Německo); glycin, Tris od firmy (Bio-Rad, Hercules, USA); kyselina octová, 35% HCl, 

100% methanol (Penta, Praha, Česká republika); Ponceau S (Sigma-Aldrich, St. Louis, 

USA); NaCl (Lachema, Brno Česká republika); NaOH (Lachner, Neratovice, Česká 

republika) 

 

Roztoky:  

TBS pufr: 1,24g Trisu, 7,592 g NaCl doplnit na 1 l destilovanou vodou. pH jsme 

upravili na 7,5 pomocí 1M HCl. 

 

TBST pufr: do 1 litru TBS pufru přidán 1 ml Tween-20. 

 

Barvící roztok Ponceau S: 

2 mg Ponceau S jsme rozpustili v 100 ml 5 % kyseliny octové ředěné v destilované 

vodě. 

 

Vyvíjecí roztok: Super Signal West Pico Chemiluminescent souprava obsahuje roztok 

luminolu s enhancerem a roztok stabilního peroxidu. Vyvíjecí roztok pro křenovou 

peroxidázu jsme připravili smícháním složek příslušné soupravy v poměru 1:1.  

 

Souprava: 

Super Signal West Pico Chemiluminescent Kit (Thermo Scientific, Massachusetts, 

USA) 

 

Materiál:  

Membrána pro blotování Pro Tran, blotovací papíry „chromatography paper 3 MM“ od 

firmy (Protran, Maidstone, Velká Británie) 
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Přístroje:  

vortex: MS2 Minishaker (IKA, Staufen, Německo) 

suchý termoblok: MD-02 (Major Science, Saratoga, USA) 

překlápěcí třepačka: MR-1 (BIOSAN, Riga, Lotyšsko) 

aparatura pro western blot: Trans-blot (Bio-Rad, Hercules, USA) 

pH metr: inoLab (Thermo Scientific, Massachusetts, USA) 

elektroda: 8102BNUWP (Thermo Scientific, Massachusetts, USA) 

kamera: GEL LOGIC IMAGING SYSTEM 4000 PRO (Carestream, Rochester, USA) 

 

Software:  

Carestream verze 5.2, Excel  

 

 

III.6.2. Provedení western blotu  

 

Při western blotu jsme pracovali s malými modifikacemi postupu, uvedeném 

v publikaci Ehlichova et al. (Ehrlichova et al. 2005a). Pro přenos proteinů z gelu na 

nitrocelulózovou membránu jsme použili aparaturu Bio-Rad Trans-blot. Po 20-ti 

minutové ekvilibraci houbiček, filtračního papíru (Protran) a nitrocelulózové membrány 

jsme sestavili sendvič v následujícím pořadí: izolační houbička, 2× filtrační papír 

(Protran), nitrocelulózová membrána, separační gel s proteiny, 2× filtrační papír 

(Protran), izolační houbička. Blotovací sendvič jsme umístili do aparatury a zalili 

transferovým pufrem. Přenos proteinů na membránu probíhal při 4ºC po dobu 140 

minut při konstantním proudu 0,25 A.  

Následně jsme v roztoku Ponceau S vizualizovali přenesené proteiny na 

membráně. Po kontrole úspěšnosti přenesení proteinů na membránu následovalo její 

odbarvení v roztoku TBST.  

Po odbarvení jsme membránu blokovali 20 minut 5 % mlékem či 5 % BSA 

(podle doporučení výrobce primárních protilátek), rozpuštěným v TBS, na překlápěcí 

třepačce (MR-1). Po promytí v TBST jsme ředili primární protilátky 1 % BSA v TBST 

pufru na koncentrace doporučené výrobcem a po nanesení na membránu jsme je inku- 
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bovali při 4ºC přes noc. 

Následující den po odmytí nenavázané primární protilátky roztokem TBST 

jsme membrány inkubovali se sekundární protilátkou (ředěnou na cílovou koncentraci 

podle doporučení výrobce v TBST pufru) na třepačce (MR-1) za pokojové teploty 

2 hodiny. Po té jsme odmyli sekundární protilátku roztokem TBST a následovala 

detekce proteinů.  

K detekci proteinů jsme připravili vyvíjecí roztok, který umožnil vizualizaci 

proteinů na základě chemiluminiscenční reakce křenové peroxidázy navázané na 

sekundární protilátce a substrátu (luminolu a peroxidu vodíku). Signál jsme detekovali 

pomocí kamery (GEL LOGIC IMAGING SYSTÉM 4000 PRO). Doba expozice 

membrány (1min-15min) byla závislá na síle signálu detekovaného proteinu. 

 

 

III.6.3. Vyhodnocení western blotu 

 

Reprezentativní snímky membrán po western blotu jsme denzitometricky 

vyhodnotili v programu Carestream verze 5.2. Získali jsme relativní intenzity každého 

signálu vztažené k intenzitě signálu kontroly (tj. buňky bez aplikovaných taxanů). 

Statistické údaje jsme získali v programu Excel MS office, kde jsme vypočetli SEM 

(střední chybu průměru) pro každý z časů aplikace taxanů v pokusu. Vypočetli jsme 

také hodnotu p, která stanovuje hladinu statistické významnosti rozdílu daného 

výsledku v porovnání s kontrolou. 
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III.7. Konfokální mikroskopie 

 

 

III.7.1. Použité protilátky, chemikálie, roztoky, materiál 

a přístroje  

 

Primární protilátky:  

Bax, 1:20, myší, monoklonální (Abcam, Cambridge, Velká Británie) 

Bid, 1:100, králičí, monoklonální (Abcam, Cambridge, Velká Británie) 

 

Sekundární protilátky:  

goat anti mouse 488, 1:100 (Alexa Fluor, Grand Island, USA) 

goat anti rabbit 647, 1:100 (Alexa Fluor, Grand Island, USA) 

 

Chemikálie a komponenty: 

bovinní sérový albumin (BSA), paraformaldehyd (30 g/mol); (Serva, Heidelberg, 

Německo); Mitotracker Red 480 (Molecular Probes, Grand Island, USA); saponin 

(Sigma, St. Louis, USA); průhledný lak; montovací médium Vectashield s DAPI (DAPI 

o koncentraci 1,5 μg/ml) (Vector Laboratories, Burlingame, USA) 

 

Roztoky:  

PBS: viz III.1.1. 

 

8 % paraformaldehyd: 8g paraformaldehydu do 50 ml vody (kvalita pro tkáňové 

kultury) zahřát při teplotě 60C do rozpuštění, přidat 10 ml PBS, pH upravit 1M NaOH 

a doplnit na 100 ml vodou (kvalita pro tkáňové kultury).  

Před fixací buněk ředit na 4 % roztok v PBS. 

 

5 % saponin: 0,5 g saponinu doplnit na 10 ml PBS. Před aplikací na buňky ředit na 

0,1 % roztok v PBS. 
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2 % BSA: 0,2 g BSA doplnit na 10 ml PBS.  

 

Mitotracker Red 580: ředit na výslednou koncentraci 5000 nM v kultivačním médiu. 

 

Materiál:  

Kulatá krycí skla Ø 12 mm (P-LAB, Praha, Česká republika), podložní skla (Marienfeld, 

Lauda-Königshofen, Německo); 24-jamková destička (Orange Scientific, Braine-

I´Alleud, Belgie)  

 

Přístroje:  

Konfokální mikroskop: SP5 (Leica, Wetzlar, Německo) 

Fluorescenční mikroskop: SB30T (Leica, Wetzlar, Německo) 

 

 

III.7.2. Provedení konfokální mikroskopie 

 

Při přípravě vzorků pro konfokální mikroskopii jsme postupovali podle 

postupu uvedeného v publikaci Koc et al., a který jsme podle potřeby modifikovali (Koc 

et al., 2005). Buňky (1×10
5
) jsme kultivovali na krycích sklech ve 24-jamkové destičce. 

Na základě postupu v kapitole III.2.2. jsme na buňky linie SK-BR-3 a MCF-7 aplikovali 

taxany. Po 18 hodinách (linie SK-BR-3) nebo po 36 hodinách (linie MCF-7) jsme 

vyměnili kultivační médium případně kultivační médium s taxany za kultivační médium 

s Mitotrackerem Red a nechali 30 minut inkubovat při 37°C v termostatu. Následně 

jsme nahradili médium s mitotrackerem čerstvým kultivačním médiem a nechali 

inkubovat 30 min v termostatu. Buňky jsme fixovali 4 % roztokem paraformaldehydu 

po dobu 10 minut. Po promytí pomocí PBS jsme buňky permeabilizovali pomocí 0,1 % 

roztoku saponinu po dobu 10 minut. Po promytí v PBS jsme pomocí 500 μl 2 % BSA 

blokovali nespecifické vazby po dobu 30 minut. Následně jsme po odmytí 

nenavázaného 2 % BSA pomocí PBS buňky inkubovali přes noc s 30 μl primární 

protilátky 4°C. Po promytí nenavázané primární protilátky pomocí PBS jsme buňky na 

sklíčkách inkubovali s příslušnou sekundární protilátkou po dobu 60 minut při pokojové 
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teplotě. Po odmytí přebytečné sekundární protilátky pomocí PBS jsme sklíčka 

s buňkami přenesli do 3 μl montovacího média Vectashield s DAPI na podložní sklíčko 

a po obvodu sklíček zalakovali bezbarvým lakem. Úspěšnost barvení buněk jsme 

kontrolovali pomocí fluorescenčního mikroskopu (Leica SB30T). Barvené buňky jsme 

pozorovali pomocí konfokálního mikroskopu (Leica SP5) s objektivem zvětšujícím 

100× za použití argonového laseru (458 nm) pro detekci jader barvených DAPI a laseru 

HeNe (543 nm a 633 nm) pro detekci proteinu Bax, Bid a mitotrackeru 

v mitochondriích.  
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IV. VÝSLEDKY 

 

 

IV.1. Vliv taxanů na mitochondriální membránový 

potenciál a hladinu ROS 

 

 

IV.1.1. Vliv taxanů na mitochondriální membránový potenciál  

 

Vliv paclitaxelu a SB-T-1216 na mitochondriální membránový potenciál 

(ΔΨm) u buněk linií SK-BR-3 a MCF-7 jsme analyzovali pomocí průtokové cytometrie 

po aplikaci fluorescenčního barviva DiOC6(3). Získaná data jsme vyhodnotili pomocí 

programu FlowJo, verze OSX FlowJo 8.2. Taxany jsme aplikovali v koncentraci 

indukující apoptózu, tj. 100 nM pro SK-BR-3 a 300 nM pro MCF-7 (viz III.2.2.).  

Na obr. 6 jsou histogramy znázorňující vliv testovaných taxanů na 

mitochondriální membránový potenciál u buněk linie SK-BR-3. Po 12 hodinách se 

v buňkách kontroly i v buňkách s aplikovanými taxany objevila malá populace buněk 

s pokleslým membránovým potenciálem, která pravděpodobně reprezentovala buňky 

poškozené v průběhu pasážování. Tato populace buněk byla patrná ještě 24 hodin po 

aplikaci taxanů a v pozdějších časech jsme ji již nezaznamenali.  

Zjistili jsme, že během 24 hodin po aplikaci paclitaxelu nenastaly výraznější 

změny mitochondriálního mebránového potenciálu ve většině populace buněk 

v porovnání s kontrolními buňkami. Ke zhroucení mitochondriálního membránového 

potenciálu došlo asi u 85 % buněk populace 36 hodin po aplikaci paclitaxelu a asi 

u 95 % buněk populace 48 hodin po aplikaci paclitaxelu. V čase 36 hodin po aplikaci 

paclitaxelu byla patrná malá část populace buněk, která představovala buňky se 

zvýšeným mitochondriálním membránovým potenciálem. Tato populace buněk se 

v čase 48 hodin po aplikaci paclitaxelu snížila na minimum. Po aplikaci SB-T-1216 

jsme zjistili analogický průběh změn jako u paclitaxelu (obr. 6). U buněk linie MCF-7 

jsme po aplikaci taxanů nezaznamenali výraznější změny v mitochondriálním membrá  
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Obr. 6: Vliv paclitaxelu a SB-T-1216 na mitochondriální membránový potenciál (ΔΨm) 

buněk linie SK-BR-3. Membránový potenciál byl stanoven v čase 12 h, 24 h, 36 h a 48 h po 

aplikaci taxanů pomocí průtokové cytometrie po barvení DiOC6(3). Buňky kontroly byly 

kultivovány v médiu bez taxanů. Červená linie znázorňuje buňky bez aplikace DiOC6(3), zelená 

linie znázorňuje buňky po aplikaci DiOC6(3) společně s odpřahovačem CCCP (negativní 

kontrola), modrá linie znázorňuje buňky po aplikaci DiOC6(3) (ΔΨm). Ukázány jsou výsledky 

jednoho ze tří nezávislých pokusů.  
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Obr. 7: Vliv paclitaxelu a SB-T-1216 na membránový potenciál (ΔΨm) buněk linie MCF-7. 

Membránový potenciál jsme stanovili v čase 12 h, 24 h, 36 h, 48 h a 60 h po aplikaci taxanů 

pomocí průtokové cytometrie po barvení DiOC6(3). Buňky kontroly byly kultivovány v médiu 

bez taxanů. Červená linie znázorňuje buňky bez aplikace DiOC6(3), zelená linie znázorňuje 

buňky po aplikaci DiOC6(3) společně s odpřahovačem CCCP (negativní kontrola), modrá linie 

znázorňuje buňky s DiOC6(3) (ΔΨm). Ukázány jsou výsledky jednoho ze tří nezávislých pokusů. 
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novém potenciálu v porovnání s kontrolou, což jsme ověřili třemi nezávislými pokusy 

 (obr. 7). 

 

 

IV.1.2. Vliv taxanů na hladinu ROS 

 

Vliv paclitaxelu a SB-T-1216 na hladinu ROS u buněčných linií SK-BR-3 

a MCF-7 jsme analyzovali pomocí průtokové cytometrie. Po aplikaci fluorescenčního 

barviva H2DCFDA jsme stanovili hladinu peroxidu vodíku. Hladinu superoxidu jsme 

stanovili po aplikaci fluorescenčního barviva DHE. Získaná data jsme vyhodnotili 

pomocí programu FlowJo, verze OSX FlowJo 8.2. Taxany jsme opět aplikovali 

v koncentraci indukující apoptózu, tj. 100 nM pro SK-BR-3 a 300 nM pro MCF-7 (viz 

III.2.2.).  

Snížení hladiny peroxidu vodíku na úroveň negativní kontroly jsme zjistili asi 

u 15 % buněk populace linie SK-BR-3 12 hodin a 24 hodin po aplikaci paclitaxelu. Po 

36 hodinách od aplikace paclitaxelu byl asi u 70 % buněk populace patrný pokles 

hladiny peroxidu vodíku na úroveň negativní kontroly. Přibližně 95 % buněk populace 

pak vykazovalo sníženou hladinu peroxidu vodíku 48 hodin po aplikaci paclitaxelu. Po 

24 hodinách od aplikace SB-T-1216 se hladina peroxidu vodíku snížila asi u 25 % 

buněk populace na úroveň negativní kontroly. Jinak byl průběh změn hladiny peroxidu 

vodíku analogický jako v případě aplikovaného paclitaxelu (obr. 8). 

Zjistili jsme, že u buněk linie SK-BR-3 se hladina superoxidu zvýšila asi 5 krát 

přibližně u 20 % buněk populace 24 hodin po aplikaci paclitaxelu a asi u 35 % buněk 

populace 36 hodin a 48 hodin po aplikaci paclitaxelu. Od 24 hodin po aplikaci 

paclitaxelu bylo také patrné raménko, které představovalo asi 10-25 % buněk populace, 

jejichž hladina superoxidu je nižší než původní. Po aplikaci SB-T-1216 jsme detekovali 

analogický průběh změn hladiny superoxidu jako u buněk po aplikaci paclitaxelu 

(obr. 9). 

U buněk linie MCF-7 jsme zjistili, že se hladina peroxidu vodíku snížila na 

úroveň negativní kontroly u menší části (asi 10-25 %) buněk populace ve všech časech 

u kontroly i po aplikaci taxanů (jedná se pravděpodobně o neživé buňky) (obr. 10).  
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Obr. 8: Vliv paclitaxelu a SB-T-1216 na hladinu peroxidu vodíku v buňkách linie SK-BR-

3. Hladinu peroxidu vodíku jsme stanovili v čase 12 h, 24 h, 36 h a 48 h po aplikaci taxanů 

pomocí průtokové cytometrie po barvení H2DCFDA. Buňky kontroly byly kultivovány v médiu 

bez taxanů. Červená linie znázorňuje buňky bez aplikace H2DCFDA (negativní kontrola), 

modrá linie znázorňuje buňky po aplikaci H2DCFDA. Ukázány jsou výsledky jednoho ze tří 

nezávislých pokusů. 
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Obr. 9: Vliv paclitaxelu a SB-T-1216 na hladinu superoxidu v buňkách linie SK-BR-3. 

Hladinu superoxidu jsme stanovili v čase 12 h, 24 h, 36 h a 48 h po aplikaci taxanů pomocí 

průtokové cytometrie po barvení DHE. Buňky kontroly byly kultivovány v médiu bez taxanů. 

Červená linie znázorňuje buňky bez aplikace DHE (negativní kontrola), modrá linie znázorňuje 

buňky po aplikaci DHE. Ukázány jsou výsledky jednoho ze tří nezávislých pokusů. 
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Obr. 10: Vliv paclitaxelu a SB-T-1216 na hladinu peroxidu vodíku v buňkách linie MCF-7. 
Hladinu peroxidu vodíku jsme stanovili v čase 12 h, 24 h, 36 h, 48 h a 60 h po aplikaci taxanů 

pomocí průtokové cytometrie po aplikaci H2DCFDA. Buňky kontroly byly kultivovány v médiu 

bez taxanů. Červená linie znázorňuje buňky bez aplikace H2DCFDA (negativní kontrola), 

modrá linie znázorňuje buňky po aplikaci H2DCFDA. Ukázány jsou výsledky jednoho ze tří 

nezávislých pokusů. 
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Obr. 11: Vliv paclitaxelu a SB-T-1216 na hladinu superoxidu v buňkách linie MCF-7. 
Hladinu superoxidu jsme stanovili v čase 12 h, 24 h, 36 h, 48 h a 60 h po aplikaci taxanů 

pomocí průtokové cytometrie po barvení DHE. Buňky kontroly byly kultivovány v médiu bez 

taxanů. Červená linie znázorňuje buňky bez aplikace DHE (negativní kontrola), modrá linie 

znázorňuje buňky po aplikaci DHE. Ukázány jsou výsledky jednoho ze tří nezávislých pokusů. 
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Od 48. hodiny po aplikaci paclitaxelu docházelo k rozdělování populace buněk 

na dvě přibližně stejné subpopulace, přičemž jedna měla mírně sníženou a druhá mírně 

zvýšenou hladinu peroxidu vodíku. V případě SB-T-1216 byl průběh změn hladiny 

peroxidu vodíku analogický (obr. 10).  

Při analýze vlivu taxanů na hladinu superoxidu u buněk linie MCF-7 jsme 

zjistili, že 12 a 24 hodin po aplikaci paclitaxelu došlo k výraznému nárůstu (asi 10×) 

hladiny superoxidu asi u 10-15 % buněk populace. Po 36 hodinách od aplikace 

paclitaxelu mělo asi 40 % buněk populace přibližně 2× sníženou hladinu superoxidu 

a asi 55 % buněk populace vykazovalo přibližně 2× zvýšenou hladinu superoxidu. 

Podobná byla situace po 48 a 60 hodinách od aplikace paclitaxelu. Po aplikaci SB-T-

1216 jsme zaznamenali analogický průběh změn (obr. 11).  

 

 

IV.2. Vliv taxanů na expresi vybraných 

proapoptotických a antiapoptotických proteinů  

 

 

Analýzou western blot jsme detekovali vliv paclitaxelu a SB-T-1216 na 

expresi proapoptotických proteinů rodiny Bcl-2 (Bax, Bid) a proapoptotického proteinu 

Smac/DIABLO a také na expresi vybraných antiapoptotických proteinů rodiny IAP 

(XIAP, survivin) u buněk linie SK-BR-3 a MCF-7. Taxany jsme aplikovali 

v koncentraci indukující apoptózu, tj. 100 nM pro SK-BR-3 a 300 nM pro MCF-7 (viz 

III. 2.2.). Western bloty proteinů jsme analyzovali denzitometricky pomocí programu 

Carestream verze 5.2. Statistické údaje jsme získali pomocí programu Excel MS office.  

 

IV.2. 1. Vliv taxanů na expresi proapoptotických proteinů Bax, 

Bid a Smac/DIABLO 

 

U buněk linie SK-BR-3 i MCF-7 jsme zjistili, že nedošlo k výraznějším změnám 

hladiny proteinu Bax ve sledovaných časech (obr. 12).  
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Obr. 12: Vliv paclitaxelu a SB-T-1216 na expresi proteinu Bax u buněk linie SK-BR-3 

a linie MCF-7. Stanovení exprese jsme provedli pomocí WB analýzy 12 h, 24 h, 36 h, 48 h 

(SK-BR-3) a 12 h, 24 h, 36 h, 48 h, 60 h (MCF-7) po aplikaci taxanů. Buňky kontroly (KO) 

byly kultivovány v médiu bez taxanů. Ukázán je jeden western blot ze tří nezávislých pokusů. 

Aktin jsme detekovali pro ověření stejné nanášky proteinů.  

 

Exprese proteinu Bid se u buněk linie SK-BR-3 začala snižovat mezi 

12 hodinami a 24 hodinami po aplikaci obou taxanů z úrovně exprese u kontroly asi na 

pětinu v čase 48 hodin po aplikaci taxanů. Denzitometrická analýza a následné 

statistické vyhodnocení ukázalo, že uvedené snížení exprese proteinu Bid bylo 

statisticky průkazné (obr. 13). Dále jsme pozorovali, že v případě buněk linie MCF-7 se 

po aplikaci obou taxanů exprese proteinu Bid výrazněji neměnila (obr. 13).  

Nakonec jsme zjistili, že exprese proteinu Smac/DIABLO se po aplikaci obou 

taxanů ve sledovaných časech u obou testovaných linií výrazněji neměnila (obr. 14). 

U buněk linie SK-BR-3 jsme tedy zjistili, že exprese proteinů Bax 

a Smac/DIABLO se v důsledku aplikace taxanů prakticky neměnila, zatímco exprese 

proteinu Bid postupně klesala. U buněk linie MCF-7 jsme výraznější změny v expresi  

proteinů Bax, Bid a Smac/DIABLO nezaznamenali. 
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Obr. 13: Vliv paclitaxelu a SB-T-1216 na expresi proteinu Bid u buněk linie SK-BR-3 

a linie MCF-7. Expresi jsme stanovili pomocí WB analýzy 12 h, 24 h, 36 h, 48 h (SK-BR-3) 

a 12 h, 24 h, 36 h, 48 h, 60 h (MCF-7) po aplikaci taxanů. Buňky kontroly (KO) byly 

kultivovány v médiu bez taxanů. Ukázán je jeden western blot ze tří nezávislých pokusů. Aktin 

jsme detekovali pro ověření stejné nanášky proteinů. Ukázáno je také denzitometrické 

vyhodnocení exprese proteinu Bid u linie SK-BR-3. Každý sloupec představuje průměrnou 

hodnotu tří experimentálních hodnot ± SEM. U každého sloupce jsou uvedeny hodnoty p 

(hladina statistické významnosti rozdílu) v porovnání s kontrolou. 
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Obr. 14: Vliv paclitaxelu a SB-T-1216 na expresi proteinu Smac/DIABLO u buněk linie 

SK-BR-3 a linie MCF-7. Stanovení exprese jsme provedli pomocí WB analýzy 12 h, 24 h, 36 

h, 48 h (SK-BR-3) a 12 h, 24 h, 36 h, 48 h, 60 h (MCF-7) po aplikaci taxanů. Buňky kontroly 

(KO) byly kultivovány v médiu bez taxanů. Ukázán je jeden western blot ze tří nezávislých 

pokusů. Aktin jsme detekovali pro ověření stejné nanášky proteinů.  

 

 

IV.2.2. Vliv taxanů na expresi vybraných antiapoptotických 

proteinů rodiny IAP 

 

Zjistili jsme, že exprese proteinu survivinu se u buněk linie SK-BR-3 zvy-šovala 

době mezi 12 a 24 hodinami po aplikaci taxanů až na pětinásobek exprese kontroly. Od 

24 hodin po aplikaci taxanů jsme detekovali snižování exprese proteinu survivinu až na 

trojnásobek exprese kontroly 48 hodin po aplikaci paclitaxelu. Pokles exprese survivinu 

ale nebyl u této nádorové linie statisticky prokazatelný (obr. 15). U buněk linie MCF-7 

jsme zjistili, že exprese proteinu survivinu byla 12 a 24 hodin po aplikaci taxanů 

dvojnásobná v porovnání s kontrolou. Od 36 hodin po aplikaci obou taxanů se snížila  
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Obr. 15: Vliv paclitaxelu a SB-T-1216 na expresi proteinu survivinu u buněk linie SK-BR-

3. Stanovení exprese jsme provedli pomocí WB analýzy 12 h, 24 h, 36 h, 48 h po aplikaci 

taxanů. Buňky kontroly (KO) byly kultivovány v médiu bez taxanů. Ukázán je jeden western 

blot ze tří nezávislých pokusů. Aktin jsme detekovali pro ověření stejné nanášky proteinů. 

Ukázáno je také denzitometrické vyhodnocení exprese proteinu survivinu. Každý sloupec 

představuje průměrnou hodnotu tří experimentálních hodnot ± SEM. U každého sloupce jsou 

uvedeny hodnoty p (hladina statistické významnosti rozdílu) v porovnání s kontrolou. 

 

exprese až na třetinovou úroveň exprese kontroly. Z denzitometrické analýzy 

a statistického vyhodnocení vyplývá, že výše popsané změny exprese proteinu survivinu 

u této linie byly statisticky průkazné (obr. 16). V případě buněčné linie SK-BR-3 se 

exprese proteinu XIAP snížila z úrovně exprese u kontroly 12 hodin po aplikaci obou 

taxanů až k téměř nulovým hodnotám čase 48 hodin po aplikaci obou taxanů. Výše 

popsaný pokles proteinu XIAP byl statisticky prokazatelný (obr. 17). 
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Obr. 16: Vliv paclitaxelu a SB-T-1216 na expresi proteinu survivinu u buněk linie MCF-7. 

Stanovení exprese pomocí WB analýzy jsme provedli 12 h, 24 h, 36 h, 48 h a 60 h po aplikaci 

taxanů. Buňky kontroly (KO) byly kultivovány v médiu bez taxanů. Ukázán je jeden 

westernblot ze tří nezávislých pokusů. Aktin jsme detekovali pro ověření stejné nanášky 

proteinů. Ukázáno je také denzitometrické vyhodnocení exprese proteinu survivinu. Každý 

sloupec představuje průměrnou hodnotu tří experimentálních hodnot ± SEM. U každého 

sloupce jsou uvedeny hodnoty p (hladina statistické významnosti rozdílu) v porovnání 

s kontrolou. 

 

ny exprese proteinu XIAP v žádném z časů analýzy (obr. 17). 

U buněk linie SK-BR-3 jsme tedy v důsledku aplikace taxanů detekovali nejprve 

výrazný nárůst a následný částečný pokles hladiny survivinu. Hladina proteinu XIAP se 

po aplikaci taxanů u této linie výrazně snížila, což ale nebylo statisticky průkazné. 

U buněk linie MCF-7 jsme zaznamenali po aplikaci obou taxanů statisticky průkazné 

zvýšení hladiny survivinu a její následný pokles. Hladina proteinu XIAP se u buněk 

linie MCF-7 po aplikaci taxanů prakticky nezměnila. 
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Obr. 17: Vliv paclitaxelu a SB-T-1216 na expresi proteinu XIAP u buněk linie SK-BR-3 

a MCF-7. Expresi jsme vyhodnotili pomocí WB analýzy 12 h, 24 h, 36 h a 48 h (SK-BR-3) 

a 12 h, 24 h, 36 h, 48 h a 60 h po aplikaci taxanů. Buňky kontroly (KO) byly kultivovány v médiu 

bez taxanů. Ukázán je jeden western blot ze tří nezávislých pokusů. Aktin jsme detekovali pro 

ověření rovnoměrnosti nanášky proteinů. Denzitometrické vyhodnocení exprese proteinu XIAP 

jsme provedli u buněk linie SK-BR-3. Každý sloupec představuje průměrnou hodnotu dvou 

experimentálních hodnot ± SEM. U každého sloupce jsou uvedeny hodnoty p (hladina statistické 

významnosti rozdílu) v porovnání s kontrolou.  
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IV.3 Vliv taxanů na lokalizaci proapoptotických 

proteinů Bax, Bid, cytochromu c a Smac/DIABLO 

 

 

Změny lokalizace proteinů Bax, Bid a cytochromu c po aplikaci taxanů jsme 

sledovali pomocí konfokální mikroskopie (viz III.7.). Změny lokalizace pro- 

apoptotického proteinu Smac/DIABLO po aplikaci taxanů jsme stanovili na základě 

změn hladiny proteinu (detekce pomocí western blotu) v mitochondriální a cytosolické 

frakci buněčných lyzátů. Frakce buněčných lyzátů připravili v naší laboratoři M. Jelínek 

a J. Šrámek v rámci předchozích experimentů. Taxany jsme aplikovali v koncentraci 

indukující apoptózu, tj. 100 nM pro SK-BR-3 a 300 nM pro MCF-7 (viz III.2.2.). 

U buněk linie SK-BR-3 jsme 18 hodin po aplikaci obou taxanů nezaznamenali 

žádnou translokaci proteinů Bax a ani Bid z cytosolu na mitochondrie (obr. 18). 

Podobně tomu bylo i v případě buněk linie MCF-7 36 hodin po aplikaci obou taxanů 

(obr. 19). Pro kompletování výsledků uvádíme i výsledky V. Němcové, které se týkají 

vlivu obou taxanů na lokalizaci cytochromu c v buňkách obou testovaných linií. 

U buněk linie SK-BR-3 jsme zaznamenali 36 hodin po aplikaci obou taxanů uvolňování  

cytochromu c z mitochondrií do cytosolu (obr 20), kdežto u buněk linie MCF-7 ne 

(obr. 20).  

Zjistili jsme, že u buněk linie SK-BR-3 a MCF-7 nedošlo po aplikaci obou 

taxanů k výraznějšímu uvolňování proteinu Smac/DIABLO z mitochondrií do cytosolu. 

Jako kontrolu čistoty cytosolické frakce jsme použili protein Cox, který je lokalizován  

v mitochondriích (obr. 21, obr. 22). Výsledky analýzy hladiny proteinu Cox 

v příslušných lyzátech u obou linií buněk laskavě poskytl J. Šrámek. 

Pozorovali jsme tedy, že po aplikaci taxanů nedošlo u buněké linie SK-BR-3 

ani u buněk linie MCF-7 k výraznějšímu uvolňování proteinů Bax a Bid z mitochondrií 

do cytosolu ani k translokaci proteinu Smac/DIABLO z mitochondrií do cytosolu. 

U buněk linie SK-BR-3, na rozdíl od buněk linie MCF-7, jsme zaznamenali uvolňování 

cytochromu c z mitochondrií do cytosolu po aplikaci obou taxanů. 
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Obr. 18: Vliv paclitaxelu a SB-T-1216 na lokalizaci proteinu (A) Bax a (B) Bid u buněk 

linie SK-BR-3. Lokalizaci proteinů Bax/Bid v buňkách jsme stanovili pomocí konfokální 

mikroskopie v čase 18 h po aplikaci taxanů. Buňky kontroly byly kultivovány v médiu bez 

taxanů. Zeleně je znázorněn protein Bax/Bid, červeně jsou barveny mitochondrie a modře jsou 

barvena jádra. Ukázány jsou výsledky jednoho ze dvou nezávislých pokusů. 
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Obr. 19: Vliv paclitaxelu a SB-T-1216 na lokalizaci proteinu (A) Bax a (B) Bid u buněk 

linie MCF-7. Lokalizaci proteinů Bax a Bid v buňkách jsme stanovili pomocí konfokální 

mikroskopie v čase 36 h po aplikaci taxanů. Buňky kontroly byly kultivovány v médiu bez 

taxanů. Zeleně je znázorněn protein Bax/Bid, červeně mitochondrie a modře jádra. Ukázány 

jsou výsledky jednoho ze dvou nezávislých pokusů. 
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Obr. 20: Vliv paclitaxelu a SB-T-1216 na lokalizaci cytochromu c u buněk (A) linie         

SK-BR-3 a (B) linie MCF-7. Lokalizaci cytochromu c v buňkách jsme stanovili pomocí 

konfokální mikroskopie v čase 36 h po aplikaci taxanů. Buňky kontroly byly kultivovány 

v médiu bez taxanů. Zeleně je znázorněn cytochrom c, červeně jsou barveny mitochondrie a 

modře jsou barvena jádra. Ukázány jsou výsledky jednoho ze třech nezávislých pokusů. 

Výsledky V. Němcové. 

B 

A 
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SK-BR-3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Obr. 21: Vliv paclitaxelu a SB-T-1216 na lokalizaci proteinu Smac/DIABLO u buněk linie 

SK-BR-3. Lokalizaci proteinu Smac/DIABLO v mitochondriální (M) a cytosolické (C) frakci 

jsme stanovili pomocí WB analýzy 12 h, 24 h a 36 h po aplikaci taxanů. Buňky kontroly (KO) 

byly kultivovány v médiu bez taxanů. Ukázán je jeden western blot ze dvou nezávislých 

pokusů. Cox jsme detekovali pro ověření správného provedení frakcionace lyzátů. Ukázáno je 

také denzitometrické vyhodnocení hladiny proteinu Smac/DIABLO v cytosolu. Každý sloupec 

představuje průměrnou hodnotu dvou experimentálních hodnot ± SEM. U sloupců jsou uvedeny 

hodnoty p (hladina statistické významnosti rozdílu) v porovnání s kontrolou. 
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MCF-7 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Obr. 22: Vliv paclitaxelu a SB-T-1216 na translokaci proteinu Smac/DIABLO u buněk 

linie MCF-7. Lokalizaci proteinu Smac/DIABLO v mitochondriální (M) a cytosolické (C) 

frakci jsme stanovili pomocí WB analýzy 24 h, 48 h a 60 h po aplikaci taxanů. Buňky kontroly 

(KO) byly kultivovány v médiu bez taxanů. Ukázán je jeden ze dvou nezávislých pokusů. Cox 

jsme detekovali pro ověření čistoty cytosolické frakce lyzátu. Ukázáno je také denzitometrické 

vyhodnocení hladiny proteinu Smac/DIABLO v cytosolu. Každý sloupec představuje 

průměrnou hodnotu dvou experimentálních hodnot ± SEM. U sloupců jsou uvedeny hodnoty p 

(hladina statistické významnosti rozdílu)v porovnání s kontrolou. 
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V. DISKUZE 

 

 

Naše laboratoř se dlouhodobě zabývá studiem mechanismů indukce apoptózy 

po aplikaci taxanů u buněčných linií nádorů prsu (MDA-MB-435, NCI/ADR-RES, 

MCF-7 a SK-BR-3). Testovanými taxany jsou paclitaxel, docetaxel a nově 

syntetizované fluorované i nefluorované deriváty taxanů (např. SB-T-1216). Z dosud 

provedených experimentů vyplývá, že se po aplikaci taxanů aktivují kaspázy vnější 

i vnitřní dráhy indukce apoptózy (Kovar et al. 2009, Voborilova et al. 2011). Za účelem 

přispění k objasnění mechanismů vnitřní dráhy indukce apoptózy jsme se v rámci 

diplomové práce rozhodli pro studium změn mitochondriálního membránového 

potenciálu a hladiny ROS po aplikaci taxanů u vybraných buněčných linií nádorů prsu 

(SK-BR-3, MCF-7). Dále jsme sledovali expresi a lokalizaci proapoptotických proteinů 

Bid a Bax rodiny Bcl-2. Podobně jsme sledovali uvolňování proapoptotických faktorů 

cytochromu c a proteinu Smac/DIABLO z mitochondrií. Sledováním exprese 

antiapoptotických proteinů XIAP a survivinu rodiny IAP jsme chtěli přispět k objasnění 

možných mechanismů regulace iniciačních a exekučních kaspáz.  

 

 

 

V.1. Vliv taxanů na expresi a lokalizaci 

proapoptotických proteinů rodiny Bcl-2  

 

 

U proteinů Bax a Bid jsme předpokládali možnou účast ve vnitřní dráze 

indukce apoptózy u testovaných buněčných liniích a proto jsme sledovali expresi 

a jejich případnou translokaci z cytosolu na mitochondrie po aplikaci taxanů. Časy pro 

detekci změn lokalizace proteinů Bax a Bid vycházely z dosud získaných výsledků, 

týkajících se aktivace iniciačních kaspáz (nepublikované výsledky naší laboratoře). 

U buněk linie SK-BR-3 jsme tedy zvolili čas 18 hodin po aplikaci taxanů a u buněk li- 
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nie MCF-7 čas 36 hodin po aplikaci taxanů. 

U buněk nádorů prsu byl po aplikaci paclitaxelu zaznamenám pokles exprese 

Bax na úrovni mRNA i na úrovni proteinu (Chen et al. 1997, Thomadaki et al. 2006). 

Zvýšenou hladinu proteinu Bax detekovali například v buňkách retinoblastomu po 

aplikaci paclitaxelu (Drago-Ferrante et al. 2008) a také u buněk linie SK-BR-3 po 

aplikaci induktoru apoptózy, který blokuje buněčný cyklus (apigeninu) (Choi & Kim 

2009). My jsme však v námi analyzovaných buňkách linie SK-BR-3 a MCF-7 

nezaznamenali výraznější změny hladiny proteinu Bax.  

Translokace proteinu Bax z cytosolu na mitochondrie byla po aplikaci 

paclitaxelu zaznamenaná u nádorových buněk plic (Guo et al. 2010). To se prokázalo 

také u HeLa buněk po aplikaci paclitaxelu a současně po transfekci buněk sestřihovou 

formou survivinu, který má proapoptotické účinky (Ling et al. 2007). Jediná práce, 

která studovala vliv taxanů na translokaci proteinu Bax u linie MCF-7 je práce autorů 

Kutuk et al. (Kutuk & Letai 2010). Po aplikaci 100 nM paclitaxelu detekovali pomocí 

imunoprecipitace formu proteinu Bax, který má po allosterické změně konformace 

odkrytý N-koncový epitop, a je schopný translokace na mitochondrie (Kutuk & Letai 

2010). Vlastní translokaci proteinu Bax v této publikaci však neuvádějí. V námi 

provedených experimentech jsme u buněk linie SK-BR-3 a MCF-7 translokaci proteinu 

Bax z cytosolu na mitochondrie pomocí konfokální mikroskopie nezaznamenali.  

Informace o hladině proteinu Bid v buňkách nádorů prsu po aplikaci taxanů 

nejsou v literatuře dostupné. U buněk linie SK-BR-3 jsme pozorovali výrazný pokles 

hladiny proteinu Bid po 36 a 48 hodinách od aplikace taxanů až na pětinu exprese 

kontroly. Na základě dřívějších výsledků víme, že kaspáza 8 se u této linie buněk 

aktivuje 24 hodin po aplikaci taxanů (data M. Jelínka). Nám se ale štěp proteinu Bid 

nepodařilo detekovat (neuváděný výsledek). Štěpení kaspázou 8 se prokázalo 

v nádorových liniích buněk retinoblastomu, kdy po aplikaci paclitaxelu zaznamenali 

vznik štěpené formy proteinu Bid (Drago-Ferrante et al. 2008).  

Dostupná experimentální data ukazují, že se po aplikaci paclitaxelu 

u myelomových buněk hladina celé formy proteinu Bid nemění (Akay et al. 2004). My 

jsme v buňkách linie MCF-7 změny hladiny proteinu Bid po aplikaci paclitaxelu a SB-

T-1216 také nezaznamenali. Protein tBid se podařilo detekovat u buněk linie MCF-7, 

ale induktorem apoptózy byl nově objevený inhibitor mitózy Platycodin D (Yu & Kim 



 71 

2010). Nedetekovali jsme ani translokaci proteinu Bid z cytosolu na mitochondrie po 

aplikaci obou taxanů u námi testovaných linií. 

Zjistili jsme, že nedochází ke změně exprese proteinů Bax a Bid po aplikaci 

taxanů u buněk linie MCF-7. Nedetekovali jsme ani translokaci výše uvedených 

proteinů z cytosolu na mitochondrie. U buněk linie SK-BR-3 jsme změnu exprese 

proteinu Bax po aplikaci taxanů nezaznamenali. Hladina proteinu Bid po aplikaci 

taxanů u buněk linie SK-BR-3 sice klesla, ale translokaci proteinu Bax ani Bid 

z cytosolu na mitochondrie se nám nepodařilo detekovat. Proto se domníváme, že se 

proteiny Bax a Bid po aplikaci taxanů nepodílejí na permeabilizaci vnější 

mitochondriální membrány u námi testovaných linií. 

 

 

V.2. Vliv taxanů na změny mitochondriálního 

membránového potenciálu 

 

 

U některých linií buněk nádorů plic byl popsán pokles mitochondriálního 

membránového potenciálu s následnou indukcí apoptózy po aplikaci paclitaxelu (Guo et 

al. 2010) a také u leukemických buněk po aplikaci docetaxelu (Gucluler & Baran 2009). 

V naší laboratoři nebyly dříve zjištěny změny mitochondriálního membránového 

potenciálu po aplikaci taxanů u testovaných linií NCI/ADR-RES a MDA-MB-435 

(Voborilova et al., 2011). To se potvrdilo i u námi testovaných buněk linie MCF-7 jak 

po aplikaci paclitaxelu, tak po aplikaci SB-T-1216. Ani po aplikaci látky indukující 

apoptózu prostřednictvím generování ROS (Benzoyloxycinnamaldehydu) nebyl u buněk 

linie MCF-7 pokles mitochondriální membránového potenciálu prokázán (Ismail et al. 

2012). U linie buněk MCF-7 jsme nezaznamenali translokaci proteinu Bax po aplikaci 

taxanů. Proto se můžeme domnívat, že vzhledem k nezměněnému mitochondriálnímu 

membránovému potenciálu se u této linie pravděpodobně vnitřní dráha neúčastní 

indukce apoptózy. 

Vliv taxanů na mitochondriální membránový potenciál u buněk linie SK-BR-3 

nebyl dosud publikován. Pokles mitochondriálního membránového potenciálu po 
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aplikaci induktoru apoptózy (TRAIL) ve své publikaci nezaznamenali ani autoři Kim et 

al. (Kim et al. 2003). My jsme však u buněk linie SK-BR-3 zaznamenali po aplikaci 

paclitaxelu a SB-T-1216 zhroucení mitochondriálního membránového potenciálu. 

Zároveň se u této linie buněk se prokázalo uvolnění cytochromu c z mitochondrií do 

cytosolu (výsledky V. Němcové), a proto se můžeme domnívat, že aplikace taxanů na 

buněčnou linii SK-BR-3 může vést k indukci apoptózy. Spuštění této vnitřní dráhy se 

neúčastní protein Bax ani Bid a k permeabilizaci vnější mitochondriální membrány tedy 

dochází jinými mechanismy.  

U buněk linie MCF-7 jsme nedetekovali změny mitochondriálního 

membránového potenciálu ani uvolnění cytochromu c z mitochondrií (výsledky 

V. Němcové) a proto je pravděpodobné, že se vnitřní dráha v indukci apoptózy u této 

linie buněk neuplatňuje. 

 

 

V.3. Vliv taxanů na hladinu ROS  

 

 

Důsledkem aplikace taxanů na nádorové buňky může být zvýšení oxidačního 

stresu (Glass-Marmor & Beitner 1999), avšak mechanismus, kterým taxany indukují 

oxidační stres, není zatím objasněný. Zvýšenou hladinu peroxidu vodíku a následný 

oxidační stres po aplikaci paclitaxelu byl popsán například u nádorových buněk plic 

a prsu (Alexandre et al. 2006, Alexandre et al. 2007, Hadzic et al. 2010). Naopak 

u HeLa buněk žádné změny hladiny peroxidu vodíku ani superoxidového anionu po 

aplikaci paclitaxelu nebyly detekovány (Xu et al. 2011). To se potvrdilo i v naší 

laboratoři u dříve testovaných nádorových linií NCI/ADR-RES a MDA-MB-435 

(Vobořilová et al. 2011).  

Superoxid dismutáza přeměňuje superoxid na peroxid vodíku (Alexandre et al. 

2007), což bychom mohli zaznamenat ve zvyšující se hladině peroxidu vodíku. 

V buňkách linie SK-BR-3 jsme tento trend nezaznamenali, naopak s přibývajícím 

časem po obou aplikaci taxanů se hladina peroxidu vodíku snižovala, což může souviset 

s pokročilým stadiem apoptózy u většiny buněk. U této linie docházelo po aplikaci obou 
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taxanů k rozdělování populace buněk na dvě subpopulace, kdy jedna měla mírně 

sníženou a druhá mírně zvýšenou hladinu superoxidu. 

U linie MCF-7 jsme po aplikaci obou taxanů zaznamenali vznik subpopulací. 

Jedna subpopulace buněk vykazovala sníženou hladinu peroxidu vodíku na úrovni 

kontrolních buněk (pravděpodobně neživé buňky), buňky ve druhé subpopulaci měly 

mírně sníženou hladinu peroxidu vodíku a ve třetí subpopulaci se vyskytovaly buňky 

s mírně zvýšenou hladinou peroxidu vodíku. U této linie jsme z počátku detekovali po 

aplikaci obou taxanů výrazný nárůst hladiny superoxidu v malé části buněčné populace. 

Později se vytvořily dvě subpopulace buněk, přičemž jedna vykazovala mírně sníženou 

a druhá mírně zvýšenou hladinu superoxidu. Abychom mohli říci, zda superoxid 

dismutáza v části populace buněk linie MCF-7 přeměňuje superoxid na peroxid vodíku, 

bylo by nutné provést další experimenty a detekovat přítomnost výše vedeného enzymu.  

Výše uvedené výsledky neukazují na skutečnost, že změny hladiny ROS 

ovlivňují výrazným způsobem průběh indukce apoptózy u linií SK-BR-3 a MCF-7. 

 

 

V.4. Vliv taxanů na uvolňování proapoptotických 

faktorů z mitochondrií 

 

 

Po translokaci na vnější mitochondriální membránu vytvoří protein Bax v této 

mebráně kanály, kterými se uvolňují z mezimembránového prostoru mitochondrií do 

cytosolu proapoptotické proteiny, jako je například cytochrom c či Smac/DIABLO 

(Flanagan et al. 2010). Protein Smac/DIABLO pak může inhibovat na základě interakce 

cytosolický antiapoptotický protein XIAP či survivin, které jsou inhibitory kaspáz.  

Protein Smac/DIABLO se u nádorových buněk prsu zřejmě účastní indukce 

apoptózy po ozařování či aplikaci různých typů chemoterapeutik (tamoxifenu, 

doxorubicinu a paclitaxelu) (Fandy et al. 2008). Zvýšená citlivost nádorových buněk 

k indukci apoptózy paclitaxelem se prokázala po zvýšení množství proteinu 

Smac/DIABLO transfekcí také v nádorových buňkách prsu a vaječníků. (Mao et al. 

2007, Fandy et al. 2008).  
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U buněk linie MCF-7 byla po aplikaci paclitaxelu a syntetických proteinů 

Smac/DIABLO zaznamenaná inhibice proteinu XIAP a cIAP a následná účast kaspázy 

3 v exekuci apoptózy. Je tedy možné, že se protein Smac/DIABLO může uplatnit 

v indukci apoptózy u nádorové linie MCF-7 (Arnt et al. 2002). My jsme u buněk linie 

SK-BR-3 a MCF-7 detekovali prakticky nezměněnou hladinu proteinu Smac/DIABLO 

po aplikaci paclitaxelu a SB-T-1216. Abychom mohli řící, zda se Smac/DIABLO 

uplatňuje v indukci apoptózy, bylo nutné u buněk linie SK-BR-3 a MCF-7 provést 

detekci translokace proteinu SMAC/DIABLO z mitochondrií do cytosolu. Z analýzy 

mitochondriálních a cytosolických frakcí vyplývá, že taxany neindukují výrazné 

uvolňování proteinu Smac/DIABLO z mitochondrií u linie buněk MCF-7. U buněk linie 

SK-BR-3 jsme zaznamenali jistý úbytek proteinu Smac/DIABLO z mitochondriální 

frakce, nicméně hladina v cytosolické frakci není odpovídající úbytku hladiny 

v mitochondriální frakci. Proto se domníváme, že se protein Smac/DIABLO v indukci 

apoptózy po aplikaci taxanů u buněk linie SK-BR-3 pravděpodobně neuplatňuje. 

Již dříve byl v naší laboratoři testován vliv paclitaxelu a některých nových 

taxanů na uvolnění cytochromu c u nádorových linií NCI/ADR-RES a MDA-MB-435. 

U těchto nádorových linií nebylo po aplikaci taxanů o nízké koncentraci detekováno 

uvolnění cytochromu c do cytosolu. Pouze po aplikaci taxanů ve velmi vysoké 

koncentraci (3000 nM) byla zjištěna translokace cytochomu c do cytosolu (Ehrlichova 

et al. 2005a, Voborilova et al. 2011). Z dostupných experimentálních dat vyplývá, že 

u linií nádorových buněk plic a lymfatických nádorových buněk se po aplikaci 

paclitaxelu uvolňuje cytochromu c z mitochondrií do cytosolu (Liao et al. 2008, Li et al. 

2009).  

V případě buněk linie SK-BR-3 jsme zjistili, že cytochrom c se uvolňuje 

36 hodin po aplikaci taxanů (výsledky V. Němcové). Zjistili jsme také, že 24 hodin po 

aplikaci taxanů na buňky linie SK-BR-3 se aktivuje kaspáza 9 (výsledky M. Jelínka). 

Lze tedy usoudit, že se cytochrom c může uplatňovat v buňkách linie SK-BR-3 při 

aktivaci kaspázy 9 v apoptozómu.  

U buněk linie MCF-7 jsme nezaznamenali uvolnění cytochromu c 

z mitochondrií a aktivaci kaspázy 9 na velmi nízké úrovni (v porovnání s linií SK-BR-

3) po aplikaci paclitaxelu (výsledky V. Němcové a M. Jelínka). Vzhledem k tomu, že se 

u buněk linie MCF-7 nemění ani mitochondriální membránový potenciál, můžeme se 
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domnívat, že se pravděpodobně u buněk této linie po aplikaci taxanů neuplatňuje vnitřní 

dráha indukce apoptózy.  

Z výše uvedených výsledků vyplývá, že se v indukci apoptózy vnitřní drahou 

po aplikaci taxanů u buněk linie SK-BR-3 protein Smac/DIABLO na rozdíl od 

cytochromu c neuplatňuje. U buněk linie MCF-7 se pravděpodobně cytochrom c a ani 

Smac/DIABLO neúčastní indukce apoptózy. 

 

 

 

V.5. Vliv taxanů na expresi antiapoptotických proteinů 

rodiny IAP 

 

 

V dostupné literatuře se uvádí, že u linie MCF-7 se v důsledku aplikace 

paclitaxelu hladina mRNA pro survivin i hladina proteinu survivinu nejprve zvýší a po 

té postupně klesá (Ling et al. 2004, Xiong et al. 2007a). My jsme zaznamenali podobný 

trend u námi testovaných buněk linie MCF-7, které vykazují asi dvojnásobné zvýšení 

hladiny survivinu s následným snižováním hladiny až na třetinovou úroveň exprese 

kontroly po aplikaci obou taxanů.  

Informace o vlivu taxanů na hladinu survivinu u buněk linie SK-BR-3 jsme 

v dostupné literatuře nenašli. Při analýze hladiny survivinu v buňkách linie SK-BR-3 

jsme zaznamenali nejprve asi pětinásobné zvýšení v porovnání s hladinou kontroly. 

Následovalo snižování exprese survivinu na trojnásobek exprese kontroly. Z výše 

popsaného trendu hladiny survivinu u obou linií buněk se můžeme domnívat, že protein 

survivin by mohl být následně po upregulaci degradován. K tomu prostřednictvím 

ubiquitinu dochází například u HeLa buněk (Chan et al. 2010).  

Protein XIAP inhibuje prostřednictvím své domény BIR2 a BIR3 kaspázu 3 

a 9 (Burke & Smith 2010). Z experimentů provedených v naší laboratoři na buňkách 

linie SK-BR-3 vyplývá, že kaspáza 9 je aktivována 24 hodin a 36 hodin po aplikaci 

taxanů (výsledky M. Jelínka) a kaspáza 3 je aktivována 36 hodin po aplikaci taxanů 

(výsledky M. Jelínka). Vzhledem k námi zjištěnému snižování hladiny proteinu XIAP 
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u buněk linie SK-BR-3 od 24 hodin po aplikaci taxanů lze usoudit, že protein XIAP 

pravděpodobně neinhibuje aktivitu kaspázy 3 a ani kaspázy 9. Snížená exprese proteinu 

XIAP byla detekována také u HeLa buněk po aplikaci paclitaxelu (Gagnon et al. 2008).  

V buňkách linie jsme MCF-7 nezaznamenali výrazné změny exprese proteinu 

XIAP, z čehož lze usoudit, že se protein XIAP pravděpodobně neuplatňuje v regulaci 

indukce apoptózy u této buněčné linie. 

Zjistili jsme tedy, že survivin a XIAP se u námi testovaných linií neuplatňují 

v regulaci aktivity kaspáz. Proteiny XIAP (linie SK-BR-3) a survivin (SK-BR-3,    

MCF-7) jsou pravděpodobně degradovány dosud neobjasněnými mechanismy. 

 

 

V.6. Úloha mitochondriální dráhy v indukci apoptózy 

taxany 

 

 

Linie buněk SK-BR-3 nemá funkční protein p53 a má funkční kaspázu 3. Po 

aplikaci taxanů jsme zaznamenali pokles mitochondriálního membránového potenciálu 

a uvolnění cytochromu c z mitochondrií do cytosolu. Na permeabilizaci vnější 

mitochondriální membrány se ale nepodílí protein Bax ani Bid a pravděpodobně k ní 

dochází jinými mechanismy. Také přítomnost aktivované kaspázy 9 a následně 

i kaspázy 3 napovídá, že se v indukci apoptózy u buněk linie SK-BR-3 uplatňuje vnitřní 

mitochondriální dráha. U této buněčné linie jsme neprokázali, že se proteiny rodiny IAP 

podílejí na regulaci aktivity kaspáz.  

Buňky linie MCF-7 mají funkční protein p53 a nefunkční kaspázu 3. Po 

aplikaci taxanů jsme nezjistili změny v mitochondriálním membránovém potenciálu ani 

uvolnění proapoptotických faktorů cytochromu c a Smac/DIABLO z mitochondrií do 

cytosolu. Protože jsme nedetekovali ani změny lokalizace proteinů Bid a Bax, ani 

výraznou aktivaci kaspázy 9 domníváme se, že v indukci apoptózy se u buněk linie 

MCF-7 neuplatňuje vnitřní mitochondriální dráha.  
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VI. ZÁVĚR 

 

 

Cílem práce bylo přispět k objasnění mechanismů vnitřní mitochondriální 

dráhy indukce apoptózy u buněk nádorů prsu linie SK-BR-3 a MCF-7 po aplikaci 

taxanů, tj. klasického paclitaxelu a taxanu nové generace SB-T-1216. Testované linie 

jsou odvozeny z adenokarcinomu prsu a liší se přítomností funkční a nefunkční 

kaspázy 3 a podobně také přítomností funkčního a nefunkčního proteinu p53.  

Mimo jiné jsme zjistili, že mechanismy indukce apoptózy paclitaxelem 

a novým taxanem SB-T-1216 jsou s velkou pravděpodobností totožné. To také ukazuje 

i předchozí práce naší laboratoře (Voborilova et al. 2011). 

(1) Zjistili jsme, že u buněk linie SK-BR-3 dochází ke zhroucení 

mitochondriálního membránového potenciálu od 36 hodin po aplikaci obou taxanů. 

Dále jsme u této linie detekovali výrazný pokles hladiny peroxidu vodíku v čase 

36 a 48 hodin po aplikaci taxanů. Je zajímavé, že u této linie se 36 a 48 hodin po 

aplikaci taxanů objevuje určitá část populace buněk se zvýšenou hladinou superoxidu 

a naopak zbylá část populace buněk se sníženou hladinou superoxidu. Je možné, že 

buňky se sníženou hladinou superoxidu představují buňky, které již zahájily realizaci 

apoptózy. U buněk linie MCF-7 se po aplikaci taxanů také objevují dvě populace těchto 

buněk, jedna se zvýšenou a druhá se sníženou hladinou peroxidu vodíku a superoxidu. 

Dále jsme zjistili, že se u této linie po aplikaci taxanů prakticky nemění mitochondriální 

membránový potenciál. To by mohlo ukazovat na skutečnost, že se zde neuplatňuje 

vnitřní mitochondriální dráha indukce apoptózy. 

(2) Dále jsme zjistili, že se hladina proteinu Bax po aplikaci obou taxanů 

výrazně nemění ani u jedné z testovaných buněčných linií. U linie SK-BR-3 jsme pak 

detekovali velmi výrazný pokles hladiny (na 10-20 % původní hladiny) proteinu Bid po 

aplikaci taxanů. U buněk linie MCF-7 jsme změnu hladiny proteinu Bid po aplikaci 

taxanů nezaznamenali. V případě proteinu Bax i proteinu Bid nedochází k translokaci 

na mitochondrie v důsledku aplikace taxanů u obou testovaných linií. Z výše uvedených 

výsledků vyplývá, že se u buněk linie SK-BR-3 i linie MCF-7 proteiny Bax a Bid 

v indukci apoptózy pravděpodobně neuplatňují.  
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Vedle toho se již dříve zjistilo, že cytochrom c se po aplikaci obou taxanů 

uvolňuje z mitochondrií do cytosolu u buněk linie SK-BR-3, ale ne u buněk linie         

MCF-7 (výsledky V. Němcové). V testovaných liniích jsme v případě proteinu 

Smac/DIABLO změnu exprese a ani lokalizace po aplikaci taxanů nezaznamenali. 

Ukazuje to na uplatnění vnitřní mitochondriální dráhy indukce apoptózy v případě 

buněk linie SK-BR-3, ale ne v případě buněk linie MCF-7. 

(3) U buněk linie SK-BR-3 jsme pozorovali prvních 24 hodin po aplikaci obou 

taxanů sice výraznou (400-500 % původní hladiny), ale statisticky neprůkaznou, 

upregulaci proteinu survivinu s následným poklesem hladiny (300 % původní hladiny) 

v čase 48 hodin. U linie MCF-7 jsme zjistili výrazný nárůst (200 % původní hladiny) 

a následný pokles (25 % původní hladiny) survivinu po aplikaci taxanů, který byl už 

statisticky průkazný. To ukazuje na možnou následnou degradaci survivinu u obou 

testovaných linií. U buněk linie SK-BR-3 dochází k postupnému snižování exprese 

proteinu XIAP od 24 hodin po aplikaci taxanů až k velmi nízkým hodnotám v čase 48 

hodin. Je tedy možné, že je zde po aplikaci taxanů protein XIAP zatím neznámým 

mechanismem významně degradován. U linie MCF-7 k výraznějšímu poklesu hladiny 

proteinu XIAP po aplikaci taxanů nedochází.  

Na základě experimentálních dat získaných v naší laboratoři víme, že se 

u buněk linie SK-BR-3 po aplikaci taxanů aktivuje kaspáza 9 (výsledky M. Jelínka), 

která se účastní vnitřní mitochondriální dráhy indukce apoptózy. Vzhledem ke 

zhroucení mitochondriálního membránového potenciálu, k uvolňování cytochromu c a k 

přítomnosti funkční kaspázy 3 se lze oprávněně domnívat, že u těchto buněk dochází 

k indukci apoptózy po aplikaci taxanů vnitřní mitochondriální drahou. Je ale 

pravděpodobné, že se zde při indukci apoptózy v permeabilizaci vnější mitochondriální 

membrány, vzhledem ke zjištěným faktům o expresi proteinu Bax a k nepřítomnosti 

funkčního proteinu p53, neuplatňuje protein Bax. U této linie jsme nepozorovali ani 

translokaci proteinu Bid (tBid) na mitochondrie a tak i případnou permeabilizaci vnější 

mitochondriální membrány prostřednictvím proteinu tBid. V budoucnosti by bylo 

zajímavé zjistit, zda např. nedochází k permeabilizaci vnější mitochondriální membrány 

vytvořením PTP pórů. 

U buněk linie MCF-7 se zjistilo, že aplikace taxanů spouští aktivaci kaspázy 8 

a kaspázy 7 (výsledky M. Jelínka a D. Kopperové). U této linie se po aplikaci taxanů 
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nesnižuje mitochondrální membránový potenciál, neuvolňuje se cytochrom c a ani není 

přítomná funkční kaspáza 3. Tato linie má funkční protein p53 a přesto zde nedochází 

k upregulaci proteinu Bax po aplikaci taxanů. Lze se tedy oprávněně domnívat, že 

u těchto buněk nedochází k indukci apoptózy po aplikaci taxanů vnitřní mitochondriální 

drahou. 
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