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ABSTRAKT 

  

Univerzita Karlova v Praze  

 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové  

 

Katedra biochemických věd  

 

Kandidát: Bc. Barbora Faltusová 

 

Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. 

 

Školitel specialista: Doc. PharmDr. Emil Rudolf, Ph.D. 

 

Název diplomové práce: Biologické účinky α-tomatinu na vybraných nádorových 

liniích in vitro 

 

Nádorová onemocnění patří k nejčastějším příčinám předčasného úmrtí dnešní 

doby, intenzivně se tedy hledá jejich vhodná a účinná léčba. Slibnou strategií by mohlo 

být využití přírodních chemopreventivních látek. Diplomová práce se zabývá 

biologickými účinky α-tomatinu na vybraných nádorových liniích in vitro. α-tomatin je 

steroidní alkaloid vyskytující se v rajčatech, u kterého byly prokázány antimikrobiální a 

antifungální vlastnosti, protizánětlivé účinky, ale také antiproliferační aktivita 

u některých nádorových linií. Buněčné linie použité pro tuto práci byly odvozeny 

z adenokarcinomu tlustého střeva s metastázemi v lymfatických uzlinách (SW 620), 

dále z karcinomu děložního čípku (HEP-2 USA) a melanomu lidské kůže (BOWES). 

Cílem práce byla bližší charakterizace protinádorové aktivity α-tomatinu se zaměřením 

na studium proliferace a viability, ale také na možné mechanismy cytotoxického účinku 

v souvislosti s buněčným cyklem a morfologickými změnami. Jako metody byly 

použity test WST-1 (proliferace a viabilita), průtoková cytometrie (buněčný cyklus), 

časosběrná videomikroskopie (morfologie buněk) a fluorescenční mikroskopie 

(morfologie jádra). α-tomatin v koncentraci 3 µM výrazným způsobem neovlivnil 

buněčnou viabilitu, proliferaci, motilitu a buněčný cyklus ani u jedné z nádorových linií. 

α-tomatin v koncentraci 6 µM a vyšší inhiboval růst, motilitu a proliferační aktivitu 

buněk s maximem během prvních 24 hodin po ovlivnění s výraznými a rychlými 

změnami v celkové morfologii buněk a buněčného jádra. Buňky umíraly nekrózou. 
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in vitro 

 

Cancer is the most common cause of premature death and therefore there is 

an urgent need for appropriate and effective treatment. One promising strategy seems to 

be the use of chemopreventive compounds which are often naturally occurring. The 

present thesis addresses biological effects of α-tomatine in selected tumor lines in vitro. 

α-tomatine is a steroidal alkaloid found in tomatoes with demonstrated antimicrobial, 

antifungal and anti-inflammatory properties as well as anti-proliferative activity in some 

cancer cell lines. Aim of this study was to characterize the antitumor activity of 

α-tomatine on three human cancer cell lines derived from colon adenocarcinoma with 

metastases in the lymph nodes (SW 620), cervical carcinoma (HEP-2 USA) and human 

skin melanoma (BOWES). The proliferation, viability, changes in cellular morphology, 

cell cycle distribution as well as cell death were studied using WST-1 test (proliferation 

and viability), flow cytometry (cell cycle), time-lapse videomicroscopy (morphology of 

the cells) and fluorescence microscopy (morphology of the nucleus). While 3 µM 

α-tomatine did not significantly affect cell viability, proliferation, motility and cell cycle 

distribution of any of the studied cancer cell lines, its concentrations of 6 µM and higher 

inhibited growth, motility and proliferative activity of cells with significant and rapid 

changes in the morphology of the cells and cell nuclei with maximum peak within 

24 hours after treatment. The cells died by necrosis. 
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1. Úvod 

Nádorová onemocnění patří mezi nejčastější příčiny úmrtí u nás i ve světě. 

Každý rok je nově diagnostikováno přes 10 milionů nově vzniklých nádorových 

onemocnění, na rakovinu zemře průměrně 7 milionů lidí ročně. Cílem moderní 

medicíny je nalezení takových postupů a prostředků, které pomohou aktivním 

způsobem předcházet vzniku nádorových onemocnění, případně je úspěšně léčit. 

Jedním z moderních přístupů je chemoprevence, tedy identifikace a používání látek 

přírodního či syntetického původu s cílem aktivní prevence či potlačení růstu již 

vzniklého zhoubného novotvaru. 

Mezi nádory převažující ve větší míře u lidské populace patří nádory tlustého 

střeva, melanom, nádory prsu, plic, prostaty, u žen i rakovina děložního čípku a 

vaječníků.  

Mezi rizikové faktory podněcující vznik nádorů patří věk, stres, špatná 

životospráva, snížená fyzická aktivita, konzumace alkoholu, kouření atd.  

Zhruba od poloviny minulého století dochází k výraznému nárůstu zájmu 

o zkoumání látek přírodního původu, které by mohly mít účinný vliv na tato 

onemocnění.  

Takovým potenciálním léčivem by mohl být α-tomatin, který patří mezi 

steroidní alkaloidy vyskytující se v rajčatech. Na základě již publikovaných poznatků 

jsme se rozhodli zabývat α-tomatinem také v této práci, v níž zkoumáme jeho vliv na 

proliferaci a viabilitu, buněčný cyklus a buněčnou a jadernou morfologii u nádorových 

linií SW 620, HEP-2 USA a BOWES. 
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2. Teoretická část 

2.1 Nádorová onemocnění 

Nádorové onemocnění vzniká z populace tělu vlastních buněk, které se vymknou 

kontrole organismu a začnou samovolně růst. Normální buňky vykazují tzv. 

fyziologické limity; tj. schopnost opravy při poškození, navození buněčné smrti či 

časově omezenou existenci, kdežto nádorové buňky mají oproti tomu schopnost 

nekontrolovaně se dělit, tolerovat nestabilitu a nepodléhat smrti (imortalizace). Vznik 

nádoru je složitý, mnohastupňový proces zahrnující celou řadu molekulárních, 

biochemických i buněčně-tkáňových změn za nutné spoluúčasti různých faktorů. 

V nádorových buňkách nalézáme mutace i epigenetické změny ve vybraných genech. 

Tato genetická poškození mohou být vrozená, či způsobená tzv. kancerogeny, které 

klasifikujeme dle nejrůznějších hledisek, např. dle původu (fyzikální, chemické nebo 

biologické) či „účinnosti“ (kompletní, promotory, iniciátory atd.) (Šípek 2012, Skálová 

2005).  

2.1.1 Vznik nádorového onemocnění 

Nádor může vzniknout v jakékoliv tkáni člověka, nejčastěji ale u tkání, které 

jsou ovlivňovány hormony nebo ve kterých dochází k rychlému dělení buněk.  

K faktorům podporujícím vznik nádorů řadíme vliv prostředí a životního stylu, 

věk pacienta, dědičnost a genetické faktory. Geneticky je vznik nádorů podmíněn 

změnami ve třech základních skupinách genů – protoonkogenech, tumor supresorových 

genech a genech pro stabilitu genomu (mutátorové geny). Pro vznik nádorů je pak 

z mechanistického hlediska podstatné, aby došlo ke změně statusu protoonkogenu na 

onkogen a k vyřazení normální funkce tumor supresorových genů a mutátorových genů. 

Mezi nejčastější mutované protoonkogeny patří Ras, Myc, Abl (Šípek 2012). 

Protoonkogen Ras je řazen mezi signální transduktory. Kóduje proteiny, které jsou 

schopné na sebe vázat guanosintrifosfát, chovají se tedy jako GTPáza. Protoonkogen 

Abl patří také mezi signální transduktory, jedná se o tyrosinkinázu plazmatické 

membrány. Protoonkogen Abl tedy fosforyluje tyrosin. Myc protoonkogen patří mezi 

transkripční faktory – slouží k regulaci buněčného cyklu, kde stimuluje přechod z G1 do 

S fáze (Slaninová 2013). Mezi důležité tumor supresorové geny, které jsou také 

nejčastěji mutovány, patří gen p53. Jeho produkt protein p53 zabraňuje dělení 

poškozené buňky, čímž významně přispívá k regulaci buněčného cyklu a buněčné smrti. 
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K dalším tumor supresorovým genům patří retinoblastomový gen (Rb), jehož produkt 

také reguluje buněčný cyklus, či gen BRCA1, který náleží do sítě DNA reparačních 

mechanizmů (Šípek 2012). 

2.1.2 Klasifikace nádorů 

Nádorová onemocnění dělíme na benigní, maligní a intermediální.  

Benigní nádory jsou ohraničené, opouzdřené, jejich růst je pomalý, bez 

destrukce tkáně, tyto nádory nemetastazují. Buňky jsou zralé, diferencované, podobné 

buňkám v okolí. 

Maligní nádory jsou neohraničené, neopouzdřené, rostou rychle a infiltrují další 

tkáně, jejich růst je invazivní a destruktivní. Nádory recidivují a metastazují. Buňky 

jsou málo diferencované nebo zcela nezralé, s výskytem četných mitóz.  

Intermediální nádory se chovají na pomezí benignity a malignity. Mají lepší 

prognózu než maligní nádory, ale často recidivují. Jsou lokálně destruktivní, ale 

nemetastazují. 

Termíny využívané k typizaci nádorů: 

 typing – histologické zařazení nádoru 

 staging – označení anatomického rozsahu nádoru a stadia rozvoje 

nádorové choroby  

 grading – stanovení stupně diferenciace buněk a proliferační aktivity, 

jedná se o určení stupně malignity na základě histologického vyšetření 

(Skálová 2005). 

2.1.3 Prevence nádorových onemocnění 

Prevenci nádorových onemocnění lze dělit na primární, sekundární a terciární. 

V případě primární prevence se snažíme předejít vzniku onemocnění. Převážně 

jde o eliminaci kontaktu s faktory podmiňujícími či zvyšujícími riziko vzniku nádoru, 

nebo o zvyšování odolnosti organismu. Primární prevence nádorových onemocnění má 

zásadní význam, proto bývá někdy nazývána „nejúčinnější léčbou“. Mezi způsoby 

primární prevence je možné zařadit: 

 omezení kouření 

 omezení konzumace alkoholu 
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 dodržování správné životosprávy – konzumace neupravených potravin 

s dostatečným podílem zeleniny a ovoce, strava bohatá na vlákninu a 

chudá na tuky, dostatek pohybové aktivity 

 omezení stresu 

Sekundární prevence je založena na včasné diagnostice nádorového onemocnění. 

Základem sekundární prevence je cílené vyšetřování velké skupiny obyvatelstva  

se záměrem zachycení příslušné choroby (tak zvaný „screening“). Mezi způsoby 

sekundární prevence řadíme: 

 gynekologická vyšetření – vyhledávání nádorů děložního čípku 

 mamografie a samovyšetření prsu – nádory prsu 

 palpace per rektum – nádory tlustého střeva a prostaty 

 testy na krev ve stolici, kolonoskopie – nádory tlustého střeva 

 dermatologická vyšetření – nádory kůže (melanom) 

Terciární prevence obvykle sleduje pacienty po terapii s cílem zachytit nové 

vzplanutí onemocnění (Dvořáčková 2002). 

2.1.4 Diagnóza nádorů 

Mezi diagnostické prvky patří biochemické testy, zobrazovací metody, bioptické 

metody, cytologické a genetické metody. 

Biochemické testy využívají tělních tekutin (krve, moči, mozkomíšního moku a 

dalších) ke stanovení tumorových markerů. Nádorové markery jsou látky produkované 

nádorovými buňkami či ostatními tkáněmi, jsou vhodné pro monitorování nádoru 

(Skálová 2005). 

Do zobrazovacích metod řadíme rentgen, magnetickou rezonanci, ultrazvuk, 

počítačovou tomografii a scintigrafii. Zobrazovací metody umožňují nalézt přítomnost 

nádoru na snímcích těla. 

Bioptické metody využívají odběr tkáně pro histologické stanovení pod 

mikroskopem. Odběr může být proveden bioptickou jehlou, při endoskopii nebo 

chirurgickém zákroku (NIH 2005).  

Cytologické metody hledají patologické buňky ve stěru z tkáně či v biologické 

tekutině. 

Genetické metody využívají molekulárních metod pro stanovení poškození DNA 

molekuly. 
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2.1.5 Incidence nádorových onemocnění 

Incidence je definována jako počet nově vzniklých nemocí během určitého 

časového období na vymezeném území (Hodačová 2012). 

V roce 2008 bylo na světě diagnostikováno téměř 12,7 milionů nově vzniklých 

nádorových onemocnění, na nádorové onemocnění v tomto roce zemřelo celkem 

7,6 milionů lidí. Velmi vysoká incidence rakoviny u mužů i žen je v Severní Americe, 

v Austrálii a na Novém Zélandu, v severní a západní Evropě.  

Světový primát mezi nově diagnostikovanými nádorovými onemocněními 

u mužů má rakovina plic, druhá nejčastější je rakovina prostaty, následována rakovinou 

kolorekta, žaludku, jater a jícnu. U žen se v celosvětovém měřítku nejčastěji objevuje 

rakovina prsu, dále rakovina kolorekta, děložního čípku, rakovina plic, žaludku a 

dělohy. 

V České republice byla u mužů nejvyšší incidence v rakovině prostaty, dále 

v rakovině plic a kolorekta, s nižší incidencí následovala rakovina močového měchýře, 

ledvin a melanom. U žen v České republice má nejvyšší incidenci rakovina prsu, dále 

rakovina kolorekta a plic, dělohy, ledvin a vaječníků (IARC 2010).  

2.1.6 Prevalence nádorových onemocnění 

Prevalence udává informaci o rozsahu nemoci v populaci. Rovnice vyjadřující 

prevalenci je (Hodačová 2012):  

 

 

Prevalence je víceméně podobná incidenci, ve světě si u mužů vyměnily pořadí 

rakovina prostaty a rakovina plic, další rakoviny s vysokým výskytem jsou rakovina 

žaludku, močového měchýře a ledvin. U žen se první místo shoduje, akorát v prevalenci 

dosáhla rakovina děložního čípku vyššího počtu než rakovina kolorekta, také se zvýšil 

počet žen s rakovinou štítné žlázy. 

V České republice se u mužů i žen prevalence z velké míry shoduje s incidencí 

(IARC 2010). 

Na obrázku 1 (IARC 2012a) lze pozorovat celosvětový výskyt rakoviny u mužů 

i žen. Obrázek 2 znázorňuje mapu světa s označením výskytu rakoviny obou pohlaví 

(IARC 2012b). 
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Obr. 1. Celosvětový výskyt rakoviny u mužů i žen (IARC 2012a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2. Mapa světa s výskytem rakoviny (IARC 2012b) 
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2.2 Chemoprevence u nádorů 

Chemoprevence je definována jako inhibice nebo zvrat kancerogeneze pomocí 

užívání necytotoxických živin nebo farmakologických sloučenin, které chrání 

organismus proti vzniku či progresi mutantních klonů maligních buněk. Cílem 

chemoprevence je snížení rakovinné incidence s minimem vedlejších účinků (Gonzalez 

et al. 1998). K prevenci jsou používány následující postupy – eliminace původce, 

odstranění prekancerózní léze nebo působení proti patologicky změněným cestám 

(Rigas a Sun 2008). Je dokázáno, že přibližně 30 % zhoubných novotvarů je 

preventabilních, a sice usměrňováním životního stylu jedince. Téměř 20 % těchto 

novotvarů lze zabránit vhodným způsobem stravování, a to zejména dostatečným 

příjmem ovoce, zeleniny a cereálií (Zloch a Sedláček 2012).  

2.2.1 Vybrané druhy chemopreventivních látek 

Chemopreventivní látky jsou přírodní látky, syntetická chemoterapeutika či nově 

se rozvíjející strukturně modifikovaná analoga přírodních látek.  

Přírodní látky mají povahu vitamínů a minerálních látek, ale také sekundárních 

metabolických produktů, které se v lidském organismu následně chovají jako 

xenobiotika. Tyto látky a jejich metabolity ovlivňují mnohé biologické procesy v buňce, 

například i procesy v různých fázích kancerogeneze. Vytipované přírodní látky jsou 

zkoušeny v dlouhodobých experimentech na zvířatech, u kterých bylo pokusně 

vyvoláno nádorové onemocnění. Pokud je látka účinná a bez toxických vlastností, 

přechází do klinického výzkumu. V něm se zjišťuje její účinek na osoby v rané fázi 

vývoje nádorového onemocnění (Zloch a Sedláček 2012).  

 Karotenoidy, například lykopen, lutein, kryptoxanthin, α-karoten a 

β-karoten, vykazují antioxidační aktivitu. β-karoten může vychytávat 

volné organické radikály a deaktivovat excitovanou kyslíkovou 

molekulu. Antioxidační aktivita karotenoidů spočívá ve schopnosti tvořit 

karoteinový radikál stabilizovaný pomocí konjugovaných dvojných 

vazeb molekuly, ale také pomocí přeměny na retinol a retinolové estery. 

 Askorbová kyselina, zvaná též vitamín C, působí jako scavenger volných 

radikálů. Askorbová kyselina má množství biologických funkcí, které 

mohou působit na kancerogenezi zvýšením a stimulací imunitní 
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odpovědi, účastí v kolagenové syntéze a inhibicí in vitro tvorby nitroso 

sloučenin. 

 Selen je jednou ze složek enzymu glutathionperoxidázy, která snižuje 

množství peroxidů dříve, než stačí poškodit membrány buněk. Selen 

může inhibovat syntézu DNA a buněčnou proliferaci (Gonzalez et al. 

1998). 

Ze syntetických zdrojů lze uvést některá léčiva, která jsou primárně či 

sekundárně zaměřená na chemoprevenci nádorů, případně léčiva používaná u jiných 

onemocnění, ale zároveň působící na nádorová onemocnění.  

 Antiestrogeny jsou léčiva používaná při léčbě karcinomu prsu, výrazně 

omezují riziko recidivy nádoru. Příkladem takového léčiva je tamoxifen, 

který blokuje estrogenní receptory, a tak zabraňuje stimulačním účinkům 

estrogenů na epitel prsní žlázy, a dále indukuje syntézu některých 

antiproliferačních cytokinů. 

 Nesteroidní antirevmatika inhibují izoformy enzymu cyklooxygenázy, 

zvýšená exprese cyklooxygenázy 2 vede k vyšší produkci proteinu Bcl-2, 

E-kadherinu a dalších látek s kancerogenním účinkem, a zároveň 

inhibuje apoptózu buněk.  

 Oltipraz (1,2-dithiol-3thion), dříve lék proti schistosomiáze, blokuje 

aflatoxiny zprostředkovanou kancerogenezi v játrech a stimuluje syntézu 

enzymů s detoxikačním účinkem na některé kancerogeny, podporuje 

opravu poškozené DNA a má antimutagenní účinek (Klener a kol. 2002). 

2.2.2 Mechanismy působení chemopreventivních látek 

Některé chemopreventivní látky mohou aktivovat expresi genů kódujících 

biotransformační enzymy I. fáze, převážně cytochromy P450, a II. fáze, enzymy 

konjugační. Indukcí konjugačních enzymů dochází k detoxikaci a snížení 

karcinogenního účinku cizorodých látek. Protein ARE „antioxidant/electrophil 

responsive element“ je zprostředkujícím faktorem. 

Jiným druhem působení chemopreventivních látek je potlačení aktivity 

transkripčních faktorů NF-κB, které regulují expresi některých genů, a faktoru STAT-3 

(signal transducers and activators of transcription). Tím dochází k snížení přeměny 

normálních buněk na nádorové, potlačení angiogeneze v nádorech, pozastavení 
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rozšiřování nádorových buněk do dalších tkání a zvýšení citlivosti nádorových buněk  

k ozáření a chemoterapii.   

Dalším možným účinkem chemoprotektivních látek je potlačení zánětlivých 

procesů v nádorech způsobených lymfocyty, které se infiltrují do nádorů a produkují 

cytokiny, mezi něž patří tumor nekrotizující faktor (TNF-α), interleukin-8, 

interleukin-1, jež mají prozánětlivý účinek. Tyto cytokiny inhibují opravné procesy 

v DNA a způsobují oxidační poškození volnými radikály, dále podporují růst nádoru a 

jeho rozšíření do jiných tkání. 

Chemopreventivní látky také zastavují buněčné dělení a indukují apoptózu. 

Apoptóza může být aktivována např. snížením syntézy antiapoptotických proteinů 

(Bcl-2, Bcl-x, resp. Bax, Bak) a stimulací tvorby proteinů proapoptotických. Výsledným 

jevem je poté zvýšení permeability mitochondrií, které uvolňují cytochrom c a aktivují 

exekuční fázi buněčné smrti.  

Některé látky mohou přispět ke zvýšení aktivity buněčné imunity, například tím, 

že se zvýší počet NK buněk, Tc lymfocytů, fagocytujících buněk a dendritických buněk. 

Tyto látky tak významně přispívají k úspěšnosti onkologické léčby.  

Na experimentální úrovni bylo rovněž úspěšně testováno ovlivňování interakcí 

mezi cykliny, na cyklinech závislých kinázách (CDK) a CDK inhibitorech působících 

na zastavení buněčného cyklu nádorových buněk.  

Také indukce detoxikačních biotransformačních enzymů je považována za 

vhodnou primárně preventivní metodu, tedy metodu používanou u zdravých lidí, kteří 

jsou vystaveni environmentálním karcinogenům. 

Stimulace antiproliferativních pochodů je sekundárně preventivní metodou, 

která je vhodná u pacientů s prekarcinózními lézemi nebo s benigními tumory (Zloch a 

Sedláček 2012).  

2.2.3 Testování nových potenciálních chemopreventivně působících sloučenin 

Látky jsou v první fázi testů obvykle testovány metodami, které mohou naznačit 

možnou aktivitu látky v iniciační fázi karcinogeneze. Obvykle se používají tyto testy: 

 indukce NAD(P)H oxidoreduktázy (in vitro na buněčných kulturách) 

 antimutagenní aktivita 

 stimulace DNA reparací 

 celková antioxidační aktivita 
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V další fázi testování se pokračuje s bateriemi testů zaměřenými na přesnější 

rozlišení povahy protinádorové aktivity. Podle fáze karcinogeneze jsou látky děleny na 

typ blokující (zabránění vzniku procesu indukcí biotransformačních enzymů I. a II. 

fáze) nebo typ potlačující, jímž dochází k zastavení nádorového růstu. 

Celá řada laboratorních metod se provádí na buněčných kulturách připravených 

např. z nádorů odebraných pacientům či z buněk zvířecích modelů nádorů. 

Mezi tyto testy patří: 

 testy na aktivitu enzymů cyklooxygenázy – 1 a 2 

 test na inhibici transformace myších epidermálních buněk JB6 

 stanovení estrogenní, estrosulfatázové a antiestrogenní aktivity 

 testy na inhibici aktivity ornitindekarboxylázy 

 stanovení inhibičního vlivu na enzym aromatázu 

 stanovení míry diferenciace lidských promyelocytárních leukemických 

buněk 

V dalších testech na buněčných kulturách se vyšetřuje: 

 vyhodnocení schopnosti látky inhibovat vazbu forboldibutyrátu na 

receptor 

 zástava buněčného cyklu nebo indukování apoptózy nádorových buněk  

 schopnost inhibovat jinými cestami proliferaci nádorových buněk 

 schopnost brzdit regulaci matrixových metaloproteináz 

 schopnost zabránit rozvoji krevního zásobení v nádorových buňkách 

Vytipované látky vykazující in vitro aktivitu jsou dále dlouhodobě testovány 

v podmínkách in vivo na zvířecích modelech. Když je látka účinná a netoxická, přechází 

do klinického výzkumu, v němž se zkoumá její účinek na osobách s daným nádorovým 

onemocněním v rámci klinických studií.   

Některé přírodní látky mohou být pro zvýšení jejich účinnosti, biologické 

dostupnosti či potlačení toxicity různě strukturně modifikovány. Hlavním cílem je 

získání derivátů s lepšími chemoprotektivními účinky nebo látek s menšími vedlejšími 

toxickými vlastnostmi (Zloch a Sedláček 2012).  
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2.3 Buněčná smrt 

Buněčná smrt se uplatňuje například jako fyziologická část embryogeneze, 

slouží k udržení homeostázy i k fungování imunitního systému (Šiklův ústav patologie 

2013). Buněčná smrt může být klasifikována podle morfologie (apoptóza, nekróza, 

autofagie nebo smrt asociována s mitózou), podle funkčních aspektů (programovaná 

smrt či náhodná, fyziologická nebo patologická), podle enzymových kritérií (zahrnutí 

nukleáz a proteáz) nebo podle imunologických charakteristik (Kroemer et al. 2009). 

2.3.1 Apoptóza 

Apoptóza, též známá jako naprogramovaná buněčná smrt, je fyziologický děj. 

Jedná se o organizovaný a regulovaný děj realizovaný kaskádou procesů vedoucích 

k zániku buňky. Apoptóza je doprovázena zmenšováním buňky, odtahováním 

pseudopodií, snižováním buněčného objemu (pyknóza), kondenzací chromatinu, 

jadernou fragmentací (karyorrheze), změnou cytoplazmatických organel, rozpadem 

buňky do apoptických tělísek ohraničených plazmatickou membránou a pohlcením 

tělísek fagocyty (Kroemer er al. 2009, Šípek 2012). 

V mechanismu apoptózy jsou velmi důležité cysteinové proteázy, tak zvané 

kaspázy, které štěpí buněčné proteiny. Buňka syntetizuje neaktivní prokaspázy, které 

jsou následně pomocí částečné proteolýzy prostřednictvím specifických aktivačních 

faktorů aktivovány na kaspázy. Rozlišujeme kaspázy iniciační, které svou 

proteolytickou aktivitou aktivují další kaspázy a kaspázy exekuční (efektorové) 

provádějící vlastní proces apoptózy. 

K aktivaci apoptózy může dojít pomocí vnitřní a vnější dráhy aktivace. Vnější 

dráha aktivace se odvíjí od aktivace receptorů umístěných na buněčné membráně po 

jejich interakci s příslušnými ligandy. Mezi nejznámější ligand-receptorové páry patří 

FasL-FasR a TNFα-TNFR1. Vnitřní apoptická dráha může být iniciována 

z mitochondrií, endoplasmatického retikula, jádra nebo lysozomů. Iniciace  vnitřní 

dráhy má za cíl otevření mitochondriálního póru a ovlivnění poměru anti- a 

proapototických proteinů lokalizovaných v mitochondriích. K tomu může dojít např. 

signalizací při poškození jaderné DNA, při navození tzv. endoplasmatického stresu či 

ztrátou integrity membrán lysozomálního kompartmentu (LF1 2010). 
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2.3.2 Nekróza 

Nekróza je patologický proces, který může být vyvolán chemickými, 

mechanickými nebo tepelnými vlivy, ale i virovou infekcí buňky, bakteriálními toxiny 

nebo vyčerpáním energetických zásob buňky. Při nekróze dochází k porušení 

cytoplazmatické membrány, a tím k narušení rovnováhy vnitřního prostředí buňky 

(Šípek 2012). Morfologicky je nekróza charakterizována zvětšením objemu, bobtnáním 

organel, prasknutím plazmatické membrány a následnou ztrátou intracelulárního obsahu 

(Kroemer et al. 2009). Enzymy, které se uvolnily z buňky, mohou nastartovat nekrózu 

u okolních buněk, což může vést k poškození tkáně a k zánětu (Šípek 2012). 

Ve vývoji nekrózy je možné sledovat několik stádií. Stádium reversibilních 

změn se shoduje s akutním poškozením buňky, kde může dojít k poruše funkce buňky. 

Podle velikosti nekrogenního podnětu můžeme, či nemusíme nalézt mikro- a 

makroskopické změny na daném orgánu. Ve stádiu ireversibilních změn a degradace 

dochází k úplnému rozvratu vnitřního prostředí buňky (pokles pH, destrukce buněčných 

kompartmentů, inaktivace enzymů, autodestrukce jaderných a cytoplazmatických 

struktur, zvýšení koncentrace Ca
2+ 

v cytosolu), což vede k nekontrolované aktivaci 

neutrálních proteáz, endonukleáz, NO-syntáz a ke konverzi xanthindehydrogenázy na 

xanthinoxidázu. Konečnou fází je rozpad části biologicky důležitých součástí buňky. 

Toto stádium plynule přechází k autolýze (rozkladu nekrotické tkáně enzymovým 

hydrolytickým potenciálem tkáně podléhající nekróze) a k heterolýze (působení 

reaktivních zánětlivých elementů přitahovaných k nekrotickému ložisku v rámci 

zánětlivé reakce). Posledním stádiem je hojení a fáze residuálních změn, nekrotická 

tkáň může persistovat, opouzdřit se, kalcifikovat nebo se může regenerovat, utvořit 

jizvu či dutinu (LF1 2010). 

 

2.4 Alkaloidy 

Alkaloidy, skupina chemických sloučenin vyskytujících se v přírodě, jsou 

bazické dusíkaté látky. Do této skupiny ale patří také sloučeniny s neutrálními i slabě 

kyselými vlastnostmi. Hlavními prvky alkaloidů jsou uhlík, vodík a dusík, dále mohou 

obsahovat kyslík, síru a zřídka i chlor, brom a fosfor (Alkaloid 2012). Většina alkaloidů 

je chemicky odvozena od několika aminokyselin, jakými jsou fenylalanin, tryptofan, 

lysin, histidin, ornitin a anthranilová kyselina. Alkaloidy jsou lipofilní, ve vodě spíše 

nerozpustné, většinou pevné a bezbarvé látky (Moravcová 2006). Alkaloidy jsou 
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produkovány velkým množstvím organismů – bakteriemi, houbami, rostlinami, ale také 

zvířaty – jako sekundární metabolity. Mnoho alkaloidů je toxických pro jiné organismy. 

Alkaloidy často mají specifické farmakologické účinky a jsou používány jako léčiva, 

rekreační drogy či jako látky pro náboženské rituály (Alkaloid 2012). 

Hlavními skupinami alkaloidů jsou protoalkaloidy (neheterocyklické alkaloidy), 

isochinolinové, indolové, chinolinové, piridinové a piperidinové, chinolizidinové, 

tropanové, purinové, terpenické a steroidní alkaloidy (Moravcová 2006). 

2.4.1 Steroidní alkaloidy 

Struktura steroidních alkaloidů je odvozena od základního skeletu cholesterolu 

nebo pregnanu, v němž je v poloze 17 nebo také v poloze 3 postranní řetězec 

s dusíkovým atomem. Mnohé steroidní alkaloidy se vyskytují jako glykosidy nebo 

estery. Glykosidy alkaloidů mají často vlastnosti saponinů (Moravcová 2006). Existují 

dvě hlavní třídy steroidních alkaloidů – typ Solanum a typ Veratrum.  

Alkaloidy solanového typu se vyskytují v rostlinách ve formě glykosidů. 

Glykosidy jsou ethery, které připojují necukernou část (tak zvaný aglykon) pomocí 

esterové vazby na cukernou část. Aglykonem je u tohoto typu steroidní alkaloid. Mezi 

alkaloidy solanového typu patří solanin a chaconin se stejným aglykonem solanidinem, 

které se vyskytují v bramborech, a tomatin s aglykonem tomatidinem, objevující se 

v rajčatech (Steroid Alkaloids 2012). 

Alkaloidů veratrového typu lze identifikovat více než padesát, příkladem jsou 

veratramin, cyklopamin, cykloposin, jervin a muldamin, které se vyskytují v rostlinném 

druhu čemeřice (Veratrum spp.) (Steroid Alkaloids 2012). 

 

2.5 Tomatin 

Tomatin patří do skupiny steroidních alkaloidů, identifikovaných v rajčatech 

(Lycopersicon esculentum). Glykoalkaloidy vyskytující se v rajčatech jsou odvozeny od 

aglykonu spirosolanu, přičemž α-tomatin je hlavním glykoalkaloidem, minoritní složku 

tvoří dehydrotomatin. Zelené části rostliny (listy, stonek a nezralé plody) obsahují 

tomatin ve větší míře (od 30 do 150 mg α-tomatinu/kg). Ve zralých plodech je však 

množství α-tomatinu minimální. Glykoalkaloidy rajčat jsou součástí obranného systému 

rostlin proti škůdcům – virům, bakteriím, houbám a hmyzu. Z chemického hlediska je 

tomatin bezbarvá, krystalická, pevná látka (FITDAY 2011, Patočka 2011). 
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2.5.1 Struktura 

Tomatin se vyskytuje v různých konfiguracích – α, β1, γ, δ. Molekula α-tomatinu 

se skládá z aglykonové poloviny tomatidinu a tetrasacharidové poloviny β-lykotetraosy, 

která obsahuje dvě molekuly D-glukosy, jednu molekulu D-galaktosy a D-xylosy (Shih 

et al. 2009). Struktura α-tomatinu je znázorněna na obrázku 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3. Struktura α-tomatinu (Patočka 2011) 

 

Struktura dehydrotomatinu se od struktury α-tomatinu odlišuje, obsahuje 

dvojnou vazbu ve steroidním kruhu B aglykonu, aglykonem tedy není tomatidin, ale 

tomatidenol, který je též připojen na β-lykotetraosu (Friedman et al. 2009). Strukturu 

dehydrotomatinu ilustruje obrázek 4. 
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 Obr. 4. Struktura dehydrotomatinu (Guidechem 2013). 

2.5.2 Funkce 

Tomatin má prokázané antifungální a antimikrobiální vlastnosti (Irving et al. 

1946). Experimenty prováděné na laboratorních myších a potkanech prokázaly jeho 

protizánětlivou aktivitu zprostředkovanou inhibicí NF-κB a JNK signalizace (Filderman 

a Kovacs 1969, Shih et al. 2009). Dle aktuálního zjištění α-tomatin vykazuje 

antiproliferační účinek proti nádorovým buněčným liniím odvozeným od 

karcinomu prostaty (PC-3), tlustého střeva (HT-29), jater (HepG2), žaludku (AGS), ale 

také prsu (MCF-7) a plic (A549) (Lee et al. 2011, Friedman et al. 2009, Shih et al. 

2009). 

2.6 Buněčné kultury 

Buněčné kultury aktuálně patří mezi nejčastěji používané biologické modely. 

Buněčné kultury mají určité výhody, např. biologickou definovatelnost, jistou 

homogenitu a možnost kontroly prostředí, zároveň ovšem také různá omezení (např. 

ne zcela fyziologické podmínky kultivace, měnící se fenotyp, absenci signalizace a 

tkáňově specifické interakce). 

Buněčná kultura se zakládá z buněk izolovaných z rostliny, živočicha či člověka. 

Tyto buňky jsou za vhodných kultivačních podmínek (tělesná teplota, zvýšený parciální 

tlak oxidu uhličitého) a ve vhodném médiu (obsahujícím anorganické ionty, zdroj 

energie – glukózu, aminokyseliny, pufrující složky, vitamíny a růstové faktory) dále 
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kultivovány. Buňky poté rostou v kultivační nádobě přibližně exponenciálním růstem až 

do doby, kdy dojde k vytvoření souvislého pokryvu. V tomto okamžiku dochází 

k zpomalení až zastavení růstu. Obnova růstu se provádí takzvaným pasážováním, kdy 

jsou buňky pomocí např. trypsinu uvolněny z povrchu nádoby, dále jsou naředěny a 

přeneseny do nádoby nové, která umožňuje další růst. 

Obecně jsou rozlišovány buňky normální, pro něž je charakteristická omezená 

životnost a zastavení růstu po několika pasážích, a buňky nádorové, které se zpravidla 

množí a kultivují déle (Vejražka 2013). 

2.6.1 SW 620 

Buněčná nádorová linie SW 620 je linií adenokarcinomu tlustého střeva 

metastazující v lymfatické uzlině.  

Tato buněčná linie je morfologicky heterogenní; skládá se z malých kulatých a 

bipolárních buněk s omezenou tvorbou mikroklků. Buněčná nádorová linie SW 620 

byla izolována z tkáně 51letého muže kavkazského typu.  

Buňky linie SW 620 syntetizují malé množství karcinoembryonálního antigenu a 

jsou pozitivní na expresi onkogenů c-myc, K-ras, H-ras, N-ras, Myb, sis a fos. U této 

linie lze dále sledovat mutaci GA v kodonu 273 v genu p53, která vede k substituci 

Arg His (ATCC 2012a).  

2.6.2 HEP-2 USA 

Buněčná nádorová linie HEP-2 USA je linií lidského epiteliálního karcinomu 

děložního čípku. Tato linie pochází z ozářených, kortizonu vystavených potkaních 

mláďat, do kterých byla injikována epidermoidní nádorová tkáň laryngu 56letého muže. 

Při DNA profilování této linie pomocí STR PCR nebyly nalezeny odlišnosti od profilu 

charakteristického pro HeLa linii. HEP-2 linie je tedy považována za derivát linie HeLa 

(Public Health England 2013). 

Pomocí imunoperoxidačního barvení byla prokázána pozitivita buněk na keratin 

(ATCC 2012b). 

2.6.3 BOWES 

Buněčná nádorová linie BOWES je odvozena z melanomu z lidské pokožky. 

Morfologicky se jedná o epiteliální buňky, které produkují lidský tkáňový aktivátor 

plazminogenu a vykazují nemutovaný gen p53. Buňky linie BOWES jsou vysoce 

motilní a invazivní, ale v kultuře nedediferencují (ATCC 2012c).  
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3. Cíl práce 

Jako cíle diplomové práce jsme si stanovili: 

 

1.) Ověření účinků α-tomatinu na buněčný růst a proliferaci u vybraných 

stabilizovaných lidských buněčných linií – biochemické přístupy. 

 

2.) Vliv α-tomatinu na morfologii buněk – cytometrické přístupy. 

 

3.) Podrobnější charakterizace fenotypových projevů buněk po ovlivnění 

α-tomatinem. 
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4. Praktická část 

4.1 Přístroje 

BioStation IM Live Cell Recorder – Nikon 

Bürkerova komůrka 

Cellometer Auto T4 – Nexcelom Bioscience 

Centrifuga – Allegra
TM

 X-12 R Centrifuge, Beckman Coulter 

Cytokomůrky – Hettich 

Epifluorescenční mikroskop Nikon Eclipse E-400 – Nikon 

Invertovaný mikroskop CK2 – Olympus 

Kryokontejner 

Laminární box – MSC-ADVANTAGE 1.2, Thermo Scientific 

– Telstar Bio-II-A/G 

Lednice – BRANDT Apollo 

Neubauerova komůrka 

Pipetboy – Swiftpet, Thermo Scientific 

Počítač – HP 

Průtokový cytometr – Cell Lab Quanta
TM

 SC Flow Cytometer, Beckman Coulter 

Spektrofotometr – Tecan infinite M200pro, Tecan 

Termostat – CO2 Incubateur IG 150, JOUAN 

– Sanyo CO2 incubator MCO-18 AIC (UV), Sanyo 

Třepačka – MS2 Minishaker, IKA 

Vodní lázeň – Memmert 

Vortex – MS2 Minishaker, IKA  

 

4.2 Spotřební materiál 

Automatické pipety – Finnpipette, Thermo Scientific, objemy – 0,2-2 µl, 

0,5-10 µl, 5-50 µl, 2-200 µl, 30-300 µl, 200-1 000 µl, 0,5-5 ml, 2-10 ml 

Centrifugační zkumavky – Sarstedt, objem 50 ml 

Cytospinové kultivační komůrky 

Korýtka 

Kultivační láhve – Nunc
TM

, Thermo Scientific, 20 ml 



27 

 

Kryozkumavky 

Láhve pro média – Pyrex, objem 250 ml 

Mikrozkumavky 

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

Počítací komůrky – Cellometer Counting Chambers, Nexcelom Bioscience 

Rukavice – latex, nitro 

Sklíčka a krycí sklíčka – P-Lab a.s. 

Stojánky na zkumavky 

Špičky – Finntip Filter, Thermo Scientific, jednorázové 

96-jamkové mikrotitrační destičky s víčkem – Nunc
TM

, Thermo Scientific 

 

4.3 Chemikálie 

Citrát-fosfátový pufr – výroba „in house“ 

DAPI – Sigma-Aldrich, Praha, ČR 

Destilovaná voda – „in house“ 

Dulbeccovo modifikované Eagleovo médium (D-MEM) – Sigma-Aldrich, 

Praha, ČR, 1x koncentrované, skladování při 4 °C 

Dimethylsulfoxid (DMSO) – Sigma-Aldrich, Praha, ČR 

70% ethanol – RNDr. Jan Kulich s.r.o. 

10% formaldehyd – roztok vyroben ze substance (Sigma-Aldrich, Praha, ČR) 

Fetální bovinní sérum – sterilní, skladování při -20 °C, PAA Laboratories 

Fetální telecí sérum – sterilní, skladování při -20 °C, GIBCO 

PBS bez Ca a Mg iontů – PAN
TM 

Penicilín/streptomycin – 110 000 U penicilinu/ml + 10 mg streptomycinu/ml, 

skladování při -20 °C, (Gibco BRL) 

ProLong Gold – Life Technologies., Praha, ČR 

Sheath Liquid (ISO-Dilutant) – NPE Analyzer
TM

 

Shutdown Solution – NPE Analyzer
TM

 

Tekutý dusík 

α-tomatin – Santa Cruz Biotechnology, SC-296548, 900 µM, sterilní 

Trypanová modř – 0,4% roztok, skladování při pokojové teplotě, (Sigma) 

Trypsin 0,05%/EDTA – GIBCO 

Vindelovův roztok – „in house“ 
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WST-1 – Boehringer Mannheim-Roche  

Běžné chemikálie čistoty p.a.  

 

4.4 Biologický materiál 

Buněčná linie SW 620 

zdroj: European Collection of Cell Cultures (ECACC), katalogové číslo: 

87051203 

médium: D-MEM (Sigma) + 10% FBS 

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

termostat, buňky velmi dobře drží na dně kultivační láhve 

množství suspenze k nasazení: 1,5-2,0 ml do kultivační láhve 

 

Buněčná linie HEP-2 USA 

zdroj: American Type Culture Collection (ATCC), katalogové číslo: CCL-23 

médium: D-MEM (Sigma) + 10% BS 

pasážování: většinou dvakrát týdně (Po + Čt), trypsin 0,25%, 5 minut termostat, 

lze pasážovat 3x do stejné láhve 

množství suspenze k nasazení: 0,9-1,5 ml do střední kultivační láhve 

 

Buněčná linie BOWES 

zdroj: American Type Culture Collection (ATCC), katalogové číslo: CRL-9607 

médium: D-MEM (Sigma) + 10% FTS 

pasážování: 2x týdně (Po + Čt), trypsin 0,05% + EDTA, 5 minut termostat  

množství suspenze k nasazení: 0,5-0,6 ml do malé kultivační láhve 

 

4.5 Příprava médií 

Kultivační médium napodobuje extracelulární tekutinu, která tvoří vrstvu 

kapaliny nad adherovanými kultivovanými buňkami, čímž umožňuje rychlou difúzi 

kyslíku a oxidu uhličitého. Kultivační médium musí mít vhodné fyzikálně-chemické 

vlastnosti a obsahovat vhodné látky důležité pro proliferaci a růst buněk. 

Nejvýznamnějšími látkami obsaženými v médiu jsou anorganické soli, pufry, zdroje 
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energie jako například glukóza, bílkoviny a peptidy, mastné kyseliny a lipidy, růstové 

faktory, vitamíny a stopové prvky. Médium by mělo být měněno dvakrát či třikrát týdně 

(Vejražka 2013). 

Přístroje a pomůcky 

» Laminární box » Vodní lázeň 

» Odměrný válec » Láhve pro média 

Chemikálie 

» D-MEM  » Fetální bovinní sérum 

» Penicilin/streptomycin 

Postup 

Nejprve jsme nechali ve vodní lázni při 37 °C roztát fetální bovinní sérum a 

D-MEM. Do odměrného válce jsme si odměřili 25 ml fetálního bovinního séra, 2,5 ml 

penicilinu/streptomycinu a vše jsme doplnili D-MEM na 250 ml. Vzniklý roztok jsme 

přelili do láhve pro médium. Hotové médium jsme skladovali při 4 °C, před použitím 

jsme médium ohřáli ve vodní lázni na 37 °C. 

 

4.6 Rozmrazování buněk 

Kryoprezervace buněčných kultur je zásadní pro uchování buněk po dobu 

několika měsíců až let. Při rozmrazování buněk je velmi důležité, aby byla fáze 

rozmrznutí co nejrychlejší (do tří minut), aby nedošlo k poškození buněk (Vejražka 

2013). 

Přístroje a pomůcky 

» Laminární box » Vodní lázeň 

» Třepačka » Pipeta a špičky 

» Kultivační láhev 

Chemikálie 

» Médium 

Postup 

Zamražené buňky v kryozkumavce jsme vyndali z tekutého dusíku, 

kryozkumavku jsme po dobu jedné minuty nechali stát při pokojové teplotě (20 °C). 

Poté jsme zkumavku na dvě minuty umístili do vodní lázně o teplotě 37 °C. Kapalnou 
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suspenzi jsme v laminárním boxu napipetovali do malé kultivační láhve, kterou jsme 

doplnili médiem zhruba na 20 ml. 

 

4.7 Počítání buněk 

Určení počtu buněk je základním postupem při pěstování, ale také při pokusech 

s kultivovanými buňkami. Pomocí mikroskopu lze stanovit počet buněk odhadem nebo 

semikvantitativně (počet buněk v zorném poli mikroskopu při daném zvětšení). Pro 

přesné stanovení počtu buněk se používá počítání v cytometrické komůrce (například 

Bürkerově). Rychlejší metodou přesného stanovení je průtoková cytometrie. Dalšími 

možnostmi určení počtu buněk jsou stanovení koncentrace buněčných součástí nebo 

koncentrace DNA, stanovení aktivity některých enzymů či celkové metabolické aktivity 

buněk (LF1 2012). 

4.7.1 Počítání buněk v Bürkerově komůrce 

Suspenze buněk se mísí s roztokem trypanové modři, která difunduje do 

intracelulárního prostoru, ze živých buněk je ovšem transportována ven. Díky tomu 

lze určit procento živých a mrtvých buněk ve vzorku (Pecka a kol. 2010). 

Přístroje a pomůcky 

» Bürkerova komůrka » Mikroskop 

» Pipety a špičky 

Chemikálie 

» Trypanová modř  

Postup 

Nejprve jsme smíchali 50 µl buněčné suspenze s 50 µl trypanové modři a 

důkladně je promíchali. Touto směsí jsme naplnili Bürkerovu komůrku, kterou jsme 

umístili pod mikroskop. Buňky jsme počítali v padesáti středních čtvercích tak, že 

jsme sčítali buňky ležící ve čtverci a buňky dotýkající se dolní a levé strany. Počet 

napočítaných buněk jsme vynásobili 10 000, čímž jsme získali množství buněk 

v 1 ml. 

4.7.2 Počítání buněk v Neubauerově komůrce 

Princip počítání buněk je stejný jako v případě Bürkerovy komůrky, samotné 

počítání ovšem probíhá odlišně. 
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Přístroje a pomůcky 

» Neubauerova komůrka » Mikroskop 

» Pipety a špičky 

Chemikálie 

» Trypanová modř  

Postup 

Nejprve jsme smíchali 50 µl buněčné suspenze s 50 µl trypanové modři a 

důkladně je promíchali. Touto směsí jsme naplnili Neubauerovu komůrku, kterou 

jsme umístili pod mikroskop. Buňky jsme počítali ve velkém prostředním čtverci tak, 

že jsme sčítali buňky ležící ve čtverci a buňky dotýkající se dolní a levé strany. Počet 

napočítaných buněk jsme vynásobili 10 000, čímž jsme získali množství buněk 

v 1 ml. 

4.7.3 Počítání pomocí přístroje CELLOMETER Auto T4 

Přístroj CELLOMETER Auto T4 se používá k snadnému počítání buněk. Tento 

přístroj využívá světlé pole snímání a software pro rozpoznávání buněk, díky čemuž 

lze přesně a rychle identifikovat a spočítat jednotlivé buňky. CELLOMETER Auto 

T4 automaticky vypočítává počet buněk, jejich koncentraci, průměr a procento 

životaschopnosti. Výhodou přístroje je možnost nakalibrování nejčastěji 

používaných linií v počítači podle velikosti buněk pro určitou linii (Nexcelom 2013). 

Přístroje a pomůcky 

» CELLOMETER Auto T4 » Počítací komůrka 

» Počítač » Pipety a špičky 

Postup 

Suspenzi buněk jsme promíchali a 20 µl jsme napipetovali do otvoru v počítací 

komůrce, kterou jsme následně vložili do otvoru v počítadle CELLOMETERU Auto 

T4. Na počítačovém monitoru byly zobrazeny buňky, které bylo možné v případě 

potřeby zaostřit. Pokračovali jsme zvolením názvu buněk, potřebné linie již byly 

nakalibrovány v počítači. Počítání buněk probíhalo tak, že přístroj zaznamenal 

postupně osm čtverců, v nichž spočítal počet buněk dané velikosti.  
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4.8 Pasážování buněk 

Buňky v kultivačních lahvích časem vyčerpají živiny z média, zároveň stoupne 

jejich počet. Část buněk je tedy nutné odebrat, smísit s novým médiem a vše přenést do 

nové kultivační nádobky. Tento proces se nazývá pasážování (Greplová 2013). Před 

každým pasážováním je nezbytné pomocí mikroskopu zkontrolovat růst kultury, 

kondici jednotlivých buněk či jejich případnou kontaminaci.  

Přístroje a pomůcky 

» Laminární box » Termostat 

» Vodní lázeň » Mikroskop 

» Kultivační láhev » Pipety a špičky 

» Skleněné pipety  » Pipetboy 

Chemikálie 

» Trypsin » Médium 

Postup 

Narostlé buňky v kultivačních lahvích jsme zkontrolovali pod mikroskopem, 

mezitím jsme nechali trypsin a médium ohřát ve vodní lázni při 37 °C a nadepsali jsme 

nové kultivační lahve a uvedli číslo dané pasáže. Staré spotřebované médium jsme 

vylili. Do vylité kultivační láhve jsme přidali 2 ml trypsinu a kývavým pohybem jsme 

buňky několikrát opláchli a trypsin vylili. Toto jsme udělali ještě dvakrát, při posledním 

oplachu jsme v láhvi nechali malé množství trypsinu. Kultivační láhev jsme uložili do 

termostatu a po čase jsme kontrolovali, zda se buňky pouští od stěny láhve. Po uvolnění 

buněk jsme je resuspendovali v 10 ml média, buňky v médiu jsme zhruba desetkrát 

natáhli a vypustili zpět pomocí sterilní skleněné pipety nasazené v pipetboy. 2 ml 

suspenze (zhruba 0,5 x 10
6
 buněk) jsme nasadili do nové malé kultivační láhve, kterou 

jsme následně doplnili médiem na 10 ml. 

V případě, kdy byla použita střední kultivační láhev, jsme do nové láhve 

nasadili1 x 10
6
 buněk a doplnili médiem na 20 ml. 

Při pasážování buněk jsme pracovali v laminárním boxu. 
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4.9 Zmrazování buněk 

Zmrazení buněk umožňuje jejich dlouhodobé uchování. Pro zmrazení buněk se 

používají hlubokomrazicí boxy s teplotou -80 °C, které však po delší době zkracují 

životaschopnost buněk. Ke stejnému účelu se dále používá tekutý dusík, jehož 

nevýhodou je vyšší cena. Buňky zmrazené pomocí tekutého dusíku lze ovšem uchovat 

velmi dlouho živé. Při zmrazování živých buněk je nutné dbát na to, aby nedošlo 

k jejich poškození krystaly vody. Z tohoto důvodu se do kultivačního média přidává 

kryoprotektivum, jehož příkladem může být dimethylsulfoxid (DMSO) nebo glycerol. 

Proces zmrazování buněk by měl být postupný, obvykle se teplota snižuje o 1 až 3 °C za 

minutu (Vejražka 2013). 

Přístroje a pomůcky 

» Laminární box » Centrifuga 

» Kryozkumavky » Kryokontejner 

» Zmrazovací box  » Pipety a špičky 

» Stripy a toulce 

Chemikálie 

» Trypsin » Médium 

» Dimethylsulfoxid (DMSO) » Fetální telecí sérum 

» Tekutý dusík 

Postup 

Buňky narostlé ve střední láhvi jsme uvolnili pomocí trypsinu a naředili je 10 ml 

nového média. Poté jsme vše zcentrifugovali v předchlazené centrifuze na 4°C při 

500 rpm po dobu pěti minut. Následně jsme odsáli supernatant a buňky opatrně 

resuspendovali v zamrazovací směsi, která se skládala z 1 dílu DMSO a 9 dílů fetálního 

telecího séra. Směs s buňkami jsme rozpipetovali po 1 ml do kryozkumavek, které jsme 

uložili do kryokontejneru vychlazeného na 4 °C. Kryokontejner jsme uložili na čtyři 

hodiny do mrazicího boxu, poté jsme kryozkumavky přendali do stripu a toulce a 

ponořili je do tekutého dusíku.  

Kód umístění zkumavek v tekutém dusíku = označení toulce (číslo) – označení 

stripu (písmeno) – pořadí na stripu (číslo), pořadí na stripu je počítáno od nejspodnější 

polohy. Příklad: 2-B-6 → zkumavka umístěna v toulci číslo 2, na stripu B a v poloze 6 

(úplně nahoře). 
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4.10 Test WST-1  

Test WST-1 slouží k určení buněčné proliferace a viability buněk. Tento test, 

stejně jako další podobné testy (MTT, XTT), má velký význam pro běžné aplikace 

v buněčné biologii.  

WST-1, chemickým složením (4-[3-(4-iodofenyl)-2-(4-nitrofenyl)-2H-5-

tetrazolio]-1,3-benzen disulfonát), je tetrazoliová sůl, která se používá pro měření 

cytotoxicity v 96-jamkových destičkách. 

Možné využití WST-1 testu: 

 Měření buněčné proliferace v reakci na cytokiny, růstové faktory, 

mitogeny nebo živiny. 

 Analýza cytotoxických a cytostatických látek, jako jsou léky proti 

rakovině a jiné farmaceutické sloučeniny. 

 Hodnocení fyziologických mediátorů a protilátek, které inhibují růst 

buněk. 

Stabilní tetrazoliová sůl WST-1 je štěpena sukcinátdehydrogenázou, jež je 

součástí dýchacího řetězce v mitochondriích, na rozpustný barevný produkt formazan. 

Tato redukce je závislá na tvorbě NADH probíhající v životaschopných buňkách, proto 

je množství barviva formazanu přímo úměrné počtu metabolicky aktivních buněk 

v kultuře. WST-1 činidlo se nechá působit po dobu půl až čtyř hodin na buňky nasazené 

v 96-jamkové destičce, po této inkubaci je měřena absorbance na spektrofotometru 

(Roche Diagnostics 2011, Roche Diagnostics 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5. Redukce WST-1 na formazan (Roche Diagnostics 2013) 

Pomůcky a přístroje 

» Spektrofotometr Tecan M200pro » Laminární box 

» Termostat » 96-jamkové destičky 
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» Multikanálová pipeta a špičky 

Chemikálie 

» WST-1 » Médium 

» α-tomatin  

Postup 

1.) Nasazení buněk do 96-jamkové destičky 

K nasazení byly použity všechny tři nádorové linie buněk (SW620, 

HEP-2 USA, BOWES).  

K nasazení každého typu buněk jsme použili dvě 96-jamkové destičky. 

Na první destičce jsme první sloupec jamek nechali pro blank, do dalších 

čtyř sloupců jamek jsme nasadili koncentraci buněk 5 000 bb/ml (první tři 

sloupce z nich byly ovlivněny α-tomatinem a do čtvrtého sloupce bylo 

přidáno médium jako kontrola). Do dalších pěti sloupců jsme nasadili 

koncentraci buněk 10 000 bb/ml (první tři sloupce byly ovlivněny 

α-tomatinem a do čtvrtého sloupce bylo přidáno médium jako kontrola, pátý 

sloupec sloužil pouze pro nárůst buněk), zbývající sloupce byly ponechány 

prázdné.  

Na druhé destičce jsme první sloupec nechali pro blank, do dalších čtyř 

sloupců jamek jsme nasadili koncentraci buněk 15 000 bb/ml (první tři 

sloupce z nich byly ovlivněny α-tomatinem a do čtvrtého sloupce bylo 

přidáno médium jako kontrola), do dalších pěti sloupců jsme nasadili 

koncentraci buněk 30 000 bb/ml (první tři sloupce byly ovlivněny 

α-tomatinem a do čtvrtého sloupce bylo přidáno médium jako kontrola, pátý 

sloupec sloužil pouze pro nárůst buněk), zbývající sloupce byly ponechány 

prázdné. 

V každé jamce s buňkami bylo 200 µl média. 

Na jeden pokus bylo potřeba použít celkem šest destiček (3x první 

destička, 3x druhá destička). 
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Destička č. 1 

            

B            

L            

A            

N            

K            

            

 5 000 bb/ml 10 000 bb/ml 10 000 

bb/ml 
Prázdné 

 

Destička č. 2 

            

B            

L            

A            

N            

K            

            

 15 000 bb/ml 30 000 bb/ml 30 000 

bb/ml 
Prázdné 

 

2.) Ovlivnění α-tomatinem 

Destičky jsme ovlivnili 3 µM a 9 µM koncentrací α-tomatinu. Na každé 

destičce jsme ovlivnili tři sloupce jamek od každé koncentrace buněk.  

 9 µM α-tomatin – pro jednu destičku jsme potřebovali 9,6 ml 

roztoku α-tomatinu a média, destiček jsme ovlivnili celkem šest, 

k tomu bylo využito 57,6 ml roztoku plus rezerva. Zásobní roztok 

α-tomatinu měl koncentraci 900 µM. Pro šest destiček jsme 

použili 63 ml média, do kterého jsme přidali 63 µl α-tomatinu. 

 3 µM α-tomatin - pro jednu destičku jsme potřebovali 9,6 ml 

roztoku α-tomatinu a média, destiček jsme ovlivnili celkem šest, 

k tomu bylo využito 57,6 ml roztoku plus rezerva. Zásobní roztok 

α-tomatinu měl koncentraci 900 µM. Pro šest destiček jsme 

použili 63 ml média, do kterého jsme přidali 21 µl α-tomatinu. 
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Do každé jamky jsme přidali 200 µl roztoku média s α-tomatinem, 

případně pouze roztok média. 

 

Ovlivnění destiček 

            

B            

L            

A            

N            

K            

            

 α-tomatin Mé-

dium 
α-tomatin Médium Prázdné 

 

3.) WST barvení 

Roztok WST-1 jsme zředili s médiem v poměru 1:20. Pro jednu destičku 

jsme potřebovali celkem 8 ml roztoku média a WST-1 + rezervu. Celkem 

jsme si tedy připravili pro dvě destičky 20 ml roztoku (19  ml média a 1 ml 

WST-1). 

Z destiček s narostlými buňkami jsme pomocí multikanálové pipety 

odsáli roztok média a α-tomatinu, případně pouze média. Pomocí 

multikanálové pipety jsme do prvních deseti sloupců jamek přidali 100 µl 

připraveného roztoku média s WST-1. Na spektrofotometrickém přístroji 

Tecan M200pro jsme změřili absorbanci při dvou vlnových délkách 450 nm 

a 690 nm v čase 0 hod, poté jsme destičky uložili do termostatu a za dvě 

hodiny jsme opět změřili absorbanci. Nejprve jsme spočítali rozdíly mezi 

vlnovými délkami 450 nm a 690 nm pro oba časy 0 hod i 2 hod, vypočítané 

rozdíly jsme od sebe odečetli – hodnoty (2 hod) mínus hodnoty (0 hod), 

výsledné hodnoty jsme použili pro další výpočty a grafy. 

Měření cytotoxicity jsme prováděli za 24, 48 a 72 hodin od ovlivnění 

buněk α-tomatinem. 
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4.11 Časosběrná videomikroskopie 

Buňky a jejich intra- či intercelulární aktivity se mění během biologického 

procesu. Časosběrná videomikroskopie dovoluje vědcům sledovat změny v počtu, růstu 

a pohyblivosti buněk pod mikroskopem, který umožňuje snímání obrazu nebo nahrávání 

videa v určitě časové linii (vteřiny, minuty či hodiny). Díky získaným snímkům lze 

vyhodnotit agresivitu nádorových buněk, míru jejich ovlivnění různými látkami, změny 

v jejich struktuře a mnoho dalších parametrů. V posledních letech jsou specializované 

techniky monitorování a měření buněčné dynamiky součástí těchto časosběrných 

experimentů. V časosběrné mikroskopii mohou být ke studiu proteinových interakcí 

rovněž využity techniky jako je FRET (Fluorescence resonance energy transfer) 

(Lumen Dynamics 2013, Meijering et al. 2008). 

Přístroje a pomůcky 

» Laminární box » Termostat 

» BioStation IM (Nikon) » Program NIS Elements AR 3.20 (Nikon) 

» Počítač » Plastové kultivační komůrky 

Chemikálie 

» Médium » α-tomatin 

Postup 

Nejprve jsme nádorové linie nasadili do plastových kultivačních komůrek, 

jejichž skleněné dno je rozděleno do čtyř kompartmentů (konfigurace quatro). Toto 

rozdělení umožňovalo paralelní sledování až ve čtyřech experimentech. Kultivační 

komůrky byly umístěny na 12 až 24 hodin do termostatu s 5 % CO2 při 37 °C. Poté jsme 

buňky v komůrce propláchli čerstvým médiem a následně k nim přidali médium 

s různými koncentracemi α-tomatinu. Do prvního kompartmentu jsme přidali pouze 

médium, proto tato komůrka sloužila jako kontrola, do dalších kompartmentů jsme 

přidali roztoky s různými koncentracemi α-tomatinu. Komůrky jsme poté přenesli do 

časosběrného zařízení BioStation IM (Nikon), které bylo složeno z inkubátoru, 

motorizovaného mikroskopu, chlazené CCD kamery, softwaru na snímání a analýzu 

časosběrných sekvencí. Záznamy byly pořizovány pro každý kompartment paralelně ve 

více kanálech při různě velkém zvětšení, sekvence byly následně poloautomaticky 

analyzovány pomocí programu NIS Element AR 3.20 (Nikon). 
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4.12 Buněčný cyklus 

Buněčný cyklus lze měřit pomocí průtokové cytometrie. Průtoková cytometrie 

se využívá pro imunofenotypizace, počítání buněk, analýzu GFP exprese a analýzu 

buněčného cyklu. Jedná se o laboratorní metodu používanou pro měření fyzikálních a 

chemických vlastností biologických buněk, která umožňuje změření řady parametrů na 

velkém počtu částic. Měření těchto parametrů se provádí na každé jednotlivé částici či 

buňce, které jsou pomocí proudu tekutiny unášeny ke světelnému paprsku. Lom a 

rozptyl tohoto paprsku udávají jednotlivé parametry buňky, přímý rozptyl je úměrný 

velikosti buňky, boční rozptyl odpovídá granularitě částice. Pro zvýraznění různých 

struktur se využívá fluorescenční barvivo či fluorescenční značky. Buňky rozptylují 

světelný paprsek a fluorescenční barvivo zároveň emituje světlo o delší vlnové délce 

(Ormerod 2008, Invitrogen 2013).  

Pomůcky a přístroje 

» Průtokový cytometr » Centrifuga 

» Termostat » Třepačka 

» Láhve do centrifugy » Střední láhve na kultivaci buněk 

» Multikanálová pipeta a špičky 

Chemikálie 

» α-tomatin » Médium 

» Trypsin » 70% ethanol 

» PBS » Fosfát-citrátový pufr 

» Vindelovův roztok  » Sheat liquid 

» Shutdown solution 

Postup 

1.) Ovlivnění α-tomatinem 

Nasazené střední kultivační láhve (150 000 bb/ml) byly ovlivněny třemi 

koncentracemi α-tomatinu – 3 µM, 6 µM a 9 µM, dále byla použita jedna 

kontrolní láhev pouze s médiem. Základní roztok α-tomatinu měl 

koncentraci 900 µM. 

 9 µM α-tomatin – do střední láhve jsme přidávali 20 ml roztoku, pro 

přípravu roztoku jsme použili 40 ml média, ke kterému jsme přidali 

40 µl α-tomatinu. 
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 6 µM α-tomatin – do střední láhve jsme přidávali 20 ml roztoku, pro 

přípravu roztoku jsme použili 20 ml připraveného roztoku 9 µM 

α-tomatinu, ke kterému jsme přidali 10 ml média. 

 3 µM α-tomatin – do střední láhve jsme přidávali 20 ml roztoku, pro 

přípravu roztoku jsme použili 10 ml připraveného roztoku 6 µM 

α-tomatinu, ke kterému jsme přidali 10 ml média. 

 Pokud bychom používali malé láhve, objem roztoku by byl pouze 

10 ml na láhev. 

Z nasazených lahví bylo slito původní médium a do každé z nich bylo 

přidáno 20 ml určitého roztoku. Všechny lahve byly dány na 24 hodin do 

termostatu. 

 

2.) Fixování buněk 

Za 24 hodin byla každá kultivační láhev s buňkami zpasážována a celý 

obsah 20 ml byl přenesen do centrifugační lahvičky. Lahvičku s buňkami a 

médiem jsme stočili 1000 rpm/10 min., následně jsme roztok slili a buňky 

rozklepali. Dále jsme přidali PBS na 10 ml, opět stočili 1000 rpm/10 min.,  

PBS slili a buňky rozklepali. V posledním kroku jsme přikapávali 2 ml 

70% ethanolu do lahvičky umístěné na třepačce, aby došlo ke správné a 

úplné fixaci buněk. Následně jsme lahvičky uložili do lednice (4 °C) do 

doby, než jsme měřili buněčný cyklus (alespoň 24 hodin).  

  

3.) Měření buněčného cyklu 

Centrifugační lahvičky s buňkami fixovanými 2 ml 70% ethanolu jsme 

stočili 2000 rpm/10 min., ethanol jsme slili a buňky rozklepali. Poté jsme 

přidali PBS na 10 ml, stočili 1000 rpm/10 min., PBS slili a buňky rozklepali. 

K buňkám jsme přidali 0,5 ml PBS a 0,5 ml fosfát-citrátového pufru a vše 

jsme inkubovali 5 minut při laboratorní teplotě. K roztoku jsme následně 

přidali PBS na 10 ml, vše stočili 1000 rpm/10 min., roztok slili a buňky 

rozklepali. K buňkám jsme přidali 0,5 ml Vindelovova roztoku, vše jsme 

nechali inkubovat 50-60 minut v termostatu. Roztok s buňkami jsme změřili 

na průtokovém cytometru. 
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4.13 Fluorescenční mikroskopie 

Fluorescence je fyzikálně-chemický děj, při němž jsou některé látky, zvané 

fluorofory, schopny po ozáření absorbovat světlo určité vlnové délky a následně toto 

světlo, avšak s delší vlnovou délkou, vyzářit. Fluorescence trvá pouze krátkou chvíli, po 

skončení záření téměř okamžitě zhasíná.  

Fluorescence se využívá nejvíce v buněčné biologii a molekulární genetice, 

především pro zviditelnění buněčných struktur (jádro a cytoskelet), pro specifické 

označení molekul ve tkáních (lipidy, bílkoviny a sacharidy) či pro nalezení daných 

sekvencí nukleotidů v DNA a RNA. 

Fluorofory dělíme na vnitřní, které se vyskytují přirozeně (chlorofyl, keratin, 

celulóza), a vnější (fluorescenční barviva), které se používají ke zviditelnění molekul a 

buněk, jež nemají vlastní fluorescenci. Fluorescenční barviva jsou molekuly obsahující 

velké množství elektronů, nejčastěji se jedná o aromatické sloučeniny a heterocykly. 

Příkladem takového barviva může být DAPI (4',6-diamidino-2-fenylindol 

dihydrochlorid), který se interkaluje do struktury DNA (Sehadová 2011). 

Typy fluorescenčních mikroskopů jsou transmisní fluorescenční mikroskop a 

epifluorescenční mikroskop. U epifluorescenčního mikroskopu prochází excitační 

světlo objektivem a dopadá na preparát ze shora, emisní světlo se poté vrací zpět do 

objektivu, proto je nutné použít zvláštní typ zrcadla, tzv. dichroické zrcadlo, které 

maximum excitačního světla odráží do objektivu a maximum emisního světla propouští 

do okuláru (NATUR 2013). 

 

 

 

 

Obr. 6. Struktura barviva DAPI (KIT 2012) 

Přístroje a pomůcky 

» Epifluorescenční mikroskop Nikon Eclipse E-400 

» Laminární box » Centrifuga 

» Termostat » Pipety a špičky 

» Sklíčka, krycí sklíčka » Komíny 

» Buničina 
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Chemikálie 

» α-tomatin » Médium 

» PBS » 10% formaldehyd 

» DAPI » ProLong Gold  

» Lak na nehty 

Postup 

1.) Nasazení buněk do cytospinové kultivační komůrky 

K nasazení cytospinových kultivačních komůrek jsme použili všechny tři 

nádorové linie buněk (SW 620, HEP-2 USA, BOWES). 

Od každé nádorové linie jsme nasadili tři cytospinové kultivační komůrky 

s koncentrací 5 000 bb/ml a tři cytospinové kultivační komůrky s koncentrací 

10 000 bb/ml. Buňky jsme nechali růst 24 hodin v termostatu. 

 

2.) Ovlivnění buněk α-tomatinem 

Cytospinové kultivační komůrky jsme ovlivnili 3 µM a 9 µM koncentrací 

α-tomatinu. Od každé koncentrace buněk jsme ovlivnili dvě cytospinové 

kultivační komůrky α-tomatinem a jednu cytospinovou kultivační komůrku 

jsme nechali jako kontrolu. 

 9 µM α-tomatin – pro jednu cytospinovou kultivační komůrku 

jsme potřebovali 1 ml roztoku α-tomatinu a média, komůrky jsme 

ovlivnili celkem čtyři, využity byly 4 ml roztoku plus rezerva. 

Zásobní roztok α-tomatinu měl koncentraci 900 µM. Pro čtyři 

cytospinové kultivační komůrky jsme použili 6 ml média, do 

kterého jsme přidali 6 µl α-tomatinu. 

 3 µM α-tomatin – pro jednu cytospinovou kultivační komůrku 

jsme potřebovali 1 ml roztoku α-tomatinu a média, cytospinové 

kultivační komůrky jsme ovlivnili celkem čtyři, využity byly 4 ml 

roztoku plus rezerva. Zásobní roztok α-tomatinu měl koncentraci 

900 µM. Pro čtyři komůrky jsme použili 6 ml média, do kterého 

jsme přidali 2 µl α-tomatinu. 

Do každé cytospinové kultivační komůrky jsme přidali 1 ml roztoku 

média s α-tomatinem, případně pouze roztok média. 
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3.) Fixace a barvení pomocí DAPI 

Cytospinové kultivační komůrky jsme fixovali a barvili po 12 hodinách od 

ovlivnění α-tomatinem. 

Roztoky jsme po 12 hodinách slili (v případě, že bylo hodně buněk 

odlepených od sklíčka, jsme cytospinové kultivační komůrky nejprve stočili 

na 1 000 rpm/5 min.). Poté jsme buňky promyli 1 ml PBS, bylo nutné, 

abychom roztok pipetovali po stěně komínu, aby nedošlo k odplavení buněk 

(vše jsme stočili 1 000 rpm/5 min.). Roztok jsme z cytospinových 

kultivačních komůrek slili, na buničině jsme je nechali odkapat a poté přidali 

1 ml 10% formaldehydu. Vše jsme nechali stát po dobu 5 až 10 minut. 

Formaldehyd jsme odstranili, přidali 1 ml PBS a vše stočili při 

1 000 rpm/5 min.. PBS jsme slili a opět přidali 1 ml PBS, stočili při 

1 000 rpm/5 min., aby bylo promývání dobře provedené. PBS jsme následně 

slili a na buničině jsme nechali komůrky odkapat, poté jsme buňky obarvili 

pomocí 60-80 µl barviva DAPI. Vše jsme následně nechali ve tmě stát 

5 až 10 minut. Poté jsme cytospinové kultivační komůrky opláchli 2 ml PBS, 

stočili při 1 000 rpm/5 min. a odstranili PBS, přidali 1 ml PBS, stočili při 

1 000 rpm/5 min., odstranili PBS a komůrky rozložili. Následně jsme 

preparáty zamontovali s přidáním fluorescence stabilizujícího prostředku 

ProLong Gold (nebo bez něj). 

 

4.) Mikroskopie 

Mikroskopovali jsme pomocí epifluorescenčního mikroskopu Nikon 

Eclipse E 400 vybaveným digitální barevnou kamerou COOL 1300, 

excitačním filtrem 330-380 nm a emisním filtrem 420 nm. Fotografie byly 

pořízeny pomocí softwaru NIS Element AR 3.20 se zvětšením 200 krát a 

600 krát. Následně jsme kvantifikovali a provedli morfometrickou analýzu 

jader nejméně 1 000 buněk. 
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5. Výsledky 

5.1 Proliferace a viabilita 

Proliferaci a viabilitu buněk všech testovaných buněčných linií ovlivněných 

α-tomatinem v porovnání s kontrolními vzorky jsme určovali pomocí kolorimetrického 

testu WST-1.  V první fázi testování jsme obecně ověřovali účinek různých koncentrací 

α-tomatinu v čase 24 až 72 hodin. Na základě získaných výsledků (účinnost závislá na 

dávce) jsme následně vytipovali koncentrace, které jsme používali v dalších 

experimentech.  

5.1.1 Buněčná nádorová linie SW 620 

Z obrázku 7 vyplývá, že koncentrace α-tomatinu nižší než 3 µM neměly 

významný vliv na proliferaci a viabilitu nádorové linie SW 620 ve všech sledovaných 

časových intervalech. Statisticky významnou inhibici proliferace jsme pozorovali 

u koncentrace 6 µM a vyšší. Tento inhibiční vliv byl nejvýznamnější během 24 hodin, 

v dalších časových intervalech se snižoval.  

 Obr. 7. Vliv α-tomatinu v koncentračním rozmezí 0-9 µM na viabilitu a proliferaci 

nádorové linie SW 620 v průběhu 72 hodin.  * označuje statistickou významnost při 

P<0,05  
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5.1.2 Buněčná nádorová linie HEP-2 USA 

Růst a viabilitu buněčné nádorové linie HEP-2 USA nejvýznamněji inhiboval 

α-tomatin v koncentraci 9 µM, přičemž 6 µM koncentrace α-tomatinu se v tomto ohledu 

jevila významnou pouze během 24 hodinového ovlivnění. Nižší koncentrace α-tomatinu 

nevykazovaly žádné významné rozdíly oproti kontrole (viz obrázek 8). 

 

 Obr. 8. Vliv  α-tomatinu v koncentračním rozmezí 0-9 µM na viabilitu a proliferaci 

nádorové linie HEP-2 USA v průběhu 72 hodin, * označuje statistickou významnost při 

P<0,05  
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5.1.3 Buněčná nádorová linie BOWES 

Podobně jako u ostatních buněčných linií byl růst buněk nádorové linie BOWES 

i jejich viabilita významně redukovány α-tomatinem v koncentracích 6 µM a 9 µM. 

  

Obr. 9. Vliv α-tomatinu v koncentračním rozmezí 0-9 µM na viabilitu a proliferaci 

nádorové linie BOWES v průběhu 72 hodin. * označuje statistickou významnost při 

P<0,05  

 

Na základě výše zmíněných výsledků jsme se rozhodli dále ověřit, zda 

antiproliferační účinek α-tomatinu souvisí s jeho stechiometrií. Zvolili jsme dvě 

koncentrace 3 µM a 9 µM, jejichž cytotoxicitu jsme následně stanovovali u všech 

testovaných nádorových buněk při počáteční odstupňované buněčné denzitě.  
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5.1.4 Buněčná nádorová linie SW 620 – 3 µM α-tomatin 

Inhibiční účinek α-tomatinu v koncentraci 3 µM se lišil v závislosti na počtu 

ovlivněných buněk. Nejvýraznější inhibice proliferace bylo dosaženo u nejnižší 

počáteční buněčné denzity 5 000 bb/ml, a to během 48 hodinového ovlivnění. U vyšších 

buněčných denzit (10 – 30 000 bb/ml) byl inhibiční účinek α-tomatinu úměrně nižší, 

nicméně signifikantní ve všech sledovaných časových intervalech mimo 72 hodinového 

intervalu při buněčné denzitě 30 000 bb/ml. Časový průběh inhibice byl v těchto 

případech lineární. 

Obr. 10. Vliv α-tomatinu v koncentraci 3 µM na viabilitu a proliferaci nádorové 

linie SW 620 v různých buněčných denzitách v průběhu 72 hodin. 3 µM α-tomatin 

statisticky významně ovlivnil všechny buněčné denzity ve všech časových intervalech, 

kromě buněčné denzity 30 000 bb/ml v časovém intervalu 72 hodin 

 

  

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

24 48 72 

A
b

so
rb

an
ce

  (
4

5
0

/6
9

0
 n

m
) 

čas (hod) 

SW 620, 3 µM α-tomatin 

α-tomatin 5 000 bb/ml kontrola - 5 000bb/ml α-tomatin 10 000 bb/ml 

kontrola - 10 000bb/ml α-tomatin 15 000 bb/ml kontrola - 15 000bb/ml 

α-tomatin 30 000 bb/ml kontrola - 30 000bb/ml 



48 

 

Tab. 1. Proliferace a viabilita buněčné linie SW 620 (rostoucí koncentrace buněk) po 

ovlivnění 3 µM α-tomatinem během 72 hodinového intervalu  

Ovlivnění 
Koncentrace buněk 

v ml (x10
3
) 

Proliferace a viabilita (%) 

24 hod 48 hod 72 hod 

Kontrola 5 100±5,6 100±14,5 100±6,8 

α-tomatin 5 18,3±4,5* 14,9±5,1* 16,5±2,8* 

Kontrola 10 100±4,6 100±6,7 100±6,6 

α-tomatin 10 23,3±3,6* 31,2±5,9* 42,0±9,8* 

Kontrola 15 100±12,7 100±7,3 100±4,2 

α-tomatin 15 31,8±4,3* 44,9±7,1* 63,7±6,5* 

Kontrola 30 100±7,8 100±6,5 100±2,0 

α-tomatin 30 53,2±6,8* 70,2±8,3* 82,3±6,4 

* označuje statistickou významnost při P<0,05 

5.1.5 Buněčná nádorová linie SW 620 – 9 µM α-tomatin 

9 µM α-tomatin významným způsobem ovlivnil proliferaci a viabilitu buněk 

u všech použitých buněčných denzit. U ovlivněných buněčných kultur v koncentracích 

5 000 bb/ml a 10 000 bb/ml byl inhibiční průběh nelineární, nejvýraznější pokles 

buněčné viability a proliferace byl pozorován ve 48 hodinovém intervalu. Naopak 

u koncentrací 15 000 bb/ml a 30 000 bb/ml měla inhibice proliferace opačný průběh, 

v časovém intervalu 48 hodin od začátku ovlivnění byla inhibice nejnižší (viz 

obrázek 11 a tabulka 2). 
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Obr. 11. Vliv α-tomatinu v koncentraci 9 µM na viabilitu a proliferaci nádorové 

linie SW 620 v různých buněčných denzitách v průběhu 72 hodin. 9 µM α-tomatin 

statisticky významně ovlivnil všechny buněčné denzity ve všech časových intervalech 

 

Tab. 2. Proliferace a viabilita buněčné linie SW 620 (rostoucí koncentrace buněk) po 

ovlivnění 9 µM α-tomatinem během 72 hodinového intervalu 

Ovlivnění 
Koncentrace buněk 

v ml (x10
3
) 

Proliferace a viabilita (%) 

24 hod 48 hod 72 hod 

Kontrola 5 100±11,8 100±12,1 100±8,5 

α-tomatin 5 3,2±0,5* 0,4±0,2* 2,2±0,7* 

Kontrola 10 100±8,1 100±8,0 100±10,2 

α-tomatin 10 2,6±0,3* 1,2±0,8* 2,2±1,1* 

Kontrola 15 100±20,3 100±8,7 100±5,5 

α-tomatin 15 3,4±3,0* 19,8±4,0* 2,0±0,4* 

Kontrola 30 100±6,4 100±3,9 100±3,6 

α-tomatin 30 4,1±2,5* 14,3±1,8* 5,5±3,3* 

* označuje statistickou významnost při P<0,05 
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5.1.6 Buněčná nádorová linie HEP-2 USA  - 3 µM α-tomatin 

Obrázek 12 znázorňuje vliv 3 µM α-tomatinu na proliferaci a viabilitu buněk 

nádorové linie HEP-2 USA. Inhibiční účinek α-tomatinu v koncentraci 3 µM se lišil 

v závislosti na počtu ovlivněných buněk, spíše ovšem neměl výrazný vliv na buněčnou 

proliferaci a viabilitu. Nejvýraznější inhibice proliferace byla pozorována u nejnižší 

počáteční buněčné denzity 5 000 bb/ml. Časový průběh inhibice byl ve všech případech 

lineární. Viabilita a proliferace u všech buněčných denzit ovlivněných 3 µM 

α-tomatinem byly oproti kontrole nejvýraznější v čase 24 hodin, nejmenší rozdíl byl 

sledován v čase 72 hodin. 

Obr. 12. Vliv α-tomatinu v koncentraci 3 µM na viabilitu a proliferaci nádorové 

linie HEP-2 USA v různých buněčných denzitách v průběhu 72 hodin. 3 µM α-tomatin 

statisticky významně ovlivnil všechny buněčné denzity v časovém intervalu 24 hodin, a 

buněčnou denzitu 5 000 bb/ml v čase 48 hodin  
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Tab. 3. Proliferace a viabilita buněčné linie HEP-2 USA (rostoucí koncentrace buněk) 

po ovlivnění 3 µM α-tomatinem během 72 hodinového intervalu 

Ovlivnění 
Koncentrace buněk 

v ml (x10
3
) 

Proliferace a viabilita (%) 

24 hod 48 hod 72 hod 

Kontrola 5 100±9,6 100±13,0 100±6,3 

α-tomatin 5 47,8±5,1* 57,8±10,5* 96,5±6,0 

Kontrola 10 100±6,8 100±11,8 100±4,0 

α-tomatin 10 65,2±4,3* 82,7±13,0 96,0±6,9 

Kontrola 15 100±11,2 100±6,9 100±2,6 

α-tomatin 15 64,4±9,8* 86,4±8,1 97,4±2,2 

Kontrola 30 100±3,4 100±2,9 100±1,7 

α-tomatin 30 74,7±9,6* 94,7±5,5 99,1±1,6 

* označuje statistickou významnost při P<0,05 

 

5.1.7 Buněčná nádorová linie HEP-2 USA – 9 µM α-tomatin 

Vliv 9 µM α-tomatinu na proliferaci a viabilitu buněk nádorové linie HEP-2 

USA je zobrazen v tabulce 4 a graficky znázorněn na obrázku 13. Kontrolní buňky 

denzit 5 – 10 000 bb/ml vykazovaly oproti zbylým denzitám prudký nárůst. 9 µM 

α-tomatin významným způsobem ovlivnil proliferaci a viabilitu buněk u všech 

použitých buněčných denzit, kde byl inhibiční průběh nelineární. U buněčné denzity 

10 000 bb/ml byl nejvýraznější pokles buněčné viability a proliferace pozorován 

v časovém intervalu 48 hodin od začátku ovlivnění. Naopak u zbylých koncentrací měla 

inhibice proliferace opačný průběh, v čase 48 hodin byla nejnižší.  
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Obr. 13. Vliv α-tomatinu v koncentraci 9 µM na viabilitu a proliferaci nádorové 

linie HEP-2 USA v různých buněčných denzitách v průběhu 72 hodin. 9 µM α-tomatin 

statisticky významně ovlivnil všechny buněčné denzity ve všech časových intervalech 

 

Tab. 4. Proliferace a viabilita buněčné linie HEP-2 USA (rostoucí koncentrace buněk) 

po ovlivnění 9 µM α-tomatinem během 72 hodinového intervalu 

Ovlivnění 
Koncentrace buněk 

v ml (x10
3
) 

Proliferace a viabilita (%) 

24 hod 48 hod 72 hod 

Kontrola 5 100±9,5 100±7,5 100±10,1 

α-tomatin 5 1,5±0,5* 1,7±1,4* 0,7±0,9* 

Kontrola 10 100±12,2 100±5,1 100±3,5 

α-tomatin 10 30,9±1,9* 2,5±2,5 5,4±3,3* 

Kontrola 15 100±5,0 100±11,8 100±9,9 

α-tomatin 15 1,7±1,1* 2,4±1,1* 1,7±2,3* 

Kontrola 30 100±11,4 100±7,5 100±9,5 

α-tomatin 30 4,5±2,4* 8,2±3,0* 0,8±1,1* 

* označuje statistickou významnost při P<0,05 
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5.1.8 Buněčná nádorová linie BOWES – 3 µM α-tomatin 

Obrázek 14 graficky znázorňuje vliv 3 µM α-tomatinu na proliferaci a viabilitu 

buněk nádorové linie BOWES. Inhibiční účinek α-tomatinu v koncentraci 3 µM neměl 

výrazný vliv na buněčnou proliferaci a viabilitu. Nejvýraznější inhibice proliferace byla 

pozorována u nejnižší počáteční buněčné denzity 5 000 bb/ml. U všech buněčných 

denzit došlo postupně k lineárnímu průběhu inhibice, inhibiční účinek α-tomatinu byl 

úměrně nižší, nicméně signifikantní (nejvýraznější účinek měl α-tomatin 

v 72 hodinovém intervalu). Nejmenší rozdíl proliferace a viability ovlivněných buněk 

oproti kontrole nastal u buněčné denzity 10 000 bb/ml, kde mezi časy 24 a 48 hodin 

vzrostla linie o necelé procento. 

 

Obr. 14. Vliv α-tomatinu v koncentraci 3 µM na viabilitu a proliferaci nádorové 

linie BOWES v různých buněčných denzitách v průběhu 72 hodin. 3 µM α-tomatin 

statisticky významně ovlivnil všechny buněčné denzity ve všech časových intervalech 
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Tab. 5. Proliferace a viabilita buněčné linie BOWES (rostoucí koncentrace buněk) po 

ovlivnění 3 µM α-tomatinem během 72 hodinového intervalu 

Ovlivnění 
Koncentrace buněk 

v ml (x10
3
) 

Proliferace a viabilita (%) 

24 hod 48 hod 72 hod 

Kontrola 5 100±7,0 100±7,9 100±11,9 

α-tomatin 5 21,3±5,9* 27,5±4,3* 31,2±4,5* 

Kontrola 10 100±9,2 100±10,6 100±9,6 

α-tomatin 10 34,5±6,6* 35,2±4,6* 43,4±5,5* 

Kontrola 15 100±12,1 100±10,6 100±7,2 

α-tomatin 15 27,9±3,1* 46,6±5,4* 61,7±5,0* 

Kontrola 30 100±9,4 100±4,4 100±4,2 

α-tomatin 30 44,0±7,0* 63,9±8,7* 75,9±4,5* 

* označuje statistickou významnost při P<0,05 

5.1.9 Buněčná nádorová linie BOWES – 9 µM α-tomatin 

Z  dat uvedených v tabulce 6 vyplývá významný vliv 9 µM α-tomatinu na 

proliferaci a viabilitu buněk nádorové linie BOWES u všech použitých buněčných 

denzit mimo 30 000 bb/ml. U ovlivněných buněčných kultur v koncentracích 

5 000 bb/ml a 10 000 bb/ml došlo k nelineárnímu inhibičnímu průběhu s nejvýraznější 

inhibicí buněčné viability a proliferace ve 48 hodinovém intervalu. U buněčné denzity 

15 000 bb/ml byl průběh lineární mezi časy 24 a 48 hodin, mezi intervaly 48 a 72 hodin 

nedošlo k žádnému nárůstu proliferace a viability ovlivněných buněk oproti buňkám 

kontrolním. Pro buněčnou koncentraci 30 000 bb/ml byl inhibiční průběh proliferace 

lineární. 
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Obr. 15. Vliv α-tomatinu v koncentraci 9 µM na viabilitu a proliferaci nádorové 

linie BOWES v různých buněčných denzitách v průběhu 72 hodin. 9 µM α-tomatin 

statisticky významně ovlivnil všechny buněčné denzity ve všech časových intervalech 

 

Tab. 6. Proliferace a viabilita buněčné linie BOWES (rostoucí koncentrace buněk) po 

ovlivnění 9 µM α-tomatinem během 72 hodinového intervalu 

Ovlivnění 
Koncentrace buněk 

v ml (x10
3
) 

Proliferace a viabilita (%) 

24 hod 48 hod 72 hod 

Kontrola 5 100±13,7 100±14,8 100±14,8 

α-tomatin 5 3,5±3,5* 1,8±2,3* 2,3±1,3* 

Kontrola 10 100±13,9 100±11,1 100±6,4 

α-tomatin 10 28,4±4,1* 5,5±4,4* 5,9±3,3* 

Kontrola 15 100±14,6 100±12,4 100±10,6 

α-tomatin 15 7,7±4,9* 9,2±5,1* 9,2±3,8* 

Kontrola 30 100±10,5 100±3,0 100±8,3 

α-tomatin 30 51,1±8,1* 59,3±8,4* 67,1±7,2* 

* označuje statistickou významnost při P<0,05 
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5.2 Dynamická morfologie 

Chování a morfologické změny buněk modelových linií SW 620, HEP-2 USA a 

BOWES v kontaktu s testovanou 9 µM koncentrací α-tomatinu byly zaznamenávány 

časosběrnou videomikroskopií a následně analyzovány. Koncentrace 9 µM byla zvolena 

z důvodu nejvýznamnější cytotoxicity zjištěné testem WST-1. 

5.2.1 Buněčná nádorová linie SW 620 

Kontrolní kultury buněk linie SW 620 vykazovaly v průběhu 24 hodin typický 

růst a proliferaci. Po ovlivnění α-tomatinem se buňky již v průběhu prvních 6 hodin 

masivně zakulacovaly a ztrácely adherenci k povrchu. Tento proces v mnohých 

případech končil rychlým buněčným kolapsem, vylitím cytoplazmatického 

kompartmentu do média a následnou fragmentací. V cytoplazmě buněk se ojediněle 

objevovaly i vakuoly, všeobecně došlo také k zastavení buněčného dělení. Výše 

popsané změny dosáhly vrcholu cca během prvních 12 hodin od počátku ovlivnění. 

Změny ovšem neprobíhaly u všech buněk a měly individuální průběh. V intervalu 

dalších 12 hodin se postupně snižoval počet umírajících buněk, zároveň došlo 

k znovuobnovení buněčné adherence u přežívajících buněk a k nastartování proliferace 

(viz obrázek 16). 

  



57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16. Časosběrná videomikroskopie buněčné nádorové linie SW 620  s/bez 

ovlivnění α-tomatinem v koncentraci 9 µM. Fázový kontrast 400 x, měřítko 20 µm 
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5.2.2 Buněčná nádorová linie HEP-2 USA 

Kontrolní kultury buněk linie HEP-2 USA dosáhly v průběhu 24 hodin téměř 

kompletního populačního zdvojení při zachování typické vřetenovité morfologie. Po 

ovlivnění α-tomatinem došlo v průběhu prvních 6 hodin k výrazným změnám v buněčné 

morfologii, buňky se masivně zakulacovaly a ztrácely adherenci k povrchu s následnou 

rychlou degradací. V průběhu času byly tyto změny více patrné, vrcholu dosáhly 

24 hodin od začátku ovlivnění (viz grafické znázornění na obrázku 17). 
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Obr. 17. Časosběrná videomikroskopie buněčné nádorové linie HEP-2 USA 

s/bez ovlivnění α-tomatinem v koncentraci 9 µM. Fázový kontrast 400 x, měřítko 

20 µm 
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5.2.3 Buněčná nádorová linie BOWES 

Kontrolní kultury buněk linie BOWES dosáhly v průběhu 24 hodin kompletního 

populačního zdvojení. Po ovlivnění α-tomatinem došlo v průběhu prvních 6 hodin 

k zástavě proliferace i buněčné motility, některé buňky se zakulacovaly a ztrácely 

adherenci k povrchu s následnou degradací. Již cca 12 hodin od začátku ovlivnění však 

některé buňky obnovily motilní aktivitu a proliferaci, nicméně v omezené míře (viz 

obrázek 18). 
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Obr. 18. Časosběrná videomikroskopie buněčné nádorové linie BOWES s/bez 

ovlivnění α-tomatinem v koncentraci 9 µM. Fázový kontrast 400 x, měřítko 20 µm 
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5.3 Buněčný cyklus 

Účinek α-tomatinu v koncentracích 3 µM, 6 µM a 9 µM na buněčný cyklus 

u všech modelových linií jsme stanovili v čase 24 hodin po ovlivnění. V průběhu 

pokusů jsme zjistili, že v kulturách ovlivněných α-tomatinem v koncentracích 6 µM a 

9 µM nebylo možné dosáhnout dostatečného počtu buněk pro změření cyklu. Z tohoto 

důvodu jsou v této práci prezentovány pouze výsledky měření po ovlivnění 

α-tomatinem v koncentraci 3 µM. 

 

Na obrázcích 19, 20 a 21 jsou znázorněny buněčné cykly pro nádorové linie 

SW 620, HEP-2 USA a BOWES. Distribuce fází buněčného cyklu u všech sledovaných 

buněčných linií (SW 620, HEP-2 USA a BOWES) byla velmi podobná a zahrnovala 

cca 40-45 % buněk v G1 fázi, 10-20 % v G2 fázi a 40 % v S fázi, což odpovídá 

typickému růstovému profilu těchto linií. α-tomatin v koncentraci 3 µM neměl 

signifikantní vliv na buněčný cyklus u žádné ze studovaných modelových linií během 

intervalu 24 hodin. 
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Obr. 19. Vliv α-tomatinu v koncentraci 3 µM na průběh buněčného cyklu 

u nádorové linie SW 620 v intervalu 24 hodin po ovlivnění  
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Obr. 20. Vliv α-tomatinu v koncentraci 3 µM na průběh buněčného cyklu 

u nádorové linie HEP-2 USA v intervalu 24 hodin po ovlivnění 
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Obr. 21. Vliv α-tomatinu v koncentraci 3 µM na průběh buněčného cyklu 

u nádorové linie BOWES v intervalu 24 hodin po ovlivnění 
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5.4 Morfologie buněčného jádra 

Pro sledování morfologických změn jádra u buněčných nádorových linií po 

ovlivnění α-tomatinem jsme využili metodu fluorescenční mikroskopie v kombinaci 

s fázovým kontrastem. V této fázi výzkumu jsme sledovali účinky α-tomatinu 

v koncentraci 3 µM a 9 µM v čase 12 hodin od ovlivnění. Buňky jsme barvili 

fluorescenčním barvivem DAPI, které se specificky váže na jaderný chromatin 

v oblastech bohatých na A-T báze a vykazuje velkou kvantovou výtěžnost. Hodnocení 

minimálně 500 buněk bylo provedeno prostřednictvím programu NIS-Elements AR 3.2.  

 

U žádné ze sledovaných buněčných linií neměl α-tomatin v koncentraci 3 µM 

vliv na morfologii a integritu buněčného jádra. Buněčná jádra u buněk vystavených 

9 µM α-tomatinu se naopak velmi rychle smršťovala a měnila svůj tvar. V některých 

případech docházelo k nepravidelné kondenzaci chromatinu a v kontextu buněčné 

nekrózy bylo také možné detekovat vylévání chromatinu z buněk do média. Tyto jevy 

byly pozorovány u všech modelových linií, přičemž nejvýraznější byly u buněk HEP-2 

USA (viz obrázky 22, 23 a 24). Mezi buněčnými koncentracemi 5 000 bb/ml a 

10 000 bb/ml nebyl pozorován žádný viditelný rozdíl ve struktuře jádra, proto jsou dále 

zobrazeny pouze obrázky linií v koncentraci 10 000 bb/ml. 
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Obr. 22. Vliv α-tomatinu v koncentraci 9 µM na strukturu a integritu buněčného 

jádra u nádorové linie SW 620, 10 000 bb/ml, 12 hodin od začátku ovlivnění. 

Fluorescence, fázový kontrast 400 x, měřítko 22 µm 
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Obr. 23. Vliv α-tomatinu v koncentraci 9 µM na strukturu a integritu buněčného 

jádra u nádorové linie HEP-2 USA, 10 000 bb/ml, 12 hodin od začátku ovlivnění. 

Fluorescence, fázový kontrast 400 x, měřítko 22 µm  
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Obr. 24. Vliv α-tomatinu v koncentraci 9 µM na strukturu a integritu buněčného 

jádra u nádorové linie BOWES, 10 000 bb/ml, 12 hodin od začátku ovlivnění. 

Fluorescence, fázový kontrast 400 x, měřítko 22 µm  
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6. Diskuze 

α-tomatin je steroidní alkaloid obsažený v rajčatech (Lycopersicon esculentum), 

který se nachází převážně v zelených částech rostliny a v nezralých plodech, ve zralých 

plodech je obsah α-tomatinu minimální (FITDAY 2011). Molekula α-tomatinu se 

skládá z aglykonové poloviny (tomatidinu) a tetrasacharidové poloviny 

(β-lykotetraosy), která obsahuje dvě molekuly D-glukosy a po jedné molekule 

D-galaktosy a D-xylosy (Shih et al. 2009).  

Podle Irvinga a kol. (1946) vykazuje α-tomatin antibiotické účinky na 

grampozitivní bakterie Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis a Phytomonas 

solanacearum, dále má antifungální účinky na kmeny Aspergillus clavatus, Fusarium 

oxysporum a na představitele hub Fungi Imperfecti (Deuteromycota), tedy hub, 

u kterých nebylo pozorováno pohlavní rozmnožování (např. Candida albicans, 

Trichophyton mentagrophytes, Epidermophyton floccosum a Microsporum audouini). 

Filderman a Kovacs (1969) pomocí dvou testů prokázali protizánětlivou aktivitu 

α-tomatinu. V modelovém testu edému na potkaní tlapce zjistili, že velikost inhibiční 

aktivity α-tomatinu je úměrná velikosti jeho dávky. U testu granulomu pomocí 

bavlněných peletek dále ověřili, že α-tomatin brání vzniku granulomu, a to opět úměrně 

velikosti použité dávky, přičemž jeho celkové působení vykazuje shodné znaky se 

steroidními látkami.  

V roce 2009 bylo dále prokázáno (Friedman et al. 2009), že extrakty ze zelených 

rajčat bohaté na α-tomatin inhibují růst nádorových buněčných linií prsu (MCF-7), 

tlustého střeva (HT-29), žaludku (AGS) a jater (HepG2).  

V této práci jsme chtěli blíže charakterizovat možnou protinádorovou aktivitu 

α-tomatinu na vybraných lidských nádorových liniích. Vzhledem k experimentálně 

ověřeným účinkům α-tomatinu u některých buněčných nádorových modelů jsme se 

zaměřili nejen na základní studia proliferace a viability, ale pokusili jsme se také 

vysledovat možné mechanizmy cytotoxického účinku této látky v souvislosti 

s buněčným cyklováním i vlastními morfologickými změnami a konečným buněčným 

fenotypem (typ buněčné smrti). 

Jako nádorové buněčné linie byly vybrány linie tlustého střeva (SW 620), 

primárně izolované z adenokarcinomu tlustého střeva metastazujícího v lymfatických 
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uzlinách, linie karcinomu děložního čípku (HEP-2 USA) a linie melanomu lidské kůže 

(BOWES). 

Pro hodnocení vlivu testovaných látek na buněčný růst a proliferaci se používají 

testy, které jsou založeny na měření různých markerů, např. morfologie (časosběrná 

videomikroskopie), integrity buněčné membrány (trypanová modř, neutrální červeň), 

enzymatické aktivity (MTT, WST-1), produkce ATP (chemoluminiscenční ATP), 

proteosyntézy (Coomassie Blue) atd.  

V této práci jsme použili test WST-1 v kombinaci s časosběrnou 

videomikroskopií pro sledování a korelaci morfologie buněk a jejich proliferaci a 

viabilitu.  

Pomocí testu WST-1 jsme nejprve určili koncentrace α-tomatinu, které 

výrazným způsobem inhibovaly modelové nádorové linie. Vzhledem ke specifické 

dynamice inhibičního vlivu α-tomatinu u všech modelových linií (maximum během 

prvních 24 hodin s následným poklesem této aktivity) jsme dále ověřovali možnou 

závislost cytotoxické aktivity této látky na stechiometrické poměry v experimentu. 

Porovnávali jsme tedy inhibiční vliv α-tomatinu v necytotoxické koncentraci (3 µM) a 

cytotoxické koncentraci (9 µM) u všech modelových linií, které byly kultivovány za 

standardních podmínek, ale při různých koncentracích buněk. Výsledky těchto 

experimentů demonstrují, že účinky α-tomatinu byly nejvyšší během prvních 24 hodin 

ovlivnění a úměrně se snižovaly s rostoucím počtem buněk. V tomto případě i 

necytotoxická koncentrace α-tomatinu 3 µM byla schopna velmi účinně zabíjet za 

předpokladu nižší než obvyklé buněčné denzity (30 000 buněk/ml). 

 Tato pozorování nás vedla k hypotéze, že biologické účinky α-tomatinu mohou 

souviset s jeho metabolismem či vazbou na některé intracelulární či extracelulární 

komponenty, což by vysvětlovalo jeho časově omezenou účinnost. Tato hypotéza je 

však v této chvíli neověřená a do budoucna bude nutné příslušné analýzy provést.  

Výsledky našeho výzkumu rámcově odpovídají publikovaným zprávám jiných 

autorů (Lee et al. 2004, Friedman et al. 2007 a Friedman et al. 2009), kteří dospěli 

k podobným závěrům na odlišných nádorových modelech. 

V další části této práce jsme se věnovali specifickým buněčným morfologickým 

změnám, které nastaly po použití 9 µM α-tomatinu. Oproti kontrolním kulturám se 

buňky ovlivněné α-tomatinem v koncentraci 9 µM rychle zakulacovaly, ztrácely 
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adherenci k povrchu a následně u nich docházelo k rychlému kolapsu. Tyto změny byly 

v některých případech doprovázeny také vznikem cytoplazmatických vakuol (např. 

u buněk nádorové linie SW 620). Zároveň docházelo k snižování buněčné motility. 

U nádorových linií SW 620 a BOWES byla v průběhu 24 hodin obnovena proliferace, 

u nádorové linie HEP-2 USA dosáhly zmíněné projevy vrcholu právě v čase 24 hodin. 

Tato pozorování navazují na výsledky Yanga et al. (2004), kteří ve své práci 

sledovali morfologii myších lymfoidních buněk EL4, u nichž došlo po ovlivnění 10 µM 

α-tomatinem ke kondenzaci chromatinu, fragmentaci DNA a poškození membrány. 

Shih et al. (2009) uvádějí, že α-tomatin v koncentraci do 2 µM snižuje míru motility a 

invazivity u buněk linie plicního adenokarcinomu A549.  

V našem výzkumu jsme tyto parametry specificky netestovali, nicméně danou 

inhibici jsme pozorovali u daleko vyšších cytotoxických koncentrací α-tomatinu, což 

potvrzuje předpoklad všeobecného cytotoxického účinku α-tomatinu. 

Jedním z dalších mechanismů cytotoxického působení α-tomatinu na buňky je 

jeho možný zásah do buněčného cyklu. V našem výzkumu jsme zamýšleli sledovat 

možné změny cyklování linií ovlivněných 3 µM, 6 µM a 9 µM α-tomatinem. V průběhu 

pokusu jsme však zjistili, že u vyšších koncentrací α-tomatinu (6 µM a 9 µM) nebylo 

možné dosáhnout měřitelných počtů buněk. Domníváme se, že α-tomatin mohl narušit 

strukturu buňky, která poté nebyla schopná vydržet fixaci a následné barvení.  

K podobnému závěru došli Yang et al. (2004), podle nichž při vyšších 

koncentracích α-tomatinu docházelo ke ztrátám buněk, jež byly způsobené centrifugací 

a přípravou vzorku. 

3 µM α-tomatin výrazným způsobem neovlivnil buněčný cyklus u žádné ze 

sledovaných nádorových linií (SW 620, HEP-2 USA a BOWES). Distribuce fází 

buněčného cyklu byla u všech sledovaných buněčných linií velmi podobná a odpovídala 

typickému růstovému profilu linií. 

Výsledky našeho výzkumu se shodují se závěry studie Chao et al. (2012) 

provedené na liniích chronické myeloidní leukemie K562 a akutní promyelocytární 

leukémie HL60 in vitro a in vivo, kde 10 µM α-tomatin neměnil distribuci buněčného 

cyklu. 

Naopak v práci Yanga et al. (2004) byl popsán posun buněčného cyklu do 

sub-G1 fáze u lymfoidních buněk EL4 ovlivněných α-tomatinem v koncentraci 8 a 

10 µM.  
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 Domníváme se, že vliv α-tomatinu na buněčný cyklus může být závislý na 

buněčném typu, kdy např. adherentní linie mohou reagovat odlišně od linií rostoucích 

v suspenzi. Tento fakt by mohl objasnit naše pozorování i závěry práce Yanga et al. 

(2004) či recentně publikovanou práci Kúdelové et al. (2013), kde u leukemických 

buněk MOLT-4 rostoucích v suspenzi α-tomatin zvyšoval G1 fázi na úkor G2 fáze. Tato 

hypotéza však nebere v úvahu to, že Chao et al. (2012)  také využívali ve své studii linie 

rostoucí v suspenzi. 

Pro charakterizaci typu buněčné smrti jsme použili specifickou fluorescenční 

detekci buněčného jádra v kombinaci s fázovým kontrastem. 3 µM α-tomatin neměl dle 

očekávání výrazný vliv na morfologii a integritu buněčného jádra, avšak 9 µM 

α-tomatin způsoboval smrštění jader, změnu jejich tvaru, nepravidelnou kondenzaci a 

vylití chromatinu. Tyto výsledky ukazují na nekrotický typ buněčné smrti.  

Naše výsledky navazují na závěry studie Yanga et al. (2004) a jejich zjištění 

závislosti vzrůstu apoptických i nekrotických buněk na koncentraci α-tomatinu. 

Procenta časně apoptických buněk byla ovšem vyšší než procenta buněk nekrotických. 

Kvantifikace nekrotických buněk byla nicméně u vysokých dávek α-tomatinu obtížná 

vlivem ztrát buněk při centrifugaci.  

Podobné výsledky uvádějí Kúdelová et al. (2013), v jejich výzkumu vedlo 

jednorázové podání 3 µM α-tomatinu ke kvantitativnímu růstu pozdně 

apoptických/nekrotických buněk u leukemických buněk MOLT-4.  

Naopak studie Lee et al. (2011) dokazuje apoptický typ smrti u buněk 

adenokarcinomu prostaty (PC-3), kde 2 µM α-tomatin zvyšoval počet časných i 

pozdních apoptických buněk. 
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7. Závěr 

 

V této práci jsme dospěli k následujícím zjištěním: 

 

1.) α-tomatin v koncentraci 6 µM a vyšší inhiboval růst a proliferační aktivitu 

buněk vybraných nádorových linií tlustého střeva, děložního čípku a kůže 

(SW 620, HEP-2 USA, BOWES).  

 

2.) Tento inhibiční vliv byl časově omezený, přičemž maximálních hodnot 

dosahoval během prvních 24 hodin od ovlivnění. 

 

3.) Cytotoxicita α-tomatinu byla dále závislá na počtu ovlivněných buněk 

v experimentu – buněčné denzitě. Tyto výsledky podporují hypotézu 

inaktivace-konverze (metabolické či vazebné) α-tomatinu během 24 hodin a 

s ní související pokles jeho cytotoxického a inhibičního účinku. 

 

4.) V nižších koncentracích (3 µM) α-tomatin výrazným způsobem neovlivnil 

buněčný cyklus ani u jedné ze sledovaných nádorových linií, u vyšších 

koncentrací bylo stanovení fází buněčného cyklu u ovlivněných buněk 

technicky nemožné. 

 

5.) α-tomatin v koncentraci 9 µM způsobil u ovlivněných buněk výrazné a 

rychlé změny v celkové morfologii, které korespondovaly s nepravidelným 

kolapsem jaderného chromatinu a jeho fragmentací. Tyto jevy naznačují, že 

tomatin stimuloval nekrózu jako hlavní konečný buněčný fenotyp.  
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8. Zkratky 

ARE  antioxidant/electrophil reactive element 

Arg  arginin 

ATCC   American Type Culture Collection 

ATP   adenosintrifosfát 

Ca
2+ 

vápenatý kation 

CDK  na cyklinech závislé kinázy 

CYP 450  cytochrom P 450 

DAPI  4',6-diamidino-2-fenylindol dihydrochlorid 

D-MEM   Dulbeccovo modifikované Eagleovo médium 

DMSO   dimethylsulfoxid 

DNA  deoxyribonukleová kyselina 

ECACC   European Collection of Cell Cultures 

EDTA   ethylendiamintetraoctová kyselina 

FasL   Fas ligand 

FasR    Fas receptor 

FRET  Fluorescence resonance energy transfer 

GFP exprese   exprese zeleného fluorescenčního proteinu 

GTPáza   guanosintrifosfát fosfohydroláza 

His  histidin 

IARC  International Agency for Research on Cancer 

JNK   c-Jun N-terminální kináza 

KIT   Karlsruher Institut für Technologie 

LF1 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy 

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

NADH Nikotinamidadenindinukleotid 

NAD(P)H   Nikotinamidadenindinukleotidfosfát 

NATUR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy 

NF-κB   nukleární faktor κB 

NIH  National Institut of Health 

NK buňka   Natural Killer buňka 

NO   oxid dusnatý 

Obr. obrázek 
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PBS   Phosphate buffered saline 

Rb  retinoblastomový gen 

RNA  ribonukleová kyselina 

STAT-3  signal transducers and activators of transcription 

Tab. tabulka 

TNF-α  tumor nekrotizující faktor α 

TNFR1  receptor 1 pro tumor nekrotizující faktor α 

WST-1    4-[3-(4-iodofenyl)-2-(4-nitrofenyl)-2H-5-tetrazolio]-1,3-benzen 

disulfonát 

XTT   2,3-bis-(2-methoxy-4-nitro-5-sulfofenyl)-2H-tetrazolium-5- 

  karboxanilid 

 

Buněčné linie 

A549  nádorová linie odvozená z plicního adenokarcinomu 

AGS  nádorová linie odvozená z karcinomu žaludku 

BOWES   nádorová linie odvozená z melanomu lidské kůže 

EL4  nádorová linie odvozená z myšího lymfomu 

HeLa  nádorová linie odvozená z karcinomu děložního čípku 

HEP-2 USA   nádorová linie odvozená z karcinomu děložního čípku 

HepG2  nádorová linie odvozená z karcinomu jater  

HL-60   nádorová linie odvozená z akutní promyelocytární leukémie 

HT-29   nádorová linie odvozená z karcinomu tlustého střeva 

JB6 linie odvozená z myších epidermálních buněk 

K562  nádorová linie odvozená z chronické myeloidní leukémie 

MCF-7  nádorová linie odvozená z karcinomu prsu 

MOLT-4   nádorová linie odvozená z akutní lymfoblastické leukémie 

PC-3  nádorová linie odvozená z karcinomu prostaty 

SW 620   nádorová linie odvozená z adenokarcinomu tlustého střeva

 metastazujícího v lymfatických uzlinách 
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