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Název diplomové práce: Využití xCELLigence při studiu účinků irinotecanu na buňky 

kolorektálního karcinomu in vitro 

 

Irinotecan patří mezi cytostatika, podává se buď v monoterapii nebo v kombinaci 

s 5- fluorouracilem (5-FU). Jeho mechanismus účinku spočívá v blokaci topoizomerázy I, 

čímž vznikne ireparabilní jednovláknový zlom, jenž je pro buňku letální. V naší práci jsme 

se zabývali využitím metody xCELLigence, která umožňuje sledování buněk v reálném 

čase, při studiu účinků irinotecanu na buňky kolorektálního karcinomu. xCELLigence byla 

porovnávána se 2 metodami na stanovení viability buněk, a to s metodou WST-1 

a s metodou Brilliant Blue (BB). Experimenty byly provedeny na 3 buněčných liniích 

odvozených z kolorektálního karcinomu- SW 620, SW 480 a HT 29. Buňky byly 

ovlivněny irinotecanem v koncentračních rozmezích od 5 do 100 µg/ml po dobu 24, 48 

a 72 hodin. Metody jsme mezi sebou porovnali, přičemž hodnoty se lišily dle typu buněk. 

U všech buněk jsme vypočítali hodnotu IC 50 v čase 72 hodin po ovlivnění. A zároveň 

jsme ukázali, že metoda xCELLigence se pro získání hodnoty IC 50 jevila v tomto 

časovém intervalu jako nejcitlivější, v dřívějších časových intervalech však méně vhodná. 

Metoda xCELLigence je schopná detekovat změny v adhezi buněk, což komplikuje 

klasickou toxikologickou analýzu, ale zvyšuje citlivost metody v případě nízkých 

koncentrací testované látky a časných časových intervalů. 
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Title of diploma thesis: The use of xCELLigence in the study of effects of irinotecan in 

colorectal cancer cells  

 

Irinotecan is one of the cytostatic drugs, administered either alone or in combination with 

5- fluorouracil (5-FU). Its mechanism of action lies in blocking topoisomerase I resulting 

in a single-threaded irreparable disruption, which is lethal for the cell. In our study, we 

examined the use of xCELLigence in the study of effects of irinotecan in colorectal cancer 

cells. xCELigence, which allows tracking of cells in real time was compared with 2 other 

methods for determination cell viability, specifically with the WST-1 assay and the 

Brilliant Blue (BB) assay. Experiments were performed on three cell lines derived from 

colorectal carcinoma- SW 620, SW 480, and HT 29. The cells were treated with irinotecan 

in concentration ranges from 5 to 100 µg/ml for 24, 48 and 72 hours. We compared the 

sensitivity of individual methods and found, that the values differed according to the cell 

lines. In all cells we calculated the IC 50 value at the time of 72 hours of treatment with 

irinotecan. And while we have shown that the xCELLigence assay was the most sensitive 

for obtaining IC 50 in this time interval, in earlier time intervals it was less suitable. 

xCELLigence method is able to detect changes in cell adhesion, which complicates the 

classical toxicological analysis, but increases the sensitivity of the method in the case of 

low concentrations of the tested substance and at the early time intervals. 
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Nádorová onemocnění patří mezi nejzávažnější problémy klinické medicíny. 

V současné době jsou příčinou úmrtí každého pátého občana ČR a jejich výskyt neustále 

narůstá, kolorektální karcinom, neboli rakovina tlustého střeva a konečníku, je v ČR zjištěn 

asi u 7 800 osob každým rokem a po plicních nádorech u nás patří mezi 2. nejčastější 

nádorové onemocnění, přičemž v porovnání s jinými státy má ČR nejvyšší výskyt tohoto 

onemocnění a je světovým rekordmanem v počtu případů tohoto nádorového 

onemocnění na sto tisíc obyvatel. 

Nádorové onemocnění je jedním z nejobávanějších onemocnění, jehož zrádnost 

spočívá především v pozdní diagnostice - nejlépe léčitelná bývá totiž ve stádiu, kdy o ní 

ještě člověk neví. Konkrétně kolorektální karcinom se vyvíjí 1-15 let, což je relativně dobrá 

příležitost pro detekci a léčbu, nicméně příznaky bývají často podceňovány a přehlíženy,  

a tak se onemocnění rozvíjí dále. Většina onemocnění je zjištěna již v pokročilém stádiu 

a od toho se odvíjí vysoká úmrtnost, ačkoliv kolorektální karcinom patří k prognosticky 

nejpříznivějším nádorům trávicího traktu.  

Mezi rizikové faktory patří věk, mužské pohlaví, dědičnost, strava, nespecifické 

střevní záněty, kouření a sedavé zaměstnání spolu se sníženou fyzickou aktivitou. Velká 

pozornost se soustředí na prevenci vzniku nádorového onemocnění, kde se ukazuje,  

že dodržování zásad zdravé výživy a zvýšení pohybové aktivity má nemalý význam.  

Právě proto, že nádorového onemocnění neustále přibývá, se také výzkum zabývá 

hledáním léků a jiných látek, které by mohly mít pozitivní význam při terapii. V této práci 

se budeme zabývat protinádorovým účinkem irinotecanu. Toxicitu irinotecanu budeme 

sledovat metodou xCELLigence RTCA, která umožňuje sledování buněk v reálném čase. 

Výsledky z xCELLigence budeme porovnávat se dvěma dalšími metodami sledujícími 

cytotoxicitu, a to s medodou WST-1 a s metodou Brilliant Blue (BB).  
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2.1 Nádorová onemocnění  

 

Nádorová onemocnění patří mezi 2. nejčastější příčinu smrti v rozvinutých zemích. 

Úmrtnost v České republice na nádorová onemocnění je více než 27 000 osob za rok,  

což je přibližně 23% z celkové úmrtnosti. Česká republika se díky těmto výsledkům 

vyskytuje na předních místech v celoevropských statistikách v incidenci nádorových 

onemocnění obecně a ve výskytu nádorů tlustého střeva a rekta u mužů (Dušek, 2009). 

Výskyt nádorových onemocnění stoupá s vyšším věkem. Na jeho rostoucím výskytu se 

podílí zlepšení diagnostických možností v dnešní medicíně a také zhoršení životního 

prostředí. 

Vznik nádorového onemocnění je složitý a mnohastupňový proces. Zdravá buňka 

prochází přísně kontrolovaným buněčným cyklem, který je přesně a citlivě regulován. 

Buňky v celém organismu jsou ale nepřetržitě vystavovány vnějším vlivům, které mohou 

způsobit změny v buněčné informaci a tím i změny v růstovém fenotypu a nesmrtelnost 

buněk transformovaného klonu. Buňky v této fázi procházejí maligní transformací  

(tzv. karcinogenezí), při které se účastní mnoho faktorů. Mezi faktory vyvolávající 

nádorovou transformaci patří především fyzikální faktory (ionizující záření poškozující 

DNA), chemické karcinogeny (například benzen, azbest, nitrosaminy, různá léčiva, 

karcinogeny z potravy, chemického průmyslu atd.) a biologické faktory (onkogeny, 

supresorové geny, onkogenní viry). Během této karcinogeneze se přeměňuje normální 

buňka reagující na zpětnovazebné homeostatické mechanismy v buňku rostoucí autonomně 

a schopnou autonomního růstu a invaze. Mezi charakteristické rysy nádorové buňky patří: 

 Vyvinutí nezávislosti na růstových stimulačních signálech. 

 Vyvinutí refrakterního stavu k signálům inhibice růstu. 

 Vznik rezistence vůči apoptóze. 

 Vznik neomezené proliferační kapacity (překonání buněčného stárnutí). 

 Vyvinutí schopnosti tvořit nové cévy a kapiláry (Dršata et al., 2009). 

Takovéto buňky se poté více nebo méně liší od buněk normálních, ze kterých vznikly, 

a proto by teoreticky měly být rozpoznány imunitními mechanismy a eliminovány. Tato 

diference je ale buď příliš malá, a proto je imunitním systémem ignorována, nebo nádorové 
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buňky používají mechanismy umožňující paralýzu některých zbraní imunitního systému 

(Hořejší a Bartůňková, 2002; Racek et al., 2006). 

 

2.1.1 Kolorektální karcinom 

 

Kolorektální karcinom (colorectal carcinoma, CRC), je zhoubný nádor, který 

vznikne z buněk vystýlajících tlusté střevo či konečník. Řadí se mezi nejčastější nádorová 

onemocnění na celém světě,  i v České republice je velmi častý- v mezinárodním 

srovnávání si udržuje přední místa. Na jeho výskytu se podílejí především genetické 

předpoklady, ale i špatné stravovací návyky, pohodlný životní styl a nedostatek pohybu. 

Výskyt je celosvětový, týká se však zejména bohatých skupin obyvatelstva, kde je druhou 

nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. Incidence tohoto onemocnění se u nás 

trvale zvyšuje, což můžeme vidět na obr. č. 1. Úmrtnost je relativně vysoká, v absolutních 

číslech je to kolem 4000 úmrtí ročně, což je dáno především tím, že téměř polovina nádorů 

je zjištěna již v pokročilém stadiu (Zavoral a Ladmanová, 2001). 

 

Obrázek 1. Výskyt zhoubných nádorů tlustého střeva a konečníku v ČR. Převzato z  (www1) 

 

http://www.ulekare.cz/clanek/rakovina-a-jeji-priznaky-11290
http://www.kolorektalni-karcinom.cz/zdrave-strevo
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2.1.1.1 Příznaky 

Mezi symptomy CRC patří především jakékoliv změny v chování střeva- změna 

pravidelnosti stolice, plynatost, častý a bolestivý odchod větrů, což je dáno zúžením 

průsvitu střeva, dále se objevuje zácpa, průjem, hubnutí, stolice ve tvaru úzkého proužku, 

pocit plnosti, křeče, časté nucení na stolici, pocit nedokonalého vyprázdnění, bolesti břicha 

nebo v oblasti konečníku, exulcerace se projeví mikroskopickým nebo makroskopickým 

krvácením, které často vyúsťuje v anémii. Vzdálenými metastázemi jsou postiženy 

především játra, peritoneum, plíce a vaječníky (Zavoral a Landmanová 2001; Mlčoch, 

2009). 

 

2.1.1.2 Diagnostika 

 

Mezi základní vyšetření při podezření na CRC patří vyšetření per rektum. 

Kolonoskopie patří mezi vyšetření 1. volby s možností odběru bioptických vzorků  

a s možností okamžitého odstranění polypů metodou endoskopické polypektomie. RTG 

vyšetření tlustého střeva (dvojkontrastní irigografie) se provádí v případě, kdy není možné 

provést kolonoskopii. Nevýhodou rentgenologického vyšetření je nemožnost odběru 

bioptických vzorků a odstranění polypů. Sonografické vyšetření má význam především 

k předoperační detekci jaterních metastáz. Endoskopická ultrasonografie u karcinomu rekta 

slouží především ke stanovení hloubky penetrace do stěny střevní a okolních struktur. Dále 

k diagnostice CRC patří CT břicha a dolní pánve- čímž se detekuje metastatický proces  

a v neposlední řadě se provádí biochemické vyšetření krve, které je zaměřeno na průkaz 

tumorových markerů- CEA (karcinoembryonální antigen) a CA 19-9 (Zavoral a 

Landmanová 2001). 

 

2.1.1.3 Chirurgická léčba 

 

Základní léčebná metoda větších nádorů. Cílem je odstranění nádoru i částí 

okolního zdravého střeva spolu s přilehlými lymfatickými uzlinami. Většinou je možné 

následně spojit zdravé části střeva nebo konečníku anastomózou, někdy je ale nutné 

provedení tzv. kolostomie neboli vyvedení střeva břišní stěnou navenek. Pacient pak má 
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připevněn ke stomii sáček, ve kterém se shromažďuje stolice. Pokud ještě nedošlo  

ke vzniku metastáz, je většinou možné primární nádor chirurgicky odstranit. Pokud již 

došlo ke vzniku metastáz, není obvykle chirurgické odstranění tohoto nádoru vhodné 

(ČOS, 2010).  

 

2.1.1.4 Chemoterapie  

 

Při chemoterapii jsou k léčbě nádoru používány léky, které mají schopnost ničit 

nádorové buňky. Tyto léky se nazývají cytostatika a jsou většinou podávány infuzí do žíly. 

Chemoterapie podávaná před operací se nazývá neoadjuvantní a jejím cílem je zmenšení 

nádoru před další léčbou. Chemoterapie po úplném chirurgickém odstranění se nazývá 

adjuvantní a jejím cílem je zničení zbývajících nádorových buněk a tak prevence návratu 

onemocnění. Po chemoterapii může dojít k takovému zmenšení např. jaterních metastáz,  

že je možné jejich následné chirurgické odstranění. Pokud se metastázy nacházejí pouze 

v játrech, lze aplikovat cytostatika přímo do jater speciálním katetrem, který je zaveden do 

jaterní tepny. Léčbou metastazujícího CRC 1. volby je kombinace irinotecanu s 5-

fluorouracilem (5-FU), bylo prokázáno, že tato kombinace výrazně zlepšuje rychlost 

odezvy, prodlužuje čas do progrese onemocnění a celkově tak prodlužuje střední dobu 

přežití. Klíčem ke zlepšení klinických výsledků je též zvýšit účinnost léčby bez zvýšení 

toxicity a tím snížit nežádoucí účinky, které jsou s léčbou spojeny- řada studií se proto 

věnuje kombinacím irinotecanu s cílenou léčbou (Vanhoefer et al., 2004). 

 

2.1.1.5 Biologická léčba 

 

Biologická nebo také cílená léčba představuje cílené míření pouze na nádorové 

buňky. Biologická léčba je založena především na působení růstových receptorů na určitou 

strukturu DNA, která má za cíl například buněčné dělení. Nádorová buňka má 

několikanásobně vyšší počet těchto receptorů, a proto je její dělení výrazně rychlejší. Mezi 

základní mechanismus biologické léčby patří blokace těchto receptorů, čímž se výrazně 

zpomalí buněčné dělení. Látky, které se používají v biologické léčbě, jsou především 

monoklonální protilátky a inhibitory enzymů. Monoklonální protilátky označí nádorové 
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buňky, čímž navíc stimulují imunitní systém a mají tedy vyšší protinádorový účinek (ČOS, 

2010; Vyzula, 2011). 

 

2.1.1.6 Radioterapie 

 

Radioterapie využívá ionizujícího záření, které zničí nádorové buňky v ozářené 

oblasti. Je používána především v léčbě nádorů konečníku. Může být podána jak 

předoperačně (neoadjuvantně) s cílem zmenšit nádor nebo pooperačně (adjuvantně)  

ke zničení možných zbývajících nádorových buněk v operované oblasti. (ČOS, 2010) 
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Tabulka 1. Přehled léčiv používaných v léčbě CRC 

Lék Charakteristika Způsob podání Toxicita Využití v léčbě CRC 

5-Fluorouracil 

Fluorovaný 

analog 

pyrimidinu, 

cytostatikum ze 

skupiny 

antimetabolitů. 

Intarvenózní 

(kontinuální 

infuze nebo 

bolusové 

podání). 

Průjem, myelosuprese, 

iritace, konjunktivální 

nosní sliznice, 

hyperpigmentace 

v průběhu žil. 

Základní cytostatikum 

v adjuvantní, 

neodjuvantní a 

paliativní léčbě. 

 

     

Leukovorin 

Kyselina folinová 

 (5-formyl 

tetrahydrofolát) 

Intravenózní, 

perorální. 

Potencuje účinek 5-

FU. 

Vždy v kombinaci s 5-

FU (vytváří 

s fluorouridinem 

komplex, který 

blokuje další tvorbu 

thymidinu). 

     

Capecitabin 

Flourovaný 

derivát 

pyrimidinu, 

cytostatikum ze 

skupiny 

antimetabolitů. 

Perorální. 
Průjem, myelosuprese, 

nauzea. 

Ekvivalentní 

infuznímu režimu 5-

FULV. Využívá se 

v adjuvanci, 

neoadjuvanci a 

paliaci. 

     

Oxaliplatina 
Platinové 

cytostatikum. 
Intravenózní 

Akutní a chronické 

polyneuropatie, 

nauzea, zvracení, 

mírná myelosuprese, 

alergické reakce. 

Podává se 

v kombinaci s 5-FU. 

 

 

Irinotecan 

 

 

Inhibitor 

topoizomerázy I. 
Intravenózní 

Průjem, myleosuprese, 

zvracení. 

Paliativní 

chemoterapie. Podává 

se v monoterapii nebo 

v kombinaci s 5-FU. 

Bevacuzimab 

Rekombinantní 

humanizovaná 

monoklonální 

protilátka proti 

EGFR. 

Intravenózní 

Tromboembolie, 

perforace GIT, 

zhoršené hojení ran, 

hypertenze,proteinurie. 

Metastazující 

karcinom, 

v kombinaci 

s chemoterapeutickým 

režimem obsahujícím 

fluoropyrimidin. 
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Cetuximab 

Chimerická 

monoklonální 

protilátka proti 

EGFR. 

Intravenózní 

Těžké alergické 

reakce, suchá kůže, 

kožní fisury, průjmy, 

hypomagnezemie. 

Metastazující 

karcinom s buňkami 

exprimujícími EGFR a 

obsahující 

nemutovaný gen K-

ras. V kombinaci 

s chemoterapií nebo 

samostatně, u 

pacientů, u kterých 

selhala léčba 

oxaliplatinou a u 

pacientů, kteří nesnáší 

irinotecan. 

Panitumumab 

Humánní 

monoklonální 

protilátka proti 

EGFR. 

Intravenózní  

Alergická reakce, 

průjem, 

hypomagnezemie, 

enantém. 

3. linie paliativní 

terapie metastatického 

karcinomu, jehož 

buňky exprimují 

EGFR a obsahují 

nemutovaný gen K- 

ras. Podává se 

v monoterapii u 

pacientů, u kterých 

selhala léčba s 5–FU, 

irinotecanem a 

oxaliplatinou: 

 

Převzato z (Buchler, 2009) 
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2.1.1.7 Primární prevence 

 

Rozlišujeme prevenci primární, což je předávání poznatků o rizikových faktorech 

prostřednictvím brožurek, letáků a reklam. Primární prevence je směřována ještě zdravým 

lidem, jejím cílem je podporovat zdravý životní styl a vychovávat k němu současnou 

společnost. Má za úkol snižovat až eliminovat rizikové faktory, které mají prokazatelný  

a přímý vliv na vznik zhoubných nádorů. National Cancer Institute (NCI) v USA vydal pro 

předcházení vzniku rakoviny následující doporučení (Butrum et al., 1988): 

 Udržovat přiměřenou tělesnou hmotnost 

 Omezit celkovou spotřebu tuků 

 Omezit spotřebu alkoholu 

 Jíst pestrou stravu v menších množstvích 

 Denně konzumovat dostatek ovoce a zeleniny  

 Konzumovat dostatek potravin s vysokým podílem vlákniny (např. obiloviny  

a luštěniny) 

 Omezit spotřebu soli a potravin konzervovaných dusitanovými solemi 

Uvedená doporučení jsou prevencí i dalších nádorových onemocnění, ale mají 

pozitivní vliv i na prevenci nenádorových onemocnění, jako jsou nemoci srdce a cév, 

vysoký krevní tlak, cukrovka a obezita. 

Ke zdravému životnímu stylu nezanedbatelně také patří fyzická aktivita (kdy se 

doporučuje alespoň 30 minut denně být v pohybu), nekuřáctví, dostatek spánku  

a v neposlední řadě zdravý duch, optimismus a dobrá nálada. 

 

2.1.1.8 Sekundární prevence 

 

Dále existuje prevence sekundární, kterou mají na starosti lékaři. Jde o vyhledávání 

chorob v časných stádiích. V případě kolorektálního karcinomu se jedná o kolorektální 

screening a biochemický test na přítomnost krve ve stolici. Podle současných doporučení 

jsou do screeningu zahrnuti všichni pacienti od 50- ti  let. (ČOS) 
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2.1.1.9 Tumorové markery CRC 

 

Klíčová signální dráha v patogenezi CRC je Wnt- signální dráha. Zdrojem Wnt 

signalizace jsou mezenchymální buňky stromatu na dně střevních krypt. Wnt signalizace 

má za úkol udržovat vysoké hladiny β kateninu v kmenových buňkách. Za pokles  

β kateninu je zodpovědná exprese genu APC, která je aktivována v důsledku slábnutí Wnt 

signalizace tím, jak buňky migrují směrem vzhůru, k ústí krypty. Poklesem β kateninu 

buňky ztrácejí svůj nediferencovaný fenotyp a diferencují ve funkční enterocyt. Mutace 

v genu APC, případně genu pro β katenin způsobují zadržení nediferencovaných 

proliferujících buněk ve stěně krypty. Tyto buňky nejsou odstraňovány apoptózou,  

a proto v nich vlivem akumulace dalších změn může docházet k progresi nádorového 

fenotypu. Mutace inaktivující protein APC a mutace stabilizující β katenin bývají prvotní 

událostí při kancerogenezi (Gregorieff a Clevers, 2005). 

 

Obrázek 2. Signální dráhy deregulované u CRC. Převzato z (De Mattos-Arruda et al., 2011) 

Deregulace dráhy epidermálního růstového faktoru (EGF), (obr. č. 2), nastává také 

v časných fázích vývoje CRC. Aktivace receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) 

vede pomocí KRAS a poté i jeho cíle BRAF k aktivaci MAPK signální dráhy. MAPK poté 

stimuluje proliferaci a podporuje přežití buněk. Stejně tak aktivace signální dráhy přes 

fosfatidylinositol-3-kinázy (PIK-3CA) vede k proliferaci a podpoře k přežití. Bylo 
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prokázáno, že určité mutace v těchto proteinech vykazují souvislost s výskytem 

onemocnění. Tak například mutace v genu KRAS nebo NRAS jsou přítomny přibližně  

u 40% kolorektálních karcinomů. Mutace v genu BRAF se vyskytují zhruba u 10 % 

kolorektálních karcinomů, stejně tak na obr. č. 2 můžeme vidět, že mutace signální dráhy 

PIK-3CA  souvisí až s 15-20 % kolorektálních karcinomů (De Mattos-Arruda et al., 2011; 

Downward, 2003).  
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2.2 Irinotecan  

 

Základní látka 

s protinádorovým účinkem 

byla izolována v roce 1966 

z rostliny Camptotheca 

acuminata. Jedná se o alkaloid 

nazvaný camptothecin (CPT). 

Orientační testy sice prokázaly 

jeho protinádorovou aktivitu, 

zároveň ale také prokázaly 

nerozpustnost ve vodě a vážné 

toxické účinky, což bránilo jeho využití v lékařství. Mechanismus protinádorového účinku 

byl objeven v roce 1985 a spočívá v inhibici enzymu topoisomerázy I (TOPO I) (Medicína, 

1998). Topoisomerázy mění topologii nadobrátek DNA molekul. TOPO I se váže na jedno 

vlákno DNA a přeruší ho, zlomem protáhne smyčku druhého vlákna, zacelí zlom a odvine 

šroubovici o 1 závit (Šimůnek, 2009).  

 

Obrázek 4. Účinek topoisomerázy I., převzato z (Šimůnek, 2009) 

 

Inhibicí TOPO I vznikne ireparabilní jednovláknový zlom, který je pro buňku letální.  

Aby byl vliv CPT významný, musí být obsah TOPO I v buňce vysoký. A právě to má 

klíčový význam- zatímco ve zdravých buňkách lidských tkání je TOPO I málo, 

v nádorových buňkách (zejména v buňkách kolorektálního karcinomu) je jí značné 

množství.  

 

 

   
Obrázek 3. Molekula irinotecanu, převzato z (www2) 
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Po nalezení mechanismu účinku se výzkum soustředil na syntézu derivátů CPT, 

které by si zachovaly protinádorovou aktivitu a zároveň by nebyly toxické. Výsledkem byl 

semisyntetický lék irinotecan. Irinotecan je tedy semisyntetický analog camptothecinu  

a pomocí karboxylesterázy podléhá enzymatické přeměně na biologicky aktivní metabolit

  7-ethyl- 10-hydroxycamptothecin (SN-38) navozující specifickou buněčnou smrt 

v S- fázi buněčného cyklu (Medicína, 1998). Irinotecan však, jako každý jiný lék, může 

vyvolat řadu vážných nežádoucích účinků. Toxicita léčiva závisí na jeho dávce,  

proto je nutné monitorování jeho hladiny v krvi během léčby.  

 

2.2.1 Metabolismus irinotecanu: 

 

Metabolismus irinotecanu je spjat s následujícími enzymy: 

Uridindifosfátglukuronosyltransferáza (UGT) 

          Je to skupina enzymů, které hrají důležitou roli při konjugaci jak endogenních,  

tak exogenních sloučenin na glukuronoidy- různé deriváty glukuronové kyseliny vznikající 

reakcemi zejména s aromatickými hydroxylovými látkami. 

Glutathion-S-transferáza T (GSTT) 

          Tento enzym je spjat s konjugací endogenních i exogenních sloučenin s glutationem 

(GSH). Tato konjugace umožní lepší rozpustnost ve vodě a usnadní exkreci. 

Karboxyesteráza  

          Lidské karboxyesterázy (hCE1 a především hCE2) zahrnují aktivaci irinotecanu 

v aktivní metabolit SN-38.  

Cytochrom P450 (CYP) 

           Přemění irinotecan v neaktivní metabolity NPC 7-ethyl-10-[4-N-(1-piperidino)1-

amino]-carbonyloxycamptothecine, nebo APC  7-ethyl-10-[4-N-(5-aminopentanoic acid)-

1-piperidino]-carbonyloxycamptothecine (Jong et al., 2006; Stiborová 2011; Verweij et al., 

2000).  
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Obrázek 5. Metabolismus irinotecanu. Převzato z (Kweekel et al., 2008) 

V lidském organismu je irinotecan hydrolyzován karboxyesterázou (hCE, hCE1, 

hCE2) v jeho aktivní metabolit SN-38. hCE je přítomna v séru, ve střevě, nádorové tkáni a 

ve vyšších koncentracích i v játrech. Převládá však názor, že aktivace irinotecanu v SN-38 

intratumorální karboxylesterázou je důležitější, než cirkulace SN-38 vzniklého hydrolýzou 

jaterní karboxylázou.  UGT zprostředkuje glukuronidaci SN-38 za vzniku SN-38G, což je 

důležitý krok pro detoxikaci SN-38. Hydrolyzovaný irinotecan je také velmi citlivý na 

CYP způsobující oxidaci za vzniku neaktivních metabolitů jako je APC a NPC (Jong et al., 

2006).     

Jak samotný irinotecan, tak jeho metabolity SN-38 a SN-38G jsou z buňky 

vylučovány pomocí ATP vázajících transportních proteinů, tzv. ABC transportéry a jsou 

exkretovány do stolice i moče (Kweekel et al., 2008). 
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2.2.2 Toxicita irinotecanu 

 

Toxicita irinotecanu je zřejmě multifaktoriální, je tedy dána více faktory, které jsou 

uvedeny níže. 

Věk 

          Se stoupajícím věkem se mění jak orgánové funkce, tak skladba těla, což může být 

příčinou odlišné farmakokinetiky léčiva. Přestože, samotné změny nemusí být zřejmé,  

jako celek mohou mít na farmakokinetiku vážný dopad- např. změna distribučního objemu. 

Proto v některých studiích mohou mít starší pacienti (nad 65 let) vyšší riziko toxicity při 

použití standardního dávkování (Rougier et al., 1997). 

 

Tělesná hmotnost 

          Nadváha nebo podváha způsobují změny v distribučním objemu, v  koncentraci 

plazmatických proteinů a v orgánových funkcích. Obvykle se irinotecan dávkuje podle 

plochy povrchu těla (BSA, body surface area, která se vypočítá z váhy pacienta), což tyto 

změny ve složení těla eliminuje (Miya et al., 2001). 

 

Pohlaví 

          U mužů a žen je taktéž určitý rozdíl ve farmakokinetice léků, je to dáno především 

relativně vysokou aktivní tělesnou hmotou a vyšším prokrvením orgánů u mužů.  

Ačkoliv předchozí studie nenaznačovaly signifikantní souvislost pohlaví se stupněm 

toxicity (Rothenberg et al., 1999; Gupta et al., 1997), v jedné studii ženy pociťovaly až 4x 

nižší riziko průjmu v porovnání s muži (Pitot et al., 1997). 

 

Performance status (PS) 

          PS neboli Karnofské skóre je informace o celkovém stavu nemocného, kdy se během 

léčby hodnotí, zda pacientovi může být podána chemoterapie, nebo jak je nutné změnit 

dávkování léků. I tomuto sledování se věnuje určitá pozornost, neboť vztah mezi PS  

a toxicitou zdůrazňuje, že je důležité pečlivé posouzení PS před zahájením léčby 

irinotecanem (www3). 
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Rozsah onemocnění, předchozí chemoterapie a záření 

          Obecně platí, že pacienti, kteří již dříve podstoupili břišní nebo pánevní radioterapii, 

mají zvýšené riziko nástupu průjmu a neutropenie (Freyer et al., 2000).  

 

Renální funkce 

In vivo clearance irinotecanu je několikastupňový proces. Nejdříve je neaktivní 

proléčivo irinotecan karboxyesterázou konvertován na jeho hlavní aktivní metabolit  

SN-38. Konjugace SN-38 se koná v různých tkáních pomocí enzymů UGT (Ciotti et al., 

1999). Po konjugaci je ve formě SN38G vylučován do žluči jako neaktivní glukuronid.  

β- Glukuronidázy produkovány střevní mikroflórou dekonjugují SN38G, který může být  

reabsorbován do oběhu, výsledkem je poté enterohepatální cyklus (Takasuna K, 1996). 

Pouze malé množství irinotecanu a jeho metabolitů je vylučováno močí. Z tohoto důvodu 

není nutné upravovat dávkování u pacientů se sníženou renální funkcí (Kweekel et al, 

2008). 

 

Jaterní funkce 

          Snížené jaterní funkce jsou obvykle spojeny se změnami v sérové hladině jaterních 

enzymů (AST, ALT, γ-GT) a bilirubinu. U pacientů se sníženou jaterní funkcí je konjugace 

SN-38 limitována a tudíž tito pacienti mají zvýšené riziko toxicity irinotecanu (Gupta et 

al., 1997). Zvýšená hladina bilirubinu v séru nemusí znamenat pouze sníženou jaterní 

funkci, ale také změnu ve farmakokinetice irinotecanu a SN-38. Obě tyto látky jsou vázány 

na plazmatické proteiny (např. albumin) a mohou být nahrazeny bilirubinem. Výsledkem 

této kompetice je zvýšená hladina nenavázané frakce irinotecanu a SN-38, což vede k vyšší 

systémové expozici léčiva. Kromě možného zvýšení protinádorového účinku však může 

vyšší expozice zvýšit účinek toxický (Kweekel et al., 2008). 

 

Program podání léku 

           Běžné dávkování zahrnuje podání irinotecanu 350 mg/m
2
 jednou za 3 týdny nebo 

125 mg/m
2
 jednou týdně samostatně nebo v kombinaci s 5- fluorouracilem (5-FU) 

případně s leucovorinem (LV) v dávkách od 125 do 180 mg/m
2
 každý týden nebo každý 2. 

týden. Je prokázáno, že podání irinotecanu 1x za 3 týdny v dávkách 300 mg/m
2
 je méně 

toxické než 70 mg/m
2
 1x týdně (Borner et al., 2005; Fuchs et al., 2006).  
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Kouření 

          Kouření vystavuje jedince různým látkám, které interagují s enzymy 

metabolizujícími léčiva- např. indukce cytochromu P-450 polycyklickými aromáty, jehož 

isoformy (CYP3A4, CYP1A1, CYP1A2) jsou zahrnuty v přeměně irinotecanu na NPC  

a APC (alternativní metabolická cesta ve formaci SN38). Polycyklické aromáty také 

indukují enzymy z UGT rodiny. U kuřáků byla prokázaná vyšší systémová clearance 

irinotecanu, nižší systémová expozice a vyšší metabolické přeměny SN-38 na SN38G. 

Navíc kuřáci zažívají nižší krevní toxicitu a byla u kuřáků nalezena tendence k nižší 

incidenci průjmu (van der Bol JM, 2007). Kromě toho může kouření indukovat ABC 

transportéry, čímž se zvýší eliminace irinotecanu a jeho metabolitů, a proto dochází  

ke snížené systémové expozici léčivu. Je prokázáno, že pacient, který přestane kouřit 

bezprostředně před nebo v průběhu léčby, má nižší riziko toxicity než nikdy – nekouřící 

pacienti. (Kweekel et al., 2008).   

 

2.2.3 Nežádoucí účinky irinotecanu 

 

Mezi hlavní nežádoucí účinky irinotecanu patří především průjem, zvracení  

a neutropenie. Dále se může vyskytnout zácpa, anémie a trombocytopenie. Pokud jsou tyto 

příznaky příliš vážné, kombinuje se léčba irinotecanu 170mg/m
2 

s 5FU nebo s LV 

(leucovorin). (Kweekel et al., 2008) 
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2.3 Metody stanovení buněčné proliferace a cytotoxicity 

2.3.1 Přímé počítání buněk v komůrce 

 

Komůrek je nepřeberné množství, např. počítací komůrka dle Neubauera, dle 

Thoma, Cyrusova komůrka, Malasszova komůrka a další. Mezi nejčastěji využívané patří 

Burkerova. Počítací komůrky jsou tvořeny silným podložním sklem se dvěma vyrytými 

počítacími sítěmi s přesně danou hloubkou a plochou. Burkerova počítací komůrka je 

tvořena 9 velkými čtverci, které jsou dále rozděleny na 16 dalších malých čtverců.  

Do komůrky se nanese přesný objem testované suspenze mezi krycí a podložní sklo, vloží 

se do zorného pole světelného mikroskopu a může se počítat, přičemž se započítávají 

pouze buňky, které se nacházejí uvnitř čtverce a buňky, které se dotýkají 2 stanovených 

stran ve čtverci (např. horní a pravá), čímž se zabrání dvojímu počítání buněk. Počítání 

buněk je možné provádět i na automatizovaných počítadlech. Princip spočívá v nanesení 

přesného objemu buněčné suspenze na jednorázové sklíčko, spočítání buněk na tomto 

sklíčku a následném přepočítání na větší objem.  

 

2.3.2 Testy metabolické aktivity 

2.3.2.1 WST-1 

 

WST-1 assay je kolorimetrická metoda používaná k měření buněčné viability, 

proliferace a cytotoxicity. Poškozené buňky nejsou schopny udržovat a dodávat energii 

potřebnou pro metabolické funkce a buněčný růst a na tomto předpokladu jsou založeny 

testy metabolické aktivity. Tato metoda využívá schopnosti buněk štěpit tetrazoliové soli: 

[4-(3(4-jodofenyl)-2-(4-nitrofenyl)-2H-5tetrazolio)-1,3-benzen disulfonát], kdy vzniká  

ve vodě rozpustný produkt formazan (Ishiyama, 1993). Měří se tedy absorbance barevného 

produktu fotometricky při 420- 480 nm (maximum absorbance je při 450 nm). 

Za přítomnosti akceptorů elektronů je WST-1 účinně redukováno pomocí NADH  

a NADPH i bez přítomnosti buněk či enzymů. Do této redukce je zařazen superoxid a je 

silně potlačována superoxid dismutázou (SOD) (Beridge et al., 1996).  
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WST-1 obsahuje negativní náboj, což zamezuje průnik do buňky a redukce tak 

probíhá na buněčném povrchu nebo na úrovni plasmatické membrány pomocí 

transmembránového transportu elektronů (Beridge et al., 2005). Množství vzniklého 

formazanu je přímo úměrné počtu živých buněk schopných metabolické aktivity a buněčné 

proliferace.  

 

2.3.2.2 MTT 

 

MTT assay je široce používaná metoda, která také slouží k měření buněčné 

proliferace, viability a cytotoxicity. Je založena na redukci žluté tetrazoliové soli, MTT (3-

(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-difenyl-2H-tetrazolium bromid), kdy při této reakci vzniká 

fialově zbarvený, ve vodě nerozpustný produkt - formazan. Rychlost tvorby formazanu 

odpovídá aktivitě dýchacího řetězce. Tato reakce probíhá pouze v metabolicky aktivních 

buňkách (Mosmann, 1983). 

Redukce MTT se účastní enzymy endoplasmatického retikula a také redukované 

pyridinové nukleotidy - NADH a v menším rozsahu NADPH. Dále je tato redukce spojena 

s mitochondriemi, s cytoplasmou a membránami, včetně endosomálního/ lysosomálního 

kompartmentu. Zdá se, že tetrazoliová sůl je do buněk přijímána přes plasmatickou 

membránu díky svému kladnému náboji (Beridge et al., 2005). Sukcinát také může působit 

jako donor elektronů v redukci MTT přes mitochondriální sukcinát-dehydrogenázu, ale 

tato redukce je pomalá a jen málo přispívá k celkové buněčné redukci MTT (Beridge, 

1996). Krystaly formazanu se hromadí v buňkách, pro měření se rozpustí ve vhodném 

médiu (okyselený isopropanol, dimethylsulfoxid). Množství vzniklého formazanu je 

kvantifikováno měřením absorbance při vhodné vlnové délce 570 nm. 
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2.3.2.3 XTT  

 

Metoda sloužící k měření buněčné proliferace, viability a cytotoxicity. XTT  

[2,3-bis-(2-methoxy-4-nitro-5-sulfofenyl)-2H-tetrazolium-5-karboxanilid)] je tetrazoliová 

sůl, která po štěpení dá vznik oranžovému, ve vodě nerozpustnému produktu- formazanu. 

Redukce probíhá v životaschopných buňkách na jejich povrchu nebo na úrovni 

plasmatické membrány prostřednictvím transportu elektronů přes plasmatickou membránu 

(Beridge et al., 2005). V přítomnosti intermediárního akceptoru elektronů je XTT rychle 

redukováno pomocí NADH a NADPH v nepřítomnosti buňky či enzymů, tuto redukci 

silně inhibují mitochondrie. Naopak, redukce závislá na sukcinátu je pomalá a závisí na 

mitochondriálních enzymech (sukcinátdehydrogenáza). Superoxiddismutáza (SOD) 

redukci silně inhibuje. 

Množství vzniklého formazanu je přímo úměrné počtu žijících buněk a kvantifikuje 

se měřením absorbance při vlnové délce 450- 500 nm, maximum je při 457 nm. 

 

2.3.3 Stanovení obsahu proteinu 

2.3.3.1 Brilliant Blue Assay (BB) 

 

Brilliant blue assay, také známá jako Bradford protein assay, je spektroskopická 

metoda sloužící k měření koncentrace bílkovin v roztoku. Souvisí s rovnováhou mezi  

3 formami barviva- kationická červená forma s maximální absorbancí při 470 nm, 

neutrální zelená forma s maximální absorbancí při 650 nm a anionická modrá forma 

s maximem absorbance při 595 nm, kdy za vhodných podmínek jak kyselé, tak zásadité 

skupiny proteinů interagují s disociovanými skupinami organických barviv za vzniku 

barevných sraženin. Barvivo je vázáno na bazické aminokyseliny- především na arginin- a 

aromatické aminokyseliny. V silně kyselém prostředí je barvivo stabilní jako červená 

forma se dvěma protony. Po navázání na protein je nejstabilnější modrá forma bez protonů. 

Během tvorby komplexu barvivo- protein dochází ke dvěma vazebným interakcím- 

nejdříve červená forma barviva odevzdá volný proton ionizovatelným skupinám proteinu, 

což zapříčiní poruchu nativního stavu proteinu a následkem toho se vytvoří hydrofobní 
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kapsy. Tyto kapsy na terciální struktuře vážou nekovalentně nepolární oblasti barviva 

pomocí van der Waalsových sil. Tím dojde k přiblížení a iontové interakci pozitivních 

aminoskupin a negativního náboje barviva. Navázání na protein stabilizuje modrou formu 

barviva. Množství komplexu v roztoku je úměrné koncentraci bílkoviny. Nárůst 

absorbance při 595 nm je úměrný množství navázaného barviva a tedy celkové koncentraci 

bílkoviny ve vzorku (Bradford, 1976). 

Tato metoda může být ovlivněna zvýšenou koncentrací SDS (sodium dodecyl 

sulfát), což je běžný detergent, který se používá k porušení lipidové membrány při lýze 

buněk a proto se může nacházet ve vzorku. Interference s SDS probíhá dvěma způsoby, 

které závisejí na koncentraci SDS. Při koncentraci nižší než je kritická micelární 

koncentrace (CMC) má SDS tendenci vázat se na bílkovinu a tím brání navázání barviva 

na vazebné místo.  To může vést k podhodnocení koncentrace bílkoviny v roztoku.  

Při vyšší koncentraci než je CMC se SDS silně váže na zelenou formu barviva a tím 

dochází k posunu rovnováhy, čímž vzniká více modré formy barviva. Dojde ke zvýšení 

absorbance při 595 nm nezávisle na obsahu bílkovin. Vysoká koncentrace pufru může 

způsobit vyčerpání volných protonů konjugačními bázemi a tím dojde k nadhodnocení 

obsahu bílkoviny (www4). 

 

2.3.4 Měření celistvosti buněčné membrány 

2.3.4.1 Neutrální červeň (NR) 

 

Stanovení neutrální červeně je založeno na schopnosti živých buněk zabudovat NR 

do lysosomů. NR je slabé, kationaktivní barvivo rychle procházející buněčnou membránou 

a hromadící se v lysosomu, kde se váže na anionické skupiny lysosomální matrix. Mrtvé 

buňky nebo buňky s poškozenou plasmatickou nebo lysosomální membránou nejsou 

schopné při promytí barvivo udržet a dochází tak k jejich odbarvení (Repetto et al., 2008) 

Množství navázaného barviva je měřeno spektrofotometricky při vlnové délce 540 nm  

a je přímo úměrné počtu buněk s neporušenou membránou. 
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2.3.4.2 Trypanová modř 

 

Test vylučování trypanové modři je používán pro určení porušení strukturální 

integrity buněčné membrány. Barvivo nemůže vstoupit do buněk s neporušenou buněčnou 

membránou, proto tyto buňky zůstávají neobarvené. Pro prostup buněk je nutné, aby byla 

membrána již značně poškozená, kdy makromolekuly barviva prochází membránou  

a buňku modře obarví. S trypanovou modří je možno detekovat přibližně jen 60% mrtvých 

buněk, protože pro detekci musí být buňky silně prostoupeny barvivem (Mascotti et al., 

2000). 

 

2.3.4.3 Stanovení extracelulární aktivity intracelulárních enzymů 

 

Ztráta schopnosti buněk udržovat potenciál na membránách vede ke zvýšení 

permeability buněčné membrány, což se projeví únikem cytosolových substancí do média. 

V médiu pak nacházíme zvýšenou aktivitu cytoplazmatických enzymů. Naproti tomu 

enzymy, které jsou vázány v buněčných organelách- především pak v mitochondriích,  

se do média dostávají až při nekróze buněk. Tyto metody jsou založeny na stanovení 

aktivity enzymů uniklých z poškozených buněk do kultivačního média. Mezi nejčastěji 

sledovaný enzym v kultivačním médiu patří laktátdehydrogenáza (LD). Aktivita 

laktátdehydrogenázy se nejčastěji stanovuje oxidoredukční přeměnou laktátu na pyruvát, 

koncentrace vzniklého NADH se stanovuje spektrofotometricky při vlnové délce 340 nm. 

Stejně tak lze spektrofotometricky stanovit úbytek NADH za současného vzniku laktátu 

(Neumeister et al., 2003). 
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2.3.5 Měření DNA syntézy 

 

Metoda zjišťující schopnost buněčného dělení založena na monitorování DNA 

syntézy. Využívá se radioaktivní a neradioaktivní měření.  

Radioaktivní měření zahrnuje použití radioaktivně značených nukleotidů  

(
3
H thymidin). Mezi nevýhody této metody patří rizika spojená se zacházením 

s radioaktivním materiálem a problémy s likvidací radioaktivního odpadu. 

Pro neradioaktivní měření se používá thymidinový analog 5-bromo-2-deoxyuridin 

(BrdU), který se včlení do jaderné DNA během S- fáze buněčného dělení místo thymidinu. 

Inkorporovaný BrdU se poté detekuje pomocí monoklonální protilátky rozeznávající BrdU. 

K měření DNA syntézy se využívá imunocytochemie nebo BrdU-enzymová analýza. 

Neradioaktivní měření je oproti radioaktivnímu měření levnější a jednodušší, navíc 

nevyžaduje manipulaci s radioaktivním materiálem a odpadem (Magaud et al., 1988). 
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2.3.6 Průtoková cytometrie  

 

Průtoková cytometrie (flow cytometry, FC) je metoda umožňující simultánní 

měření a analýzu fyzikálně-chemických vlastností buňky nebo jiných biologických částic 

během jejich průchodu laserovým paprskem. Důležitou vlastností průtokové cytometrie je 

skutečnost, že se provádí měření každé jednotlivé buňky nebo částice zvlášť a nejde tedy o 

průměrné hodnoty měřené suspenze. Měření probíhá pomocí laserového paprsku, který 

provádí analýzu mnoha buněčných parametrů na základě svého odklonu. Ve chvíli, kdy 

buňka tento paprsek kříží, dochází k lomu a rozptylu světla, který podle směru a úhlu lomu 

bývá označován jako přímý rozptyl - forward scatter (FSC) a boční rozptyl - side scatter 

(SSC).  

Energie laserového paprsku excituje fluorochrom navázaný na monoklonální 

protilátce. Tím je současně detekována i fluorescence procházejících buněk.  

Vlastní analytická zařízení se nazývají průtokové cytometry a skládají se ze 

systému fluidního, optického a elektronického. Fluidní systém využívá principu 

hydrodynamické fokusace a buňky jsou tak obaleny pláštěm nosné tekutiny (PBS, 

komerční tekutiny jako FACSFlow, Bioton, Unisol) a pod tlakem hnány do speciálního 

prostoru (flow chamber), kde dochází ke křížení dráhy paprsku monochromatického laseru 

procházejícího buňkou. 

Výsledná data mohou být zobrazena v trojrozměrném izometrickém grafu nebo ve 

formě histogramu pro každý jednotlivý parametr. Výrazným přínosem této technologie je 

multiparametrická  analýza, která umožní výběr různých buněčných populací s různými 

vlastnostmi a jejich vzájemnou kombinaci.  

Průtokové cytometry jsou běžně vybaveny dvěma až třemi detektory, které měří 

světlo specifické vlnové délky emitované buňkou (Pecka et al., 2010).  
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2.3.7 xCELLigence RTCA (Real Time Cell Analyzer) 

 

xCelligence RTCA umožňuje sledování dynamického procesu v buněčné populaci, 

jakými jsou buněčná adheze, proliferace, změna cytoskleletu či buněčná smrt, a to zcela 

neinvazivně, bez jakéhokoliv barvení či značení buněk.  

Podstatou celého systému je sledování buněk rostoucích na tzv. „E-plates“ neboli 

destičkách o různém počtu jamek (které si lze představit jako mikrotitrační destičky). 

Každá jamka v destičce má na svém dně zlaté mikroelektrody. Princip experimentu je 

založen na monitorování buněk přisedlých na dno jamek této speciální destičky. Systém 

umožňuje analýzu pouze pro adherentní buňky, nebo pro buňky, kde je adheze vyvolána 

stimulací určitou látkou nebo pokrytím dna destičky vrstvou umožňující buňkám lepší 

adhezi. Aplikace nízkého napětí (méně než 20mV) střídavého proudu vede ke vzniku 

elektrického pole mezi mikroelektrodami, které interagují s iontovým prostředím média 

uvnitř jamky. Toto elektrické pole se mění v závislosti na počtu adherentních buněk na dně 

jamky, na morfologii buněk a síle jejich adheze. Interakce mezi přilehlými buňkami  

a mikroelektrodami je zaznamenána jako impedance. Čím silněji buňky adherují nebo čím 

více buněk je přisedlých na dně jamky, tím vyšší impedanci přístroj naměří. Míra 

impedance je pak vyjádřena v bezrozměrných jednotkách, tzv. „buněčném indexu“. 

Jak bylo již zmíněno, tento systém umožňuje sledování změn buněčného indexu 

v reálném čase, což je bezesporu jednoznačně jeho velkou výhodou. Chování buněk se dá 

sledovat až několik dní. E-destička, kde probíhá kultivace buněk, je po celou dobu 

experimentu umístěna přímo v CO2 inkubátoru, což umožňuje buňky pěstovat a zároveň 

analyzovat v pro ně optimálním in vitro kultivačním prostředí. Kontinuální monitorování 

buněk nám takto umožní sledovat procesy, které současnými standardními „end-point“ 

metodami není možné zaznamenat.  

V průběhu růstu buněk je možné k buňkám za stálého monitorování přístrojem 

přidat chemickou sloučeninu nebo jinou buněčnou či virovou suspenzi, která ovlivní 

následný růst, morfologii a adhezi zkoumaných buněk. Přístroj zaznamenává odezvu buněk 

na tento stimul, rychlost, kinetiku a intenzitu reakce buněk formou měření impedance  

a tyto změny jsou vyjádřeny buněčným indexem. Umožňuje analyzovat buňky a jejich 

chování po ovlivnění určitou sloučeninou, umožňuje odhalit, zda sloučenina, kterou 

studujeme, vykazuje cytotoxicitu, případně má jiný vliv. Pokud je například k buňkám 
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přidáno cytotoxické činidlo, buňky mohou reagovat tak, že začnou odumírat, což se projeví 

snížením počtu buněk, které jsou přisedlé na dně E-destičky a následným snížením měřené 

impedance na dně jamky- tedy snížením hodnoty buněčného indexu. Navíc z tvaru křivky 

je možné usuzovat na kinetiku působení látek (případně potenciální mechanismus 

podaných látek - cytostatický, antimitotický efekt, poškození DNA, ovlivnění buněčných 

receptorů, a podobně) (Vondráčková et al., 2010; Ziebolz a Burkhard 2010). 

Využití přístroje je široké, dá se použít pro celou řadu experimentů, jako například 

pro již výše zmíněná sledování buněčná adheze, proliferace a buněčné smrti, dále 

sledování diferenciace buněk, viability, buňkami zprostředkované cytotoxicity, viry 

způsobené cytopatogenicity, aktivace buněčných receptorů, pro kontrolu kvality buněk  

a jejich pasáží a v neposlední řadě pro sledování cytotoxického účinku látek na buňky, 

čímž se bude tato práce zabývat.  
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Cíle stanovené pro tuto práci 

Tato práce je součástí projektu  MSM 0021620820 řešeného na Ústavu lékařské biologie  

a genetiky Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy. Cílem diplomové práce 

bylo studium účinků irinotecanu na buňky kolorektálního karcinomu s využitím systému 

xCELLigence, který umožňuje sledování buněk v reálném čase. Hlavní cíle vystihují tyto 

body: 

1. Popsat inhibiční účinek irinotecanu na proliferaci buněčných linií HT-29, SW 480  

a SW 620 v časovém intervalu 72 hod. 

2. Porovnat citlivost nové metody měření buněčné proliferace pomocí systému           

x-CELLigence s metodou stanovení celkového proteinu a s testem metabolické 

aktivity. 
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4 Experimentální část 
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4.1 Biologický materiál 

 

Buněčná linie HT 29 

- původ: lidský kolorektální adenokarcinom   (neinvazivní, nemigrující) 

- zdroj:  European Collection of Cell Cultures (ECACC), kat. č. 91072201 

- charakteristika: morfologie epiteliální, rostou v bocháncích, které se spojují 

- médium: D-MEM (Sigma-Aldrich) + 10% FBS 

- pasážování: 2x týdně (Po+ Čt), trypsin 0,05% + EDTA, 3x oplach 3-4 minut, 5 minut 

v termostatu, buňky více adherují k povrchu kultivační láhve 

- množství suspenze k nasazení: 3 ml do střední kultivační láhve s filtrem 

 

Buněčná linie SW 480 

- původ: lidský kolorektální adenokarcinom   (neinvazivní, migrující) 

- zdroj: American Type Culture Collection (ATCC), kat. č. CCL-228 

- charakteristika: morfologie epiteliální 

- médium: D-MEM (Sigma-Aldrich) +10% FBS 

- pasážování: 2x týdně (Po+ Čt), trypsin 0,05% + EDTA, oplachovat 1 minutu, 5 minut  

v termostatu 

- množství suspenze k nasazení: 1 ml do střední kultivační láhve s filtrem 

 

Buněčná linie SW 620 

- původ: lidský kolorektální adenokarcinom, metastáza v lymfatické uzlině    

(invazivní, migrující) 

- zdroj: American Type Culture Collection (ATCC), kat. č. CCL-227 

- charakteristika: morfologie epiteliální, výskyt velkých mnohojaderných buněk 

- médium: D-MEM (Sigma-Aldrich) +10% FBS 

- pasážování: 2x týdně (Po+ Čt), trypsin 0,05% + EDTA, 3x oplach, 5 minut v termostatu, 

buňky více adherují k povrchu kultivační láhve 

- množství suspenze k nasazení:  2 ml do střední kultivační láhve s filtrem 
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4.2 Chemikálie 

 

PBS bez Ca a Mg iontů (fosfátový pufr) PAN 
TM

 

Penicilin /Streptomyccin = GIBCO 

Trypsin 0,05% /EDTA- GIBCO 

FBS- Fetální bovinní sérum= PAA Laboratories 

Irinotecan= FRESENIUS KABI 

Coomasie Brilliant Blue= Sigma- Aldrich  

Methanol= RNDr. Jan Kulich  s.r.o. 

Ethanol= RNDr. Jan Kulich  s.r.o. 

Kyselina octová= Penta 

Destilovaná voda 

Dulbeccovo modifikované Eagleovo médium (D-MEM) = Sigma-Aldrich  

5-(2,4-disulfonatofenyl)-3-(4-jodfenyl)-2,-(4-nitrofenyl)-2H-tetrazolium (WST-1) 
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4.3 Přístroje  

 

Invertovaný mikroskop CK2, Olympus 

Laminární box BSB 42, ICN Flow 

Lednice- BRANDT Apollo 

Spektrofotometr SPEKTRAFluor Plus, Tecan 

CO2 InkubátorIG 50, JOUAN 

Vodní lázeň, Memmert 

Cellometer 
TM 

Auto T4, Nexcelom Bioscence 

xCELLigence RTCA analyzer, Boehringer Mannheim- Roche 

BioStation IM Live Cell Recorder, Nikon 

 

4.4 Spotřební materiál 

 

96-jamkové transparentní mikrotitrační destičky s víčkem, Nunc, Thermo Scientific 

Automatické pipety a jednorázové špičky Finnpipette 

Injekční stříkačka, Sartorius 

Korýtka (1 x 50ml, 1 x 10 ml) 

Kultivační láhve- střední (75 cm
2
) s filtrem, Nunc, Thermo Scientific 

Pipetboy acu, IBS integraf biosciences 

Zkumavky Eppendorf- různé velikosti 

Odměrné sklo- kádinky, odměrné válce, skleněné pipety (10 ml) 

E-plates, Boehringer Mannheim- Roche 
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Petriho misky se skleněným dnem, Nikon 

 

4.5 Pasážování buněk 

 

 Ve vodní lázni ohřát na 37   C kultivační médium a roztok trypsinu. 

 Popsat kultivační lahve (linie, datum, pasáž, podpis pracovníka). 

 Buňky v kultivační lahvi prohlédnout v invertovaném mikroskopu: nejprve pod      

malým zvětšením (přehled o růstu), poté pod větším zvětšením (stav buněk  

a případná kontaminace). 

 Staré médium vylít do sterilní skleněné lahvičky. 

 Přidat 2 ml trypsinu a kývavým pohybem omývat buňky (opakovat 3x), slít do 

sterilní skleněné lahvičky, ponechat malé množství trypsinu v kultivační lahvi (asi 

0,5 ml). 

 Kultivační lahev uložit na 5 min do termostatu. 

 Po uvolnění buňky oplachovat a resuspendovat v 10 ml média. 

 Malé množství odpipetovat do zkumavky a spočítat hustotu buněčné suspenze. 

 2 ml buněčné suspenze ponechat v kultivační lahvi nebo nasadit do nové. 

 Doplnit médiem do 10 % objemu lahve a promíchat se suspenzí. 

 Uložit v inkubátoru. 

 

4.6 Počítání buněk na přístroji Cellometer 
TM 

Auto T4 

 

 Důkladně promíchat buněčnou suspenzi. 

 Naplnit počítací komůrku 20 µl buněčné suspenze. 

 Vložit do analyzátoru, zaostřit. 

 Zvolit typ buněk a provést měření. 
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4.7 Ovlivnění buněk 

4.7.1 WST-1, BB 

 

Pondělí: Nasadit buňky (SW 620, SW 480, HT 29) do 96 jamkových destiček 

v koncentraci. 

 W 620 – 10 000 buněk na jamku 

 SW 480- 15 000 buněk na jamku 

 HT 29- 15 000 buněk na jamku 

Inkubovat v termostatu 24 hodin (37   C, 5 % CO2, konstantní vlhkost). 

Úterý: Odsát médium, k buňkám přidat 100 µl média s irinotecanem, inkubace 24, 48 72 

hodin v termostatu. 

Středa, čtvrtek, pátek: Odsát médium s irinotecanem a zpracovat vzorky podle příslušné 

metody. 

Sloupec Bl- blank obsahuje pouze médium. 

Sloupec K- kontrola- neovlivněna irinotecanem. 

 

Tabulka 2. Rozmístění koncentrací irinotecanu na 96- ti jamkové destičce 

Bl   K 5µg/ml 10µg/ml 20µg/ml 40µg/ml 60µg/ml 80µg/ml 100µg/ml     
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4.7.2 X-CELLigence 

 

Úterý: Napipetovat 90µl čistého média do 2 E- destiček po 16 jamkách, měření pozadí,  

napipetovat 100µl buněčné suspenze s níže uvedenými koncentracemi buněk.  

 SW 620 – 10 000 buněk na jamku 

 SW 480- 15 000 buněk na jamku 

 HT 29- 15 000 buněk na jamku 

Inkubace v termostatu 24 hodin (37  C, 5 % CO2, konstantní vlhkost). 

Středa: Napipetovat 10 µl irinotecanu, inkubace 72 hodin. 

Tabulka 3. Rozmístění koncentrací irinotecanu na dvou   16- ti jamkových E- destičkách 

K K 
 

40µg/ml 40µg/ml 

K K 
 

40µg/ml 40µg/ml 

100µg/ml 100µg/ml 
 

20µg/ml 20µg/ml 

100µg/ml 100µg/ml 
 

20µg/ml 20µg/ml 

80µg/ml 80µg/ml 
 

10µg/ml 10µg/ml 

80µg/ml 80µg/ml 
 

10µg/ml 10µg/ml 

60µg/ml 60µg/ml 
 

5µg/ml 5µg/ml 

60µg/ml 60µg/ml 
 

5µg/ml 5µg/ml 

 

Příprava roztoků: Zásobní roztok irinotecanu= 20 mg/ml. 10µl tohoto zásobního roztoku  

+ 190µl média, vznikne roztok o koncentraci 1000µg/ml.       

Tabulka 4. Ředění irinotecanu 

Množství irinotecanu o 

koncentraci uvedené v 

závorce 
Přidané množství 

média 
Výsledná koncentrace 

irinotecanu v jamce 

100µl (1000 µg/ml)  900µl média   → 100µg/ml 

80µl (100 µg/ml)  20µl média  → 80µg/ml 

60µl (100 µg/ml) 40µl média → 60µg/ml 

50µl (80 µg/ml) 50µl média  → 40µg/ml 

50µl (40 µg/ml) 50µl média → 20µg/ml 

50µl (20 µg/ml) 50µl média → 10µg/ml 

50µl (10 µg/ml) 50µl média → 5µg/ml 
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4.8 Metody 

4.8.1 x-CELLigence 

4.8.1.1 Titrace buněčné koncentrace  

 

Pro správný výběr vhodné buněčné koncentrace je potřeba nasadit několik 

buněčných koncentrací a dle růstové křivky zvolit nejideálnější. Ta by měla dosahovat 

přibližně 1/3  maximální hodnoty. Poté je nutné si uvědomit, v které době se buňky budou 

ovlivňovat, a po spojení těchto údajů na grafu buněčného růstu odečíst buněčnou 

koncentraci. Běžně se tedy postupuje tak, že se zvolí maximum buněčného indexu- CI, 

vydělí 3. Poté se zvolí čas, kdy se buňky ovlivní, v našem případě je to vždy po 23 

hodinách a spojíme údaje pro konečný výsledek. 

 

4.8.1.2 Postup stanovení: 

 

Příprava irinotecanu o různých koncentrací dle tabulky 4. 

 Napipetovat 90µl čistého média do 2 E- destiček, měření pozadí. 

 Nasazení buněk do 2 E- destiček po 16 jamkách. Buňky nasazeny ve 100µl buněčné 

suspenze o koncencentraci dle typu buněčné linie:  

SW 620- 10 000 buněk na jamku 

SW 480- 15 000 buněk na jamku 

HT 29- 15 000 buněk na jamku 

 Kultivace 24 hodin (37  C, 5% CO2). 

 Ovlivnění buněk irinotecanem (10µl irinotecanu v koncentracích dle tabulky 4). 

 Inkubace 72 hodin v termostatu (37  C, 5% CO2). 

 Měření buněčného indexu během celého průběhu inkubace. 
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4.8.2 WST-1 

 

Pracovní roztok: 1: 20→ smíchat 0,5 ml WST-1 s 9,5 ml média. 

Postup stanovení: 

 Nasazení buněk do 96 jamkové destičky v určitém počtu buněk na jamku (dle typu 

buněčných linií), kultivace 24 hodin (37  C, 5% CO2). 

 Ovlivnění buněk irinotecanem, kultivace 24, 48, 72 hodin (37  C, 5% CO2). 

 Odstranění původního média, přidání 100µl  pracovního roztoku WST-1. 

 Měření absorbance v čase 0 hod při 450 nm, referenční vlnová délka je 650 nm. 

 Inkubace 2 hodiny v termostatu (37  C, 5% CO2). 

 Měření absorbance v čase 2 hodiny při 450 nm, referenční vlnová délka je 650 nm. 
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4.8.3 BB 

 

Příprava roztoků: 

 FIX: ethanol (50%), H2O (49%), ledová kyselina octová (1%). 

 OPL: H2O (85%), etanol (10%), ledová kyselina octová (1%). 

 BB: zásobní roztok: 0,8 g Briliant Blue, 1260 ml H2O, 500 ml etanol. 

 Čerstvý roztok: 88 ml zásobního roztoku, 12 ml ledové kyseliny octové . 

 DES: 98 mg octanu draselného, 700 ml etanolu, 300 ml H2O. 

Postup stanovení: 

 Po měření WST-1 opláchnutí buněk v 96-ti jamkové destičce PBS. 

 Fixace methanolem 10 min. 

 Odsátí methanolu. 

 Přidání 100 µl roztoku FIX- 20 min. 

 1x oplach PBS 200 µl/jamku. 

 200µl BB/ jamku – 60 min. 

 3x oplach roztokem OPL- 200µl/ jamku. 

 200µl roztoku DES/ jamku – 60 min třepat. 

 Měření absorbance při 620 nm, referenční vlnová délka je 450 nm. 

 

4.8.4 Časosběrné snímání buněk v přístroji BioStation IM  

 

 Nasazení buněčné suspenze SW 620 do jednotlivých oddílů speciální skleněné 

misky se skleněným dnem. 

 Inkubace 24 hod v CO2 inkubátoru. 

 Odsátí 50 µl média z každého oddílu. 

 Přidání 50 µl roztoku irinotecanu, konečná koncentrace 10 µg/ml. 

 Vložení do BioStation, zaostření. 

 Snímání obrazu ve fázovém kontrastu při zvětšení 200x každé 4 min. 
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4.8.5 Zpracování výsledků a statistické vyhodnocení 

 

 Grafy byly vytvořeny v programu Microsoft Office Excel, hodnoty IC50  v případě 

metod WST-1 a BB byly vypočteny programem CalcuSyn, v případě metody 

xCELLigence přímo xCELLigence RTCA softwarem. Statistické hodnocení bylo 

provedeno v programu SOFA (Statistics Open For All) za použití testu Mann-Whitney. 
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5 Výsledky 
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5.1 Titrace počtu nasazovaných buněk pro xCELLigence 

 

Pro nalezení vhodné hustoty buněk do dalších experimentů jsme buňky nasadili 

do E-destiček v různých hustotách a kultivovali po dobu 23 hodin. Růstové křivky pro 

jednotlivé linie jsou na obr. č. 6 - 8. Podle doporučení výrobce přístroje jsme potom 

spočítali vhodnou hustotu buněk jako CI max/3, (tab. 5). 

 
Tabulka 5. Volba buněčné koncentrace 

Buněčná 

linie CI max CI max/3 Čas ovlivnění Zvolená buněčná koncentrace 

SW 620 9 9/3=3 23 hod 10 000bb/jamku   

SW 480 1,5 1,5/3=0,5 23 hod 15 000bb/jamku   

HT 29 0,4 0,4/3=0,13 23 hod 15 000bb/jamku   

 

SW 620 
 

 

Obrázek 6. Titrace počtu nasazovaných buněk- SW 620 

Nasazení buněčných suspenzí buněk SW 620 o koncentracích uvedených vedle obrázku. 

Uvedené buněčné koncentrace odpovídají stejné barvě růstové křivky a jsou uvedeny jako 

počet buněk na jamku. 
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SW 480 

  

Obrázek 7. Titrace počtu nasazovaných buněk- SW 480 

Nasazení buněčných suspenzí buněk SW 480 o koncentracích uvedených vedle obrázku. 

Uvedené buněčné koncentrace odpovídají stejné barvě růstové křivky a jsou uvedeny jako 

počet buněk na jamku. 
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HT 29 

 

 

Obrázek 8. Titrace počtu nasazovaných buněk- HT 29 

Nasazení buněčných suspenzí buněk HT 29 o koncentracích uvedených vedle obrázku. 

Uvedené buněčné koncentrace odpovídají stejné barvě růstové křivky a jsou uvedeny jako 

počet buněk na jamku. 
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5.2 Ovlivnění buněčné proliferace irinotecanem - metoda WST-1 

 

Účinky irinotecanu na růst buněk jsme sledovali pomocí metody WST -1. Obr. č.   

9 - 11 ukazují růstové křivky jednotlivých buněčných linií ovlivněných různými 

koncentracemi irinotecanu po dobu 72 hodin. Pro lepší  přehlednost zde neuvádíme značky 

statistické významnosti. Tyto značky jsou obsaženy v souhrnných grafech (obr. 18 – 26  

na str. 62 – 70). Příslušné průměrné hodnoty a relativní směrodatné odchylky jsou uvedeny 

v tabulkách č. 6 – 14 (na str. 62 – 70) nad jednotlivými souhrnnými grafy. 

 

5.2.1 SW 620 

 

Obrázek 9. Ovlivnění buněčné proliferace, metoda WST-1, buňky SW 620. 

Znázornění poklesu buněčné proliferace buněk SW 620 metodou WST-1. Buněčná 

proliferace klesá v závislosti na koncentraci irinotecanu a času působení. 
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5.2.2 SW 480 

 

Obrázek 10. Ovlivnění buněčné proliferace, metoda WST-1, buňky SW 480. 

Znázornění poklesu buněčné proliferace buněk SW 480 metodou WST-1. Buněčná 

proliferace klesá v závislosti na koncentraci irinotecanu a času působení. 

 

5.2.3 HT 29 

 

Obrázek 11. Ovlivnění buněčné proliferace, metoda WST-1, buňky HT 29. 

Znázornění poklesu buněčné proliferace buněk HT 29 metodou WST-1. Buněčná 

proliferace klesá v závislosti na koncentraci irinotecanu a času působení. 
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5.3 Ovlivnění buněčné proliferace irinotecanem - metoda BB 

 

Účinky irinotecanu na růst buněk jsme dále sledovali pomocí metody BB. Obr. č.   

12 - 14 ukazují růstové křivky jednotlivých buněčných linií ovlivněných různými 

koncentracemi irinotecanu po dobu 72 hodin. Pro lepší  přehlednost zde neuvádíme značky 

statistické významnosti. Tyto značky jsou obsaženy v souhrnných grafech (obr. 18 – 26 na 

str. 62– 70). Příslušné průměrné hodnoty a relativní směrodatné odchylky jsou uvedeny 

v tabulkách č. 6 – 14 (na str. 62 – 70) nad souhrnnými grafy. 

 

5.3.1 SW 620 

 

Obrázek 12. Ovlivnění buněčné proliferace, metoda BB, buňky SW 620. 

Znázornění poklesu buněčné proliferace buněk SW 620 metodou BB. Buněčná proliferace 

klesá v závislosti na koncentraci irinotecanu a času působení. 
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5.3.2 SW 480 

 

Obrázek 13. Ovlivnění buněčné proliferace, metoda BB, buňky SW 480. 

Znázornění poklesu buněčné proliferace buněk SW 480 metodou BB. Buněčná proliferace 

klesá v závislosti na koncentraci irinotecanu a času působení. 

 

5.3.3 HT 29 

 

Obrázek 14. Ovlivnění buněčné proliferace, metoda BB, buňky HT 29. 

Znázornění poklesu buněčné proliferace buněk HT 29 metodou BB. Buněčná proliferace 

klesá v závislosti na koncentraci irinotecanu a času působení. 
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5.4 Ovlivnění buněčné proliferace irinotecanem - metoda xCELLigence 

Účinky irinotecanu na růst buněk jsme také sledovali pomocí metody xCELLigence.  

Obr. č. 15 - 17 ukazují růstové křivky jednotlivých buněčných linií ovlivněných různými 

koncentracemi irinotecanu po dobu 72 hodin. 

5.4.1 SW 620 

 

 

Obrázek 15. Růstové křivky buněčné linie SW 620 po ovlivnění irinotecanem. 

Ovlivnění buněk provedeno po 23 hodinách od nasazení buněk. 24 hodin po ovlivnění (47 

hodin) pozorujeme mírně zvýšenou buněčnou aktivitu (105,2% a 102%), tedy fázi růstu  

u koncentrace 10 a 20 µg/ml. Buňky ovlivněny irinotecanem 10 µg/ml dosahují fáze plató, 

zatímco buňky ovlivněné vyšší koncentrací irinotecanu ji dosáhly již dříve. Koncentrace 

irinotecanu 80 a 100 µg/ml vykazovaly podobnou aktivitu, a to kolem 1/3 % kontroly. 

V čase 48 a 72 hodin po ovlivnění (71 a 95 hod) již není pozorována žádná zvýšená 

buněčná aktivita a u nejvyšších koncentrací irinotecanu je zaznamenána viabilita od 0 do 

2%.  
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5.4.2 SW 480 

 

 

 

  Ovlivnění buněk provedeno po 23 hodinách od nasazení buněk. Po 24 hodinách po 

ovlivnění (47hod) je pozorována zvýšená buněčná aktivita při všech koncentracích 

irinotecanu, všechny křivky jsou nad kontrolou (červená). U buněk s koncentrací od 5 do 

20 µg/ml v tomto čase pozorujeme exponenciální nárůst, zatímco u vyšších koncentrací 

byla dosažena fáze plató. Po 48 hodinách od ovlivnění (71hod) nad kontrolou pozorujeme 

nejnižší koncentrace irinotecanu (5, 10 a 20 µg/ml), které právě dosahují fáze plató. Buňky 

ovlivněny irinotecanem 40 µg/ml a výše překonaly stacionární fázi a přecházejí do fáze 

odumírání. Po 72 hodinách od ovlivnění (95 hodin) jsou nad kontrolou pozorovány buňky 

ovlivněny irinotecanem 5 µg/ml, podle průběhu křivky si můžeme domyslet jejich nástup 

do fáze odumírání. Buňky ovlivněné irinotecanem 10 µg/ml se kříží s kontrolou a začínají 

umírat. Ostatní křivky dosahují od 50 % do 1% viability. 
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Obrázek 16. Růstové křivky buněčné linie SW 480 po ovlivnění irinotecanem. 
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5.4.3 HT 29 

 

 

 

 

Ovlivnění buněk provedeno po 23 hodinách od nasazení buněk. Po 24 hodinách po 

ovlivnění (47hod) vidíme u buněk s irinotecanem v koncentraci 5 a 10 µg/ml fázi růstu  

a později přechod do fáze plató, pro buňky s irinotecanem o koncentraci 5 µg/ml je to 

zhruba v čase 60 hodin (tedy 37 hodin po ovlivnění) a pro buňky s irinotecanem  

o koncentraci 10 µg/ml fáze plató nastává již kolem 55. hodiny (32 hodin po ovlivnění). 

Buňky, které byly ovlivněny irinotecanem 20 µg/ml dosahují stacionární fáze. Buňky 

ovlivněny irinotecanem 40 µg/ml a výše nevykazují pravidelnou růstovou křivku a do 

koncentrace irinotecanu 100 µg/ml pomalu umírají. Po 48 hodinách od ovlivnění (71 

hodin) se buňky s nejnižší koncentrací irinotecanu (5 a 10 µg/ml) po překonané stacionární 

fázi dostávají do fáze odumírání. Po 72 hodinách od ovlivnění (95 hodin) pak pozorujeme 

viabilitu buněk od 29% do 2%. 
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Obrázek 17. Růstové křivky buněčné linie HT 29 po ovlivnění irinotecanem. 
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5.5 Srovnání hodnot jednotlivých metod v intervalech 24, 48 a 72 hod 

 

Následující tab. č. 6 - 14  a obr. č. 18 - 26 ukazují porovnání výsledků získaných 

jednotlivými metodami uspořádané podle buněčných linií a sledovaných časových 

intervalů. Pro porovnání jsme výsledky jednotlivých metod vyjádřili jako viabilitu buněk v 

% kontroly. Hodnoty uvedené v tabulce představují průměr ze tří nezávislých experimentů 

v případě metod WST-1 a Brilliant Blue, v případě metody xCELLigence se jedná  

o průměr ze čtyř měření v rámci jednoho pokusu. 
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5.5.1 SW 620 

5.5.1.1 SW 620 24 hod 

Tabulka 6. Vliv irinotecanu v koncentracích 5-100 µg/ml na buňky SW 620 vyjádřen jako % 

kontroly. Směrodatná odchylka (RSD). Doba inkubace 24 hod. 

Irinotecan µg/ml  5 10 20 40 60 80 100 

  WST 108,3 107,4 105,7 97,7 85,8 78,8 72,4 

  RSD 9% 10% 7% 7% 7% 7% 6% 

  BB 98,6 91,6 84,3 78,6 67,1 58,4 59,7 

  RSD 16% 15% 12% 12% 7% 8% 5% 

  xCELL 121,7 92,9 91,9 83,3 76,8 104,6 87,5 

  RSD 16% 8% 2% 7% 10% 10% 10% 

 

 

Obrázek 18. Srovnání viability získané jednotlivými metodami v čase 24 hod., buňky SW 620. 

* statisticky významný rozdíl proti kontrole, p< 0,01 

Irinotecan způsobil mírný vzrůst buněčné viability při měření metodou WST-1  

a xCELLigence a to do koncentrací irinotecanu 5 µg/ml pro xCELLigence a 20 µg/ml pro 

WST-1. WST-1 a BB od koncentrace irinotecanu 100 µg/ml až po 5 µg/ml prokazuje 

celkem pravidelný pokles buněčné viability. 
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5.5.1.2 SW 620 48 hod 

Tabulka 7. Vliv irinotecanu v koncentracích 5-100 µg/ml na buňky SW 620 vyjádřen jako % 

kontroly. Směrodatná odchylka (RSD).  Doba inkubace 48 hod. 

Irinotecan µg/ml   5 10 20 40 60 80 100 

  WST 95,9 101,3 87,6 61,0 39,5 30,0 20,7 

  RSD 12% 10% 7% 4% 4% 3% 2% 

  BB 98,4 87,9 81,7 49,6 33,4 25,2 25,5 

  RSD 17% 8% 9% 7% 8% 2% 6% 

  xCELL 89,0 143,4 96,2 75,3 62,2 66,0 34,5 

  RSD 6% 5% 12% 27% 5% 3% 10% 

 

 

Obrázek 19. Srovnání viability získané jednotlivými metodami v čase 48 hod., buňky SW 620. 

* statisticky významný rozdíl proti kontrole, p< 0,01. 

Zvýšení buněčné viability je pozorováno pouze metodou xCELLigence, a to pouze  

u koncentrace (10 µg/ml). U ostatních dvou metod buněčná viabilita pravidelně klesá  

a vykazuje se jejich podobná citlivost metod. 
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5.5.1.3 SW 620 72 hod 

Tabulka 8. Vliv irinotecanu v koncentracích 5-100 µg/ml na buňky SW 620 vyjádřen jako % 

kontroly. Směrodatná odchylka (RSD).   Doba inkubace 72 hod. 

 

 

 

Obrázek 20.  Srovnání viability získané jednotlivými metodami v čase 72 hod., buňky SW 620. 

* statisticky významný rozdíl proti kontrole, p< 0,01. 

Zvýšení buněčné viability již nebylo pozorováno ani u xCELLigence. Od koncentrace 

irinotecanu 60 µg/ml metoda WST-1 a xCELLigence vykazují podobnou citlivost- buněčná 

viabilita se pohybuje od 4 do 2% kontroly, zatímco metoda BB je méně citlivá a při této 

koncentraci irinotecanu se buněčná viabilita pohybuje v rozmezí od 12- do 10%. 
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5.5.2 SW 480 

5.5.2.1 SW 480 24 hod 

Tabulka 9. Vliv irinotecanu v koncentracích 5-100 µg/ml na buňky SW 480 vyjádřen jako % 

kontroly. Směrodatná odchylka (RSD).  Doba inkubace 24  hod. 

Irinotecan µg/ml   5 10 20 40 60 80 100 

  WST 123,3 122,4 117,7 108,2 105,3 97,2 85,5 

  RSD 13% 13,00% 12% 11% 10% 11% 11% 

  BB 100,6 95,1 85,1 82,4 73,4 77,5 58,5 

  RSD 11% 8% 6% 8% 8% 9% 7% 

  xCELL 207,48 268,0 266,0 197,0 207,4 123,0 177,0 

  RSD 3% 3% 3% 1% 2% 1% 2% 

 

 

Obrázek 21. Srovnání viability získané jednotlivými metodami v čase 24 hod., buňky SW 480. 

* statisticky významný rozdíl proti kontrole, p< 0,01. 

Metody BB a WST-1 vykazují podobnou buněčnou aktivitu a není zaznamenán výrazný 

pokles ani zvýšeníbuněčné viability, která se u těchto metod pohybuje při všech 

koncentrací irinotecau kolem 100%. Výrazné zvýšení buněčné aktivity však pozorujeme  

u xCELLigence, kde viabilita stoupla až na 268% a to u koncentrace 10 µg/ml, viabilita při 

koncentraci 20 µg/ml se příliš nelišila (266%), při koncentraci irinotecanu 100 µg/ml se  

u xCELLigence buněčná viabilita pohybovala stále ve vysokých hodnotách, a to konkrétně 

na 177%. Největší pokles buněčné viability u xCELL byl zaznamenán u koncentrace 80 

µg/ml, kdy se viabilita  sice stále pohybovala nad kontrolou, nicméně přes to byla nejnižší 

ze všech a pohybovala se kolem 123 %. 
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5.5.2.2 SW 480 48 hod 

Tabulka 10. Vliv irinotecanu v koncentracích 2,5-100 µg/ml na buňky SW 480 vyjádřen jako 

% kontroly. Směrodatná odchylka (RSD).   Doba inkubace 48 hod. 

Irinotecan µg/ml  5 10 20 40 60 80 100 

  WST 91,4 91,8 90,2 86,0 72,0 54,2 35,1 

  RSD 12% 11% 10% 9% 9% 7% 4% 

  BB 94,1 90,0 74,8 61,4 47,8 30,6 24,1 

  RSD 2% 5,% 6,% 4% 4,% 2% 2% 

  xCELL 227,0 141,0 236,0 99,0 111,0 24,0 39,7 

  RSD 5% 5% 13% 6% 9% 7% 9% 

 

 

Obrázek 22. Srovnání viability získané jednotlivými metodami v čase 48 hod., buňky SW 480. 

* statisticky významný rozdíl proti kontrole, p< 0,01. 

Metody BB a WST stále vykazují jistou podobnost, již se zde ale projevuje pokles buněčné 

aktivity a to již od koncentrace 40 µg/ml. U xCELLigence stále sledujeme vysokou 

viabilitu (až kolem 230% při koncentraci irinotecanu 5 a 20 µg/ml. Od koncentrace 80 

µg/ml je však pozorován výrazný pokles buněčné aktivity a viabilita se pohybuje zhruba 

od 40 do 24 %.  
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5.5.2.3 SW 480 72 hod 

Tabulka 11. Vliv irinotecanu v koncentracích 5-100 µg/ml na buňky SW 480 vyjádřen jako 

% kontroly. Směrodatná odchylka (RSD).  Doba inkubace 72  hod. 

Irinotecan µg/ml   5 10 20 40 60 80 100 

  WST 83,0 69,0 46,8 27,7 9,5 6,6 4,0 

  RSD 9% 8% 5% 3% 1% 1% 1% 

  BB 76,2 69,4 56,4 26,7 11,6 9,2 7,1 

  RSD 14% 8% 5% 5% 2% 1% 2% 

  xCELL 122,0 137,0 57,0 12,0 6,0 0,9 1,0 

  RSD 1% 1% 1% 1% 8% 16% 4% 

 

 

Obrázek 23. Srovnání viability získané jednotlivými metodami v čase 72 hod., buňky SW 480. 

* statisticky významný rozdíl proti kontrole, p< 0,01. 

Po 72 hodinách od ovlivnění pozorujeme již odlišnější odezvu u všech 3 metod. Viabilita 

se dostává nad kontrolu pouze u xCELLigence u 2 koncentrací- a to u 5 a 10 µg/ml. Od 

koncentrace  40 µg/ml pozorujeme rapidní pokles buněčné viability, kdy metody WST-1  

a BB vykazují podobnou citlivost- viabilita se pohybuje od 27 do 4%, zatímco metoda  

xCELLigence se v tomto časovém rozmezí jeví jako nejcitlivější s buněčnou viabilou 

pohybující se od 12 do 1%. 
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5.5.3 HT 29 

5.5.3.1 HT 29 24 hod 

 Tabulka 12. Vliv irinotecanu v koncentracích 5-100 µg/ml na buňky HT 29 

vyjádřen jako % kontroly. Směrodatná odchylka (RSD). Doba inkubace 24  hod. 

 

 

Obrázek 24. Srovnání viability získané jednotlivými metodami v čase 24 hod., buňky HT-29. 

* statisticky významný rozdíl proti kontrole, p< 0,01. 

Do koncentrace 10 µg/ml je pozorována zvýšená viabilita téměř u všech metod. U metody 

xCELLigence byla pozorována zvýšená buněčná aktivita u koncentrace 10 µg/ml. Od této 

koncentrace výše metody zaznamenaly celkem pravidelný pokles. 
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Irinotecan µg/ml   5 10 20 40 60 80 100 

  WST 102,0 102,5 92,3 79,5 81,5 77,0 72,4 

  RSD 9% 9% 9% 10% 11% 9% 10% 

  BB 111,4 101,4 78,3 56,7 41,9 34,0 30,2 

  RSD 10% 15% 13% 12% 8% 6% 6 

  xCELL 114,0 120,2 91,1 69,0 62,0 58,7 45,0 

  RSD 2% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 
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5.5.3.2 HT 29 48 hod 

Tabulka 13. Vliv irinotecanu v koncentracích 5-100 µg/ml na buňky HT 29 vyjádřen jako % 

kontroly. Směrodatná odchylka (RSD).  Doba inkubace 48 hod. 

Irinotecan µg/ml   5 10 20 40 60 80 100 

  WST 101,7 102,9 89,0 57,8 34,7 22,6 17,2 

  RSD 5% 7% 9% 6% 4% 2% 2% 

  BB 85,1 69,8 52,7 36,0 17,4 12,0 9,7 

  RSD 5% 4% 4% 3% 1% 1% 1% 

  xCELL 84,0 71,0 39,8 32,5 30,7 24,7 13,2 

  RSD 4% 1% 1% 1% 1% 3% 3% 

 

 

Obrázek 25. Srovnání viability získané jednotlivými metodami v čase 48 hod., buňky HT-29. 

* statisticky významný rozdíl proti kontrole, p< 0,01. 

Nad kontrolu se dostává pouze metoda WST-1, a to v nejnižších koncentracích irinotecanu 

( 5 a 10 µg/ml). Od začátku můžeme pozorovat relativně pravidelné snižování buněčné viability, 

kerá při nejvyšší koncentraci irinotecanu dosahuje pro WST-1 a xCELLigence hodnoty kolem 

15%. Metoda BB pro tento časový interval vykazuje nejvyšší citlivost. 
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5.5.3.3 HT 29 72 hod 

Tabulka 14. Vliv irinotecanu v koncentracích 5-100 µg/ml na buňky HT 29 vyjádřen jako % 

kontroly. Směrodatná odchylka (RSD). Doba inkubace 72 hod. 

Irinotecan µg/ml   5 10 20 40 60 80 100 

  WST 100,4 84,4 43,4 17,2 7,9 4,9 3,5 

  RSD 6% 8% 5% 2% 1% 1% 1% 

  BB 65,2 48,0 30,1 13,5 7,7 6,5 6,4 

  RSD 4% 6% 2% 1% 1% 1% 1% 

  xCELL 29,0 19,0 8,3 6,3 1,9 3,1 1,9 

  RSD 8% 4% 1% 1% 1% 3% 1% 

 

 

Obrázek 26. Srovnání viability získané jednotlivými metodami v čase 72 hod., buňky HT-29. 

* statisticky významný rozdíl proti kontrole, p< 0,01. 

Metoda WST-1 při nízkých koncentracích irinotecanu vykazuje nejmenší citlivost, což se 

ovšem mění při koncentracích nejvyšších, kdy se svými hodnotami přibližuje metodě 

xCELLigence (buněčná viabilita při koncentraci 100 µg/ml pohybuje od 3,5 do 1,9%), 

která je pro tento časový interval jednoznačně nejcitlivější metodou již od nejnižších 

koncentrací. 
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5.6 Porovnání hodnot IC50 v časech 48 hod a 72 hod získaných jednotlivými 

metodami 

 

Tab. č. 15, 16 a obr. č.  27, 28 ukazují porovnání hodnot IC50 v časových intervalech 

48 hod a 72 hod získaných jednotlivými metodami. Hodnoty IC50 pro metody WST-1 a 

BB jsme vypočítali pomocí programu CalcuSyn a jsou průměrem ze tří nezávislých 

pokusů. Hodnoty IC50 pro xCELLigence jsou vypočítány přímo RTCA softwarem, 

v případě buněk SW 480 v intervalu 48 hod však nebyly hodnoceny, protože hodnoty 

buněčného indexu většiny ovlivněných vzorků přesahovaly hodnoty kontroly.  

5.6.1 48 hodin 

 

Tabulka 15. Porovnání IC50 získaných jednotlivými metodami v čase 48 hod po ovlivnění 

  xCELL WST BB 

SW 620 
26,0 µg/ml 48,5 µg/ml 43,7 µg/ml 

SW 480 
 nehodnoceno 123 µg/ml 48,1 µg/ml 

HT 29 
20,0 µg/ml 55,6 µg/ml 19,8 µg/ml 

 

 

Obrázek 27. Srovnání IC50 všech metod a buněčných linií v časovém intervalu 48 hod po 

ovlivnění. 

* statisticky významný rozdíl mezi metodami WST-1 a BB, p< 0,01. 
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5.6.2 72 hod 

Tabulka 16. Porovnání IC50 získaných jednotlivými metodami v čase 72 hod po ovlivnění 

  xCELL WST BB 

SW 620 8,1 µg/ml 12 µg/ml 27,6 µg/ml 

SW 480 30,0 µg/ml 16,0 µg/ml 16,2 µg/ml 

HT 29 2,8 µg/ml 19,8 µg/ml 8,9µg/ml 

   

 

Obrázek 28.  Srovnání IC50 všech metod a buněčných linií v časovém intervalu 72 hod po 

ovlivnění. 

* statisticky významný rozdíl mezi metodami WST-1 a BB, p< 0,01. 

Pro buněčnou linii SW 620 je nejnižší hodnota IC50 zaznamenána metodou 

xCELLigence, nejvyšší hodnota je zaznamenána pro metodu BB. 

Pro buněčnou linii SW 480 je hodnota IC50 stanovena přibližně stejně metodami 

WST-1 a BB,  xCELLigence je naopak nejméně citlivá. 

Pro buněčnou linii je nejnižší hodnota IC50 zaznamenána metodou xCELLigence, 

nejvyšší hodnota je pak zaznamenána metodou WST-1. 
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5.7 Časosběrné snímání buněk SW620 a porovnání s růstovou křivkou 

získanou metodou xCELLigence 

 

Buňky SW620 byly ovlivněny irinotecanem v koncentracích, které způsobovaly 

nárůst hodnot buněčného indexu nad hodnoty kontrolní křivky, a sledovány časosběrnou 

videomikroskopií. Obr. 29 ukazuje snímky buněk ovlivněných irinotecanem v koncentraci 

10 ug/ml v časových intervalech 0, 9, 24, 36 a 48 hod po ovlivnění. V intervalu 9 hod je 

vidět, že se některé buňky ještě rozdělily, další nárůst buněčného indexu je už způsoben 

rozprostíráním nedělících se buněk do šířky. V intervalu 48 hod, kdy růstová křivka přetíná 

křivku kontrolní, začaly již buňky podléhat buněčné smrti a odpojovat se od podkladu. 
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Obr.  Kombinace růstové křivky a časosběrných fotografií buněk  SW620 v odpovídajících časových intervalech 
od ovlivnění irinotecanem v koncentraci 10 µg/ml. Zvětšení mikroskopu 200x. 

Obrázek 29. Kombinace růstové křivky a časosběrných fotografií buněk  SW620 v odpovídajících časových 

intervalech od ovlivnění irinotecanem v koncentraci 10 µg/ml. Zvětšení mikroskopu 200x. 
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Výskyt CRC je celosvětový, ale týká se především vyspělých zemí a bohatých skupin 

obyvatelstva, souvisí s nezdravým životním stylem. Patří mezi nejčastější nádorová 

onemocnění v České republice, která si tím drží nepříliš lichotivé prvenství v incidenci 

karcinomu konečníku mezi evropskými zeměmi u obou pohlaví, v incidenci karcinomu 

tlustého střeva je na 1. místě u mužů a na 2. místě u žen (po Maďarsku). Nejvíce diagnóz je 

ve věkové kategorii 70- 74 let. Od roku 1970 do roku 1995 stoupla úmrtnost CRC o  

61 % u mužů a o 44 % u žen. CRC se rozvíjí řadu let (1-15, medián 7 let, což dává 

relativně dobrou příležitost pro detekci a léčbu prekanceróz (Šmejkalová, 2012). Léčba 

CRC spočívá především v chirurgickém odstranění karcinomu. Tomuto výkonu může 

předcházet neoadjuvantní chemoterapie s cílem zmenšení karcinomu. Po výkonu následuje 

adjuvantní léčba s cílem eliminace zbývajících nádorových buněk a k prevenci návratu 

onemocnění. Mezi léčbu 1. volby patří kombinace irinotecanu a 5-FU. A právě studiem 

vlivu irinotecanu na nádorové buňky se zabývá tato práce. Konkrétně studujeme využití 

medody RTCA xCELLigence v této oblasti a porovnáváme její výsledky s jinými 

metodami (WST a BB). Předkládáme zde výsledky získané ovlivněním tří buněčných linií 

izolovaných z kolorektálního karcinomu za použití tří testů. 

Buněčné linie odvozené od kolorektálního karcinomu se liší jak svým zhoubným, tak 

metastazujícím potenciálem. Buňky HT 29 byly izolovány z primárního kolorektálního 

adenokarcinomu stupně 1 (Fogh, 1975). Buňky SW 480 byly izolovány z primárního 

kolorektálního adenokarcinomu stupně 3-4, buňky jsou považovány za neinvazivní. Buňky 

SW 620 byly izolovány z metastázy primárního kolorektálního adenokarcinomu 

v lymfatické uzlině, mají invazivní a metastatický potenciál (Leibovitz, 1976). 

Buněčná proliferace se dá měřit různými metodami. Jedná se například o průtokovou 

cytometrii. DNA se musí nejprve označit fluorescenční sondou- nejčastěji propidium jodid. 

Metoda vykazuje vysokou přesnost neboť je měřena každá buňka zvlášť, co se týče 

samotného provedení, je celkem náročná jak časově a finančně, tak na přípravu vzorku 

(Beckman, 2006). 

Účinek chemických látek na buněčnou proliferaci je určován především nárůstem 

nebo úbytkem počtu buněk. V naší práci jsme se zabývali měřením proliferační aktivity 

pomocí měření celkového proteinu- BB metoda. Spočívá ve vazbě barviva Coomasie 

Brilliant Blue na molekulu proteinu. Metoda je velmi často používaná především pro její 

jednoduchost a finanční nenáročnost. Její spolehlivost ale není příliš vysoká, což je dáno 
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velkým množstvím interferujících látek- jako velká nevýhoda této metody je považována 

nekompatibilita povrchově aktivních látek běžně používaných k rozpouštění 

membránových proteinů, což může způsobit vysrážení činidla, dále se může stát, že malé 

množství proteinů nebude vůbec stanoveno, neboť barvivo je velmi kyselé a bílkoviny se 

v tomto kyselém prostředí ani nerozpustí (Peč, 2009).  

K měření metabolické aktivity slouží například testy WST, MTT a XTT. Jsou 

založeny na hodnocení dehydrogenázové aktivity (především v mitochondriích) přeměnou 

tetrazoliových solí na barevné produkty- formazanové sole (www5).  

Metoda RTCA xCELLigence hodnotí buňky během celého měření. Její princip 

spočívá ve sledování buněk rostoucích na dně jamky, které je pokryto zlatými elektrodami. 

Detekce je založena na měření elektrické impedance na dně jamky, čím více buněk 

adheruje, tím vyšší je impedance. Mezi velkou výhodu této metody patří přímé měření 

proliferace a možnost sledování procesu v kterékoliv době testu. Mezi nevýhodu však patří 

měření pouze adherentních buněk. Buňky, které neadherují na dno, pak automaticky 

vyhodnotí jako mrtvé. Vzhledem k nákupní ceně E-destiček jsou hodnoty z xCELLigence 

výsledkem rozptylu 4 replik v rámci jednoho pokusu, proto jsme tuto metodu nezahrnuli 

do statistického hodnocení. 

V naší práci se ukázalo, že citlivost jednotlivých metod závisí na typu sledované 

buněčné linie a časovém intervalu.  

  U buněk SW 620 v čase 24 hod metody vykazují přibližně podobnou citlivost, 

významný pokles viability byl zaznamenán od koncentrace irinotecanu 60 µg/ml. 

V intervalu 48 hod byl tento pokles zaznamenán od 40 µg/ml a v čase 72 hod již od 

koncentrace 10 µg/ml. V tomto intervalu je nejcitlivější metodou xCELLigence, která 

detekuje nárůst buněčného indexu nad hodnoty kontroly již při koncentraci 10 ug/ml. 

V čase 72 hod jsou metody WST-1 a xCELLigence u většiny testovaných koncentrací 

citlivější než BB. 

U buněk SW 480 v intervalu 24 hod byla xCELLigence jedinou metodou, která 

zaznamenala rozdíl oproti kontrole – došlo k nárůstu buněčného indexu, který dosahoval 

až 250 % kontroly. V intervalu 48 hod byla opět xCELLigence nejcitlivější (nárůst hodnot 

buněčného indexu již při koncentraci 5 ug/ml). Následovala metoda BB - významný pokles 

viability byl zaznamenán od koncentrace 20 µg/ml. Pro metodu WST-1 byl tento pokles 
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zaznamenán na koncentraci 60 µg/ml. V intervalu 72 hod metody BB a WST-1 vykazují 

podobné hodnoty a statistický pokles u metody BB i WST-1 byl zaznamenán již od 

koncentrace 5 µg/ml. U metody xCELLigence je kontrola stále přesahována v případě 

nejnižších testovaných koncentrací (5 a 10 µg/ml). 

V případě buněk HT 29 v intervalu 24 hod metoda BB zaznamenává významný 

pokles proti kontrole od koncentrace 40 µg/ml, WST-1 od 80 µg/ml. xCELLigence 

zaznamenává zvýšení buněčného indexu na 120 % kontroly již při koncentraci 10 ug/ml. 

V intervalu 48 hod se již metoda xCELLigence svými hodnotami podobá metodě BB. 

Metoda BB se u této buněčné linie prokázala jako citlivější než WST-1 ve všech časových 

intervalech. Nejcitlivější metoda v intervalu 72 hod byla xCELLigence. V případě těchto 

buněk nemají hodnoty buněčného indexu získané metodou xCELLigence  takový sklon 

přesahovat hodnoty kontroly, což je zřejmě způsobeno tím, že tyto buňky jsou poměrně 

drobné a je pro ně typický růst spíše ve shlucích.  

Vypočítané hodnoty IC50 jsou také závislé na typu zkoumaných buněk a časovém 

intervalu. V intervalu 72 hod po ovlivnění je u buněk SW 620 je nejméně citlivá metoda 

BB, u SW 480 je to xCELLigence a u HT 29 je to WST-1. Metodou xCELLigence nebylo 

možné IC50 hodnotit v intervalu 24 hod a v případě buněk SW 480 ani v intervalu 48 hod, 

a to kvůli hodnotám přesahujícím kontrolu. V intervalech, kde xCELLigence lze lépe 

hodnotit se zdá být pro stanovení hodnoty IC50 nejcitlivější. 

Charakteristickým znakem metody xCELLigence je nárůst hodnot ovlivněných 

vzorků nad hodnoty kontroly, což znesnadňuje výpočet IC50. Podle časosběrných záznamů 

je tento nárůst dán rozprostřením poškozených buněk, které se už nedělí a následně 

umírají, zatímco v rostoucí kontrole je vždy část buněk mitotických a tudíž zakulacených  

a odpojených ode dna destičky. Na druhou stranu je možné tuto vlastnost metody 

považovat za výhodu – v časných časových intervalech a při nízkých koncentracích 

testované látky právě tento nárůst buněčného indexu upozorňuje na poškození buněk tam, 

kde metody WST-1 a BB dosahují hodnot srovnatelných s kontrolou. 
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7 Závěr 
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Práce je rozdělena na 2 hlavní části, přičemž první, teoretická část, nás seznamuje 

s kolorektálním karcinomem, jeho léčbou a prevencí. Druhá, experimentální část, se pak 

zabývá studiem vlivu irinotecanu na 3 buněčné linie (SW 620, SW 480 a HT 29) 

odvozených od tohoto karcinomu. Porovnávali jsme citlivost metody xCELLigence RTCA 

s jinými běžně používanými metodami k vyhodnocování cytotoxicity, konkrétně 

s metodou WST a BB.  

 

1. Irinotecan inhibuje proliferaci buněk SW 620, SW 480 a HT 29 v závislosti na 

koncentraci a době působení. 

 

2. Citlivost jednotlivých metod se liší podle typu sledované buněčné linie. Hodnoty 

získané metodou xCELLigence mají specifický průběh. V  časnějších intervalech 

narůstají hodnoty ovlivněných vzorků nad hodnoty kontroly, což komplikuje klasické 

toxikologické vyhodnocení výsledků (výpočet IC50). Tento nárůst je způsobený 

zvýšenou adhezí buněk k podkladu. Na druhou stranu právě tato vlastnost metody 

umožňuje detekovat ovlivnění buněk časněji a v  nižších koncentracích než  

u klasických metod. V delších časových intervalech se zdá metoda xCELLigence 

srovnatelně citlivá nebo citlivější v porovnání s metodou WST-1 nebo BB. 
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8 Seznam zkratek 
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5-FU    5- fluorouracil 

ABC   ATB binding cassettes 

AFP   Alfa 1 fetoprotein 

ALT   Alanintransamináza 

APC   Neaktivní metabolit irinotecanu 

AST   Aspartát aminotransferáza 

ATB   ATP binding cassette 

ATCC   American Type Culture Collection 

ATP   Adenosintrifosfát 

AUC   Area under curve 

BB   Brilliant blue  

BMI   Body mass index  

BSA   Body surface area 

CA 19-9  Carbohydrat antigen 19-9 

CEA   Karcinoembryonální antigen 

CI   Cell index 

CMC   Kritická micelární koncentrace 

CPT   Campthotecin 

CRC   Kolorektální karcinom 

CT   Počítačová tomografie 

CYP 450  Cytochrom P 450 

DNA   Deoxyribonukleová kyselina 

ECACC  European Collection of Cell Culture 

EGF   Epidermální růstový fator 

EGFR   Receptor pro epidermální růstový faktor 

FBS   Fetální telecí sérum 

FC   Průtoková cytometrie 
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FITC   Fluorescein isothiokyanát 

FCS   Přímý rozptyl 

GSH   Glutathion 

GSTT   Glutathion S-transferáza 

hCE   Lidská karboxylesteráza 

LD   Laktátdehydrogenáza 

LV   Leucovorin 

NADH   Nikotinamid adenin dinukleotid 

NADPH   Nikotinamid adenin dinukleotid fosfát 

NCI   National Cancer Institute 

NPC   Neaktivní metabolit irinotecanu  

NR   Neutrální červeň 

PBS   Fosfátový pufr 

PCR   Polymerázová řetězová reakce 

PerCP   Red peridin-chlorophyl 

PIK3CA  Fosfatidylinositol- 3- kináza  

RTCA   Real Time Cell Anylyzer 

RTG   Rentgen 

SDS   Dodecylsíran sodný 

SN- 38   Aktivní metabolit irinotecanu 

SOD   Superoxid dismutáza 

SSC   Boční rozptyl 

TAA   Tumor asociované antigeny 

TOPO I  Topoizomeráza I 

UGT   Uridin difosfát glukuronosyl transferáza 

γGT   Gamma glutamyl transferáza 
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