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   Kolorektální karcinom je v současnosti řazen mezi nejčastější život ohrožující onemocnění na 

světě. Pokud prozkoumáme a pochopíme příčiny a vývoj této nemoci, především na její 

molekulární úrovni, mohli bychom výrazně přispět k pokroku její léčby. Jednou

z možných příčin rezistence tumoru a  jeho relapsu jsou nyní považovány rakovinné kmenové 

buňky (CSC), jejichž podrobné prozkoumání by mohlo vést k vývoji nové cílené terapie.

   U CRC1, nově odvozené kolorektální rakovinné buněčné linie vytvořené v laboratoři IGF 

v Montpellier, byla potvrzena jednoduchá morfologie buněk. Dále bylo také potvrzeno, že 

obsahuje vyšší množství buněk s vlastnostmi buněk kmenových. Tato linie vykazuje pozitivní 

značení markery, které se vyskytují u buněk s vlastnostmi kmenových, jako například CK-18 

a EphB2. Také její morfologie pozorovaná v elektronovém mikroskopu se vyznačuje jako 

primitivní, protože buňky obsahují velké jádro a jen velmi nízký počet ostatních organel.

   Za další možnou příčinu kolorektálního karcinomu je považována změna exprese Claudinu 2 

(CLDN2). Jeho zvýšená exprese je spojována se vznikem a vývojem tumoru. Ovlivnění exprese 

CLDN2, buď transfekcí plazmidem nebo infekcí virové částice, vyústila ve změny v morfologii 

buněk, stejně jako ve změnu v tvorbě sfér, která souvisela s úrovní exprese CLDN2. V každém 

případě, k potvrzení těchto výsledků je zapotřebí provedení dalších kontrol, případně použití 

další buněčné linie k zopakování experimentu.

   U výzkumu CSC je v současné době pozornost soustředěna na LGR5, který by mohl být 

markerem rakovinných kmenových buněk. Nedávné studie však způsobily dohady o stálosti 

kmenových markerů v průběhu času. Vyvinuli jsme model kultivace buněk, při níž jsou buňky 

kultivovány v různých skupinách vytvořených na základě jejich exprese LGR5. Fenotyp těchto 

buněk se měnil v průběhu času při kultivaci za 3D podmínek. Z toho vyvozujeme, že tyto buňky 

jsou schopny pomocí změny svého fenotypu vytvořit vždy rovnováhu, která napodobuje jejich 

přirozený stav v živém organismu.

   Všechny výsledky získané v tomto projektu nám napomáhají, abychom lépe porozuměli 

kolorektálnímu karcinomu na molekulární úrovni.   




