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Abstrakt 
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Školitel: Ing. Petra Matoušková, Ph.D. 

Název diplomové práce: Vliv valencenu na adhezi prsní nádorové linie MDA-MB-

231 

 

 Valencen patří mezi seskviterpeny a je obsažen v silicích mnoha rostlin. 

Tvoří hlavní aromatickou složku citrusových plodů. Valencen nachází uplatnění 

především v potravinářském a kosmetickém průmyslu, ale nedávné studie potvrdily 

jeho biologickou aktivitu. Byly prokázány jeho protinádorové, protizánětlivé, 

antioxidační a antialergenní účinky. 

 Cílem této práce bylo studovat cytotoxický účinek a vliv na adhezi 

seskviterpenu valencenu na prsní nádorovou linii MDA-MB-231. Dále bylo cílem 

studovat mechanismus jeho působení z pohledu vybraných adhezních molekul, 

které hrají důležitou roli v tvorbě nádorů a metastáz. 

 Cytotoxický účinek valencenu byl testován s použitím neutrální červeně 

(NRU test). Vliv valencenu na adhezi buněk byl kontinuálně sledován pomocí 

přístroje x-Celligence a exprese vybraných adhezních molekul byla studována 

metodami Western blot a qPCR. 

 Výsledky ukázaly mírný cytotoxický účinek valencenu, při koncentraci 100 

μg/ml byla viabilita buněk více než 70%. Buněčná adheze, která byla zvýšena 

přídavkem TNF- („tumor necrosis factor-“) byla snížena pod úroveň kontroly. 

Valencen zvýšil genovou expresi -kateninu v kombinaci s TNF- a způsobil 

zvýšení genové exprese transkripčního faktoru NF-B. 

 



Abstract 
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 Valencene belongs to sesquiterpenes and is constituent of essential oils of 

many plants. It is the main citrus flavoring component. Valencene is mainly used in 

the food and cosmetic industries, but recent studies have confirmed its biological 

activity. Its antitumor, antiinflammatory, antioxidant and antiallergic effects have 

been already proven. 

 The objective of this study was to determine the cytotoxic effect and 

influence on the adhesion of sesquiterpene valencene on breast cancer cell line 

MDA-MB-231. Another objective was to study the mechanism of its effect from the 

perspective of the selected adhesion molecules, which have an important role in 

tumorigenesis and metastasis. 

 Valencene´s cytotoxic effect was tested with use of  neutral red (NRU test). 

Valencene influence on cell adhesion was continuously monitored by means of the 

X-Celligence device and expression of selected adhesion molecules was studied by 

Western blot and qPCR methods.  

 The results showed a slight cytotoxic effect of valencene. Cell viability was 

over 70% at a concentration of 100 μg/ml. Cell adhesion, which was increased by 

the addition of TNF- („tumor necrosis factor-“), has been reduced below the level 

of control. Valencene increased gene expression of -catenin in combination with 

TNF- and caused elevation of gene expression of the transcription factor NF-B. 
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1   ÚVOD 

 
Nádorová onemocnění jsou celosvětově jednou z nejvíce obávaných chorob. 

Po nemocech oběhové soustavy (52% všech úmrtí) představují nádorová 

onemocnění v České republice druhou nejčastější příčinu úmrtí (26% všech úmrtí). 

Ročně je diagnostikováno více než 68 000 nových pacientů a přes 27 000 nemocných 

umírá. Nádorová onemocnění jsou tedy neustálým problémem moderní medicíny. 

 Při porovnání se světovým standardem je v České republice vyšší incidence 

nádorových onemocnění. Zatímco incidence trvale roste, úmrtnost se daří poměrně 

stabilizovat pomocí rozvoje diagnostiky (včasný záchyt onemocnění) a terapie. 

Hlavním důvodem zvyšujícího se výskytu malignit je stárnutí populace. Věk je 

hlavní rizikový faktor především kvůli kumulaci rizikových faktorů. Mezi další 

důvody zvyšující se incidence patří vyšší výskyt fyzikálních a chemických 

kancerogenů, lepší diagnostika (např. programy onkologických screeningů) a 

celková kvalita zdravotní péče, díky které se stále více lidí dožívá vyššího věku. Mezi 

nejčastější nádory u mužů patří plicní nádory, nádory kolorekta, nádory prostaty a 

nádory ledvin. U žen to jsou nádory prsu, nádory kolorekta, nádory těla děložního a 

nádory vaječníků (Češka et al. 2013, ÚZIS 2013). 

 Léčba nádorových onemocnění pomocí chemoterapie přináší vážné vedlejší 

účinky a rezistence nádorových buněk se neustále zvyšuje. Výzkum se v posledních 

letech zaměřil na studium rostlinných látek s cytostatickým účinkem. Seskviterpeny 

jsou sekundární metabolity rostlin a jsou středem zájmu rozsáhlých výzkumů. Zájem 

byl potencován především kvůli jejich přítomnosti u řady léčivých rostlin s různými 

zdravotními přínosy (Langhasová et al. 2014, Vinholes et al. 2014). 
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2   TEORETICKÁ ČÁST 

 
2.1 Zhoubný nádor prsu 
 
2.1.1 Epidemiologie 
 

Karcinom prsu je maligní nádorové onemocnění, které představuje civilizační 

problém. Je to nejčastější zhoubný nádor žen se stále rostoucí incidencí a naopak 

stagnující až mírně klesající mortalitou. Každý rok je v České republice 

diagnostikováno více než 6 000 nových případů onemocnění, což je téměř 120 

pacientek na 100 000 žen. Na nádor prsu každoročně zemře přibližně 2 000 žen, což 

odpovídá 35 úmrtí na 100 000 žen (Rakovina prsu 2014). 

 V dalších vyspělých zemích je stav onemocnění obdobný, rakovina prsu je na 

předním místě vedle rakoviny plic, která převažuje naopak u mužů. Nejvyšší výskyt 

je ve vyspělých zemích Evropy a Ameriky. V Evropě se incidence snižuje od severu 

k jihu a od západu k východu. Nejednotnost se mezi zeměmi zmenšuje, ale incidence 

karcinomu prsu je oproti Dálnému východu v západních státech pětinásobná. Česká 

republika zaujímá v porovnání incidence se světem 30. místo a v porovnání 

s Evropou 21. místo.  

 Dobrou zprávou je, že přes stále rostoucí incidenci je mortalita stejná, od roku 

2002 dokonce mírně klesající. Příčinou je hlavně zlepšení časné diagnostiky a 

úspěšnější léčba. Onemocnění může postihnout i muže (tvoří asi 1% nemocných), 

ale v naprosté většině případů postihuje ženy (Abrahámová et al. 2009). 

 
2.1.2 Etiologie a rizikové faktory 

 
U karcinomu prsu nebyla dosud zjištěna pravá příčina vzniku. Je ale známo, že 

nejzávažnějším rizikovým faktorem je věk. S věkem výrazně roste incidence a 

výrazných hodnot dosahuje už před 50. rokem života. U žen do 20 let je výskyt 
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nádoru prsu extrémně vzácný a u žen do 30 let neobvyklý. Karcinom prsu patří mezi 

hormonálně dependentní nádory s významnou rolí estrogenů a riziko se tudíž 

zvyšuje s prodlužujícím se menstruačním cyklem, tzn. časná menarche a pozdní 

menopauza. Po menopauze je hlavním zdrojem estrogenů tuková tkáň a obézní ženy 

mají vyšší hladiny endogenního estrogenu. Vyšší riziko mají také bezdětné ženy 

nebo ženy, které mají první dítě v pozdním věku života. Ženy, které poprvé rodily 

po 35. roce života, mají vyšší riziko než ženy, které nerodily vůbec. Důležitým 

rizikovým faktorem je výskyt nádoru v rodinné anamnéze a to u přímých 

příbuzných tzn. u sestry, matky nebo babičky. Přibližně 5 – 10% maligních nádorů 

prsní žlázy se vyskytuje hereditárně vlivem genetické zátěže. Hlavní roli hraje 

patogenní mutace genů BRCA1 (17. chromozom) a BRCA2 (13. chromozom), které 

se uplatňují i u jiných nádorových onemocnění (karcinom ovaria, kolorekta, 

prostaty). Jedná se o tumor supresorové geny, které za normální situace regulují 

opravné mechanizmy poškozené DNA a jednotlivé fáze buněčného cyklu. Dědičnost 

je autozomálně dominantní s různou mírou penetrace. Nositelky mutace těchto genů 

mají vysoké riziko vzniku karcinomu prsu a ovaria v mladším věku (u BRCA1 

přibližně 85 resp. 60%, u BRCA2 85 resp. 35%). Poškození genu BRCA2 bývá 

spojeno s horší prognózou. U mužů je mutace BRCA1 spojena s častějším výskytem 

karcinomu prostaty a mutace BRCA2 s rizikem vzniku karcinomu prsu (cca 40%). 

Bohužel nelze klinicky předpovědět vznik karcinomu u konkrétního nositele 

vrozené mutace. Potomci osob, kteří nesou mutaci BRCA1/BRCA2 mají 50 % šanci, 

že vadný gen zdědí. Pokud nesou mutaci oba rodiče, může dojít k přenosu obou 

patogenních mutací. Genetické testování se běžně v rámci prevence neprovádí. 

Indikuje se v případě: 

 časného (pod 50 let věku) vzniku karcinomu prsu/ovaria/tuby (triple 

negativní basal-like karcinom prsu v kterémkoliv věku), 

 bilaterálního nádoru prsu v kterémkoliv věku, 

 duplicitního nádoru prsu a ovaria/tuby v kterémkoliv věku, 

 pozitivní rodinné anamnézy karcinomu prsu/ovaria/tuby, 
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 pozitivní rodinné anamnézy karcinomu prsu u mužů, 

 současné nebo časově následné nádorové multiplicity, hlavně v mladším věku, 

 že vybraní pokrevní příbuzní jsou nositeli mutace BRCA1. 

Osoby, u kterých se zjistila hereditární mutace genů, jsou po celý život 

aktivně sledovány a mohou se provést preventivní opatření (pravidelné radiologické 

vyšetření prsů/ovarií/adnex, mastektomie/adnexetomie, chemoprevence) (Chovanec 

et al. 2008, Hereditární karcinom prsu 2013). 

 Mezi další pravděpodobné rizikové faktory patří ozáření mléčné žlázy 

v období vývoje, benigní onemocnění mléčné žlázy, nadměrný příjem energie a 

tuků, exogenně užívané hormony (substituční léčba hormony, hormonální 

antikoncepce), kouření a nadužívání alkoholu (Chovanec et al. 2008). 

 

2.1.3 Klinické projevy 

 
Klinické projevy se objevují až v pozdějších stadiích onemocnění a je důležité 

odhalit je včas. Mohou se rozdělit na lokální a celkové. 

 Nejčastějším lokálním příznakem je bulka (rezistence) v prsu zjistitelná 

pohmatem. Nádor pronikající okolní žlázou a tlačící na struktury ve svém okolí 

může tlačit na nervová zakončení a působit tak bolest. Některé spíše vzácné typy 

nádorů (zánětlivý karcinom prsu) se projevují zarudnutím kůže. Zarudnutím kůže se 

projevuje i zánět prsu. Zánět prsu je vzácné onemocnění, které je spojeno hlavně 

s obdobím kojení. Tento zánět je doprovázen bolestivostí při dotyku. Zánětlivý 

karcinom naopak není doprovázen bolestivostí nebo jen velmi malou. Dalším 

příznakem může být vtažení kůže, které vzhledem připomíná pomerančovou kůru. 

Vtahování kožního povrchu způsobují výběžky nádoru, které prostupují okolní 

tkáň, fixují ji a tím se kůže, podkoží a žlázy stanou pomyslným jedním blokem. 

Může docházet ke změnám velikosti a tvaru prsu. Dále to mohou být změny 

bradavky – vtažení bradavky, krvavý výtok, sekrece z mlékovodů, ekzém bradavky. 

Změny v oblasti prsního dvorce a bradavky jsou typické pro Pagetův karcinom. 

Zvětšené uzliny v podpaží nebo nad klíční kostí jsou příznakem šíření nádoru.   
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 Celkové příznaky bývají nespecifické a objevují se v pokročilém stádiu 

onemocnění (metastázy např. v plicích, játrech, kostech a mozku). Patří sem např. 

subfebrílie, únava, kašel, hubnutí, bolest hrudní nebo krční páteře atd. (Chovanec 

et al. 2008, Skovajsová 2010). 

 
2.1.4 Prevence 

 
Z hlediska primární prevence neexistuje návod, jak se zhoubnému 

onemocnění vyhnout, protože většina známých rizikových faktorů není 

preventabilních. Člověk sice může změnit životní styl a stravovací návyky, ale není 

to záruka, že nedojde k nádorovému bujení. Nalezení primární prevence je 

v nedohlednu. 

 U karcinomu prsu má velký význam sekundární prevence, která spočívá 

v časném záchytu a brání tak prohlubování a šíření nemoci. V civilizovaných 

zemích jsou organizovány programy mamografického screeningu. Mamografie je 

rentgenologické vyšetření měkkým zářením ve dvou projekcích. Využívá se 

k nalezení nehmatné patologické změny nebo k zobrazení již hmatné rezistence, 

stanovení velikosti a vztahu k okolním strukturám. Mamografie se provádí u žen 

středního a vyššího věku, kdy se přirozeně prsní žláza zmenšuje (involuce) a obraz 

žlázy je dobře přehledný. Nádor prsu v nehmatném stadiu obvykle nemetastazuje a 

tyto malé nádory jsou dobře léčitelné. Později se nádorové ložisko stává hmatným. 

Pravidelné mamografické kontroly jsou v České republice zavedeny u žen nad 45 let 

věku každé 2 roky. Od ledna 2014 probíhá adresné zvaní občanů k preventivním 

prohlídkám. Důležitou součástí sekundární prevence je samovyšetřování prsů. Ženy 

od počátku fertilního období by ho měly provádět každý měsíc 2. – 3. den po 

skončení menstruace. Pravidelné samovyšetřování snižuje výskyt nádoru 

v pokročilých stadiích a může být odhalen nádor, který vznikl v intervalu mezi 

jednotlivými mamografickými vyšetřeními (Adam et al. 2010, Prausová 2010, 

Skovajsová 2010, Šmejkalová 2015). 
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2.1.5 Diagnostika 

 
Bez důkladné diagnostiky není možné určit vhodný postup léčby. Prvním 

krokem je pečlivá anamnéza rodinná i osobní, která upozorní na případný genetický 

podklad, dobu trvání a dynamiku nemoci. Poté se provádí fyzikální vyšetření, kdy je 

žena vyšetřena pohledem a pohmatem se zaměřením na prsy (Prausová 2010). 

 Pro stanovení diagnózy jsou velmi významné zobrazovací metody – 

mamografie (výše zmíněná), ultrazvuk, magnetická rezonance, pozitronová emisní 

tomografie a počítačová tomografie. Ultrazvukové vyšetření prsů, uzlin podpaží a 

nadklíčků je doplňkovým vyšetřením. Je to metoda nezátěžová a neškodná, která se 

využívá hlavně u mladých žen s hmatnou rezistencí. Ultrazvuk je zde 

nezastupitelnou metodou s vysokou specificitou a senzitivitou. Metoda s nejvyšší 

senzitivitou je magnetická rezonance, která slouží pro zobrazení invazivního 

karcinomu prsu. Magnetická rezonance má ale nižší specificitu. Jako malignita se 

mohou zobrazit i jiné léze – zánět, fibroadenom, fibro-cystické změny). Magnetická 

rezonance se indikuje pouze při sledování žen s vysokým rizikem vzniku nádoru 

prsu (mutace BRCA1/BRCA2), předoperační stanovení rozsahu nádoru (staging), 

sledování efektu neoadjuvantní chemoterapie, primární lokalizace při metastázách 

do uzlin.  

 V případě podezření na zhoubný nádor, se musí provést histologické 

vyšetření. Odběr tkáně se provádí stereotakticky pod kontrolou mamografu nebo 

z volné ruky pod kontrolou ultrazvuku. Vzorek tkáně se získává pomocí aspirace 

tenkou jehlou nebo punkční biopsie. Při aspiraci tenkou jehlou se používá běžná 

jehla a lze pouze vyhodnotit, zda se jedná o malignitu. Při punkční biopsii se získá 

válec tkáně ke komplexnímu histopatologickému hodnocení. Tkáň vyšetřuje 

patolog, který stanoví typ nádoru, stupeň diferenciace, ukazatele buněčné 

proliferace (MIB-1, Ki-67, PCNA), hormonální receptory (estrogenové a 

progesteronové), expresi onkogenu HER-2/neu (c-erb-B2). Častým karcinomem je 

karcinom in situ, který nevytváří metastázy a vyskytuje se ve dvou typech – duktální 
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a lobulární. Neinvazivní karcinom bez léčby přechází v karcinom invazivní, který se 

opět dělí na duktální (84%) a lobulární (15%). Velmi agresivní formou karcinomu 

prsu je zánětlivý (inflamatorní) karcinom (Abrahámová et al. 2009, Adam et al. 

2010, Prausová 2010). 

 K posouzení stavu je také nutné biochemické vyšetření nádorových markerů 

(CA 15-3, CEA – karcinomembryonální antigen) a hematologické vyšetření stavu 

krvetvorby (Prausová 2010). 

 
2.1.6 Terapie 

 
Základem pro správně zvolenou léčbu je spolupráce týmu odborníků 

(klinický onkolog, chirurg, rentgenolog, radioterapeut, patolog, gynekolog), kteří se 

intenzivně zabývají problematikou karcinomu prsu. Léčba je skoro vždy 

multimodální v závislosti na klinickém stadiu (TNM klasifikace) a dalších 

prognostických faktorech (Abrahámová et al. 2009, Adam et al. 2010). 

 

a) chirurgická terapie 

 

Mléčná žláza se může odstranit kompletně (mastektomie) nebo se odstraní 

pouze postižená část s bezpečnostním lemem (parciální resekce, tumorektomie). 

V dnešní době je standardem záchovná operace s pooperačním ozářením. 

V některých případech je ale vhodnější kompletní odstranění prsu.  

 Stav lymfatických uzlin je nejsilnějším prognostickým faktorem. Klasickým 

postupem je kompletní odstranění uzlin (disekce, exenterace axily). Také u axilární 

lymfadenektomie se dnes využívá méně radikálních metod – sentinelová biopsie. U 

sentinelové biopsie dochází k detekci a odstranění sentinelové uzliny (první spádová 

uzlina), po jejímž histologickém vyšetření se dá předpovědět stav zbylých 

lymfatických uzlin (Adam et al. 2010). 
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b) radioterapie 

 

Radioterapie se aplikuje po konzervativních chirurgických výkonech 

k ozáření zbytku prsní žlázy, na jizvu po ablaci prsu a na drenážní lymfatickou 

oblast axilly. Využívá vysokoenergetické záření k cílenému ozařování. Dělí se na 

teleterapii, kdy je zdrojem záření přístroj mimo tělo pacienta a brachyterapii, kdy 

jsou zářiče implantovány po určitou dobu přímo do nádoru. Cílem je snížit rizika 

vzniku lokoregionálních recidiv, podílet se na zmenšení primárního nádoru a tlumit 

obtíže způsobené metastázami (Chovanec et al. 2008). 

 

c) chemoterapie 

 

Chemoterapie je dominantní metodou léčby, protože karcinom prsu je 

systémovým onemocněním. Adjuvantní chemoterapie slouží k léčbě zbytkové 

choroby po předchozí operaci a je indikována jako kombinace 2 nebo 3 cytostatik. 

Paliativní chemoterapie je aplikována u generalizovaného onemocnění a cílem je 

zachovat dobrou kvalitu života. Paliativní chemoterapie může být kombinovaná, ale 

u starších a polymorbidních pacientů se aplikuje monoterapie. Neoadjuvantní 

chemoterapie se využívá u pacientů s lokálně pokročilým nádorem ke zlepšení 

operability. Cytostatika, která se podávají v kombinacích, jsou cyklofosfamid, 

metotrexát, 5-fluorouracil, doxorubicin, vinorelbin, paklitaxel, docetaxel, 

gemcitabin, kapecitabin, cisplatina, karboplatina (Prausová 2010). 

 

d) hormonální terapie 

 

Některé nádory potřebují pro růst ženské pohlavní hormony. Cílem 

hormonální terapie je snížit hladinu těchto hormonů nebo jejich účinek. 

Hormonální terapie se aplikuje po pozitivním imunohistochemickém průkazu 

hormonálních receptorů – estrogenních a progesteronových. U ablativní hormonální 

léčby se zablokuje funkce vaječníků (ovariektomie) chirurgicky, ozářením nebo 
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medikamentózně, a to pouze u žen před menopauzou. Kompetitivní hormonální 

léčba spočívá v soutěžení přirozeného hormonu s antihormonem (nejčastěji 

tamoxifen) o místo na receptorech. Inhibiční hormonální léčba využívá látek 

(inhibitory aromatáz), které zabraňují tvorbě estrogenu v periferních tkáních a 

nadledvinách u pacientek po menopauze (Abrahámová et al. 2009, Büchler a Kořán 

2009). 

 

e) biologická terapie 

 

Biologická léčba spočívá v podání látek, které působí na řetězce dějů určitých 

receptorů. V dnešní době jsou v České republice registrovány léky trastuzumab 

(Herceptin), bevacizumab (Avastin) a lapatinib (Tyverb). Biologické léky mohou být 

ve dvou formách – protilátky proti receptorům na povrchu buněk (trastuzumab, 

bevacizumab) a malé molekuly proti nitrobuněčným komponentům řetězce drah 

(lapatinib) (Abrahámová et al. 2009). 

 Trastuzumab (Herceptin) je monoklonální protilátka namířená proti 

extracelulární doméně receptoru HER-2/neu, který je produktem genu HER-2/neu 

(c-erb-B2). Receptor má tyrozin kinázovou aktivitu a váže epidermální růstový 

faktor (EGRF). Amplifikace genu HER-2/neu se nachází u mnoha nádorových 

onemocnění a silně koreluje s nadměrnou expresí příslušného proteinu. Stanovení 

amplifikace genu HER-2/neu je důležitým prognostickým faktorem (horší prognóza) 

a nejčastěji se používá metoda fluorescenční hybridizace in situ (FISH). Pacientky, 

které mají prokázanou amplifikaci genu HER-2/neu, mohou být léčeny Herceptinem 

(Abrahámová 2009, Hereditární karcinom prsu 2013). 

  Bevacizumab (Avastin) je protilátka proti cévnímu růstovému faktoru 

zabraňující angiogenezi. Lapatinib (Tyverb) se váže na nitrobuněčné části receptoru 

HER-2/neu a dalších. 

 Biologické léky se podávají rok i déle v určitých intervalech a v kombinaci 

s cytostatiky, hormony nebo samostatně. Výzkum se zabývá vzájemnými 

kombinacemi biologických látek (Abrahámová et al. 2009). 
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2.2 Mechanismy nádorových onemocnění 
 

Nádorová onemocnění představují různorodou skupinu chorob, jejichž 

společným znakem je vznik nové abnormální tkáně, která v organismu nemá 

fyziologickou funkci a množí se neregulovaným způsobem. Nová abnormální tkáň 

vzniká vlivem přeměny normální buňky reagující na kontrolní mechanismy na 

nádorovou buňku, která má své charakteristické rysy (Hanahan a Weinberg 2011): 

 nezávislost na růstových signálech, 

 neomezený replikační potenciál, 

 necitlivost k signálům, které zabraňují buněčnému růstu, 

 rezistence k apoptóze, 

 schopnost invazivity a tvorby metastáz, 

 nestabilita genomu, 

 trvalá schopnost angiogeneze.  

 
2.2.1 Molekulární podstata vzniku nádorových onemocnění 
 

K maligní transformaci neboli vzniku nádorových buněk dochází pomocí 

série genetických změn na molekulární úrovni v důsledku genetické nestability. 

Proces může probíhat v jediné buňce a může zasáhnout buňky jakékoliv tkáně. Poté 

dochází ke klonálnímu množení a vzniká nádor. Maligní transformace je 

dlouhodobý mnohastupňový proces, při kterém se hromadí různé mutace určitých 

genů v buňce. Jedna mutace v genu tedy nevede hned ke vzniku nádoru. Narušení 

určitých genů může způsobit ztrátu kontroly nad buněčným dělením. Buněčný 

cyklus je velmi přísně regulován a jeho regulace se účastní celá řada genů a jejich 

produktů. Nádory jsou tvořeny proliferujícími nádorovými buňkami (parenchym), 

pojivovou nenádorovou tkání (stroma) a cévním systémem, který si nádory samy 

vytvářejí (angiogeneze).  
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 Na vzniku nádorového onemocnění se podílí kombinace genetických faktorů 

a faktorů vnějšího prostředí. Faktory vnějšího prostředí (mutageny) způsobují změny 

v genech, které regulují buněčný růst a dle povahy se dělí na kancerogeny fyzikální 

(ionizující záření, UV záření), chemické (těžké kovy, arsen, polycyklické aromatické 

uhlovodíky, aromatické aminy, nitrosaminy a další) a biologické (onkogenní viry) 

(Hofmanová 2013, Otová 2006). 

 
2.2.1.1 Protoonkogeny (c-onc) 

 
Protoonkogeny jsou strukturní geny, které jsou nezbytné pro normální růst a 

diferenciaci buněk. Produkty protoonkogenů pozitivně regulují buněčný cyklus. 

Kódují různé růstové faktory a další látky ovlivňující růst buněk (např. sis onkogen), 

receptory růstových faktorů (např. HER-2/neu), faktory účastnící se přenosu signálu 

v buňce (např. abl, src, ras) a faktory účastnící se genové exprese – transkripční 

faktory (ski, fos, jun, myb, rel, myc). Mutací se mění protoonkogeny na onkogeny, 

které se podílejí na vzniku nádorových buněk pomocí svých produktů – onkoproteiny. 

Aktivace protoonkogenů nejčastěji nastává vlivem bodové mutace, amplifikace, 

delece, přestavby chromozomu nebo inzerční mutageneze (Šimůnek 2012). Změna 

v jednom z páru protoonkogenů na homologních chromosomech stačí k tomu, aby 

se změnila regulace buněčné aktivity. Mutace protoonkogenů jsou dominantní a 

vznikají většinou v somatických buňkách (Onkogenetika 2014, Otová 2006). 

 
2.2.1.2 Tumor-supresorové geny (antionkogeny) 

 
Tumor – supresorové geny zabraňují vzniku nádorového onemocnění. Hlavní 

funkcí je negativní regulace buněčného cyklu a pozitivní regulace apoptózy. Produkty 

těchto genů fungují jako kontrolní body buněčné proliferace nebo programované 

smrti buňky. Vlivem mutace antionkogenu se zvýší proliferace buněk a zvýší se tak i 

pravděpodobnost vzniku nádoru. Mutace jsou recesivní a musí tak dojít k postupné 

mutaci obou kopií tumor – supresorového genu. Antionkogeny jsou významné při 
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dědičnosti nádorových onemocnění. Když jedinec zdědí od jednoho z rodičů již 

jednu mutovanou kopii (první zásah), stačí, aby mutace zasáhla jen jednu kopii genu 

(druhý zásah v průběhu života). Jedinci, kteří zdědí tuto predispozici, mají vyšší 

šanci vzniku nemoci. Mezi nejznámější tumor – supresorové geny patří gen p53, 

BRCA1, BRCA2, gen pro E-kadherin atd (Onkogenetika 2014, Šimůnek 2012). 

 

2.2.2 Invazivita nádoru a vznik metastáz 
 

Během maligní transformace musí nejprve dojít k iniciaci, tzn. změně 

genetického materiálu působením genotoxických karcinogenů. Další vývoj umožňuje 

promoce, kdy dojde k zásahu negenotoxických (epigenetických) karcinogenů, které 

nenarušují DNA, ale podporují vývoj nádoru jinými mechanismy (ovlivnění exprese 

genů – změny metylace DNA, acetylace histonů, ovlivnění signalizace regulující 

buněčný cyklus, proliferace, diferenciace, apoptózy, mezibuněčné komunikace 

apod.). Pokud proces pokračuje, nastává konverze (transformace), kdy se výrazně 

mění fenotyp buněk a vzniká maligní klon. Ve stadiu progrese působí genotoxické i 

negenotoxické faktory a vzniká maligní nádor (Hofmanová 2013). 

 Migrační, invazivní a metastatický potenciál nádorových buněk je klíčový 

pro klinickou prognózu pacienta. Metastazování je totiž nejčastější příčina vedoucí 

k terminálnímu stadiu onkologického onemocnění. Metastatická kaskáda je 

multifaktoriální a vícestupňový proces, kterým musí nádorová buňka projít, aby 

vznikla sekundární ložiska – metastázy (Kovaříková et al. 2014). Buňka se musí 

nejprve uvolnit od ostatních nádorových buněk a extracelulární matrix (ECM). 

Invaduje bazální membránou epitelu a intersticiálním stromatem. Buňky pronikají 

do cévního systému (intravazace) vlivem překonání bazální membrány a endotelu 

cév. Jsou transportovány lymfatickou a krevní cestou do vzdálenějších orgánů. Poté 

probíhá nidace nádorových buněk a jejich zpětný průnik do tkáně – překonání 

endotelu, bazální membrány v jiném místě a uchycení v nové tkáni. Následuje 

proliferace a vznik mikro a makrometastáz, které vedou k letalitě onemocnění 

(Hofmanová 2013). 
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Epiteliálně-mezenchymální tranzice 

 

K metastatickému procesu přispívá epiteliálně-mezenchymální tranzice 

(EMT). Je to dynamický proces, kdy se epitelové buňky transformují na 

mezenchymové pomocí speciálního transkripčního programu. Dochází ke změně 

fenotypu buněk. Ztrácí se buněčná polarita, uvolňují se mezibuněčné spoje a spoje s 

ECM, dramaticky se reorganizuje cytoskelet (snížení exprese cytokeratinů, 

akumulace vimentinu), zvyšuje se schopnost migrace, penetrace, buňky mají 

protáhlý tvar. Dalším znakem EMT je snížená exprese E-kadherinu a přežití buněk 

v nepřítomnosti složek ECM. Buňky vytvořené EMT mají vlastnosti kmenových 

buněk a EMT tak umožňuje nejen rozsev buněk, ale i schopnost sebeobnovy pro 

vznik metastáz. Tato fenotypová přeměna je reverzibilní. Jakmile nádorové buňky 

dosáhnou svého cíle, transformují se zpět na epiteliální buňky mezenchymálně-

epiteliální tranzicí (MET), aby se usnadnil růst sekundárního ložiska. Vzniká tak 

buněčná plasticita, která umožňuje tvorbu metastáz. Molekulární podstata EMT není 

ještě zcela vysvětlena. EMT je charakterizována expresí různých faktorů, které jsou 

za tento proces zodpovědné na molekulární úrovni (Wnt, TGF-, Hedgehog, Notch 

a NF-B). Také bylo prokázáno, že transkripční faktory Snail a NF-B udělují 

apoptickou rezistenci nádorovým buňkám podstupujících EMT. Novou cestou pro 

léčbu metastatických nádorů jsou molekuly, které se účastní EMT (Croker a Allan 

2008, Hugo et al. 2007, Wu a Zhou 2008). 

 

Invaze nádoru 

 

Prvním krokem metastatické kaskády je invaze nádorové buňky z primárního 

nádoru do okolní tkáně.  V dnešní době jsou známy dva typy buněčné invaze. 

Prvním typem je tzv. mezenchymální invazivita, která spočívá v degradaci 

mezibuněčné hmoty účinkem proteolytických enzymů produkovaných nádorovými 

buňkami. Bazální membránu tvoří kolagen IV. typu a specifické glykoproteiny 

(laminin, fibronektin). Intersticiální stroma obsahuje kolagen I. a III. typu, elastin a 
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proteoglykan. Nádorová buňka přilne k bazální membráně pomocí buněčných 

receptorů (především integriny), které vážou zejména fibronektin. Aktivitu 

integrinu pravděpodobně ovlivňuje specifická tyrozinkináza (focal adhesion kinase, 

FAK). E-kadherin působí ztrátu mezibuněčného kontaktu. Degradaci bazální 

membrány způsobují proteolytické enzymy – matrix metaloproteázy (MMPs), 

serinproteázy (aktivátor plasminogenu) a cysteinproteázy (katepsin B, L a D). MMP-

2 a MMP-9 mají největší enzymatickou aktivitu proti kolagenu IV. MMPs jsou 

vylučovány jako neaktivní zymogeny (pro-MMP), které vyžadují proteolytickou 

aktivaci extracelulárními proteázami. To umožňuje přesnou regulaci aktivace spolu s 

tkáňovými inhibitory. E-kadherin sdružený s kateninem je klíčovým faktorem pro 

invazi buněk. Popsanými mechanismy dojde k rozvolnění mezibuněčné hmoty a 

vzniku cestiček, kterými buňka proniká do okolí. Nádorová buňka si pro invazi 

vytváří i specializované struktury – podozomy (adhezi k mezibuněčné hmotě) a 

invapodia (průnik do mezibuněčné hmoty) (Brábek a Rösel 2008, Hood a Cheresh 

2002, Klener 2002). 

 Nově popsaným typem je améboidní invaze se zvýšenou aktivitou kinázy 

ROCK (Rho-kinase). Zvýšená aktivita GTPázy Rho vede v améboidně invadujících 

buňkách k aktivaci kinázy ROCK. Kináza ROCK fosforyluje lehký řetězec myozinu. 

Dochází k zesílení kontrakce aktomyozinu. Síla vzniklá kontrakcí deformuje 

kolagenová vlákna. Výzkum prokázal tento typ invaze i u buněčné linie MDA-MB-

231 (Brábek a Rösel 2008). 

 

Transport nádorových buněk 

 

Nádorové buňky se transportují cévním systémem, kde se musí vypořádat 

s řadou eliminačních mechanismů – nespecifické destrukce (makrofágy, 

granulocyty), imunologické mechanismy (T-lymfocyty, NK buňky), mechanické 

faktory (turbulence proudu krve), kyslíkový efekt (zvýšená tenze kyslíku v arteriální 

krvi a plicních kapilárách). Důležitý je také cytotoxický a proapoptický účinek oxidu 

dusnatého (Klener 2002). 
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Nidace nádorových buněk a průnik zpět do tkáně 

 

V cirkulaci se tvoří agregáty nádorových buněk a krevních destiček. Agregát 

se snadněji uchytí v kapilárách díky adhezi destiček. Klíčovou roli mají speciální 

adhezní molekuly – CAMs (cell adhesion molecules). Zvláštní význam má ICAM-1 

(intercellular adhesion molecule), ICAM-2  a E-kadherin. Destičky uvolňují hlavně 

tromboxan A2, který způsobuje ireverzibilní agregaci. Agregát se tak definitivně 

fixuje na stěnu cévy. Poté probíhá průnik zpět do tkáně obdobným mechanismem 

jako u první etapy (Klener 2002). 

 

Proliferace metastázy  

 

Růst metastázy zajišťují růstové faktory, jejichž koncentrace se liší 

v jednotlivých orgánech. Může to být růstový faktor z destiček (PDGF) nebo 

apokrinní stimulace, kde se uplatňují produkty onkogenů (c-sis, c-myc, c-erb) – 

PDGF, TGF, EGF. Pro růst metastázy je nezbytný přísun živin a kyslíku pomocí 

nově vytvořených cév – angiogeneze (Klener 2002). 

 
2.2.3 Adhezní molekuly 
 

Buněčná proliferace, migrace a diferenciace jsou důležité během vývoje 

organismu a tyto buněčné procesy jsou modulovány mezibuněčnou interakcí a 

interakcí buněk s mikroprostředím. CAMs usnadňují tyto interakce, jsou nezbytné 

během vývoje a pro zachování integrity tkání. CAMs zahrnují integriny, kadheriny, 

imunoglobulinovou superrodinu a selektiny. Fyziologicky je exprese adhezních 

molekul přísně regulována. Abnormální exprese CAMs narušuje normální 

mezibuněčné a buňka – ECM interakce, buňky se uvolňují z kontrolních bodů a je 

usnadněna tvorba nádorů a metastáz (Wong et al. 2012). 
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2.2.3.1 Integriny 
 

Integriny jsou povrchové glykoproteinové receptory, které zprostředkovávají 

vzájemnou soudržnost buněk a soudržnost buněk s ECM. Tvoří heterodimery 

párováním podjednotek  (18 druhů) a  (8 druhů). Je známo přibližně 24 

integrinových receptorů (Berrier a Yamada 2007). Extracelulární doména receptoru 

váže proteiny ECM (kolagen, fibronektin, laminin) nebo membránové proteiny 

(VCAM-1, ICAM) a intracelulární doména se přes určité proteiny (talin, vinkulin, 

paxillin a tensin) váže s komponenty cytoskeletu – aktin. Integriny hrají roli 

v mnoha biologických procesech – tvorba aktinového cytoskeletu, modulace 

intracelulárních signálních drah řídící biologické funkce, regulace proteolytických 

enzymů degradující bazální membránu (Srichai a Zent 2010).  

 Studie dokumentují významné rozdíly v povrchové expresi integrinů u 

maligních nádorů. Např. integrin αvβ3 je silně exprimován u maligního melanomu a 

angiogenních cév, ale u pre-neoplastického melanomu a klidových cév je 

exprimován slabě. Hladina některých integrinů se naopak snižuje (α2β1, α3β1). Re-

exprese α2β1 u karcinomu prsu mění některé maligní vlastnosti buněk, což 

naznačuje, že by mohl fungovat jako nádorový supresor. Exprese integrinů (αvβ3, 

αvβ5, α5β1, α6β4, α4β1, αvβ6) u nádorových buněk koreluje s progresí onemocnění 

u různých typů nádorů (Desgrosellier a Cheresh 2010, Hood a Cheresh 2002). 

 
2.2.3.2 Kadheriny 
 

Kadheriny zprostředkovávají extracelulární doménou na vápníku závislou 

homofilní (vážou stejné kadheriny na sousední buňce) adhezi mezi buňkami. Jsou 

důležité pro buněčnou komunikaci, buněčnou morfologii a nádorovou supresi. Mezi 

kadheriny patří např. E-kadherin, P-kadherin, N-kadherin. E-kadherin a P-kadherin 

se nacházejí v epitelu, kde tvoří adhezní spoje mezi buňkami. Naopak N-kadherin se 

nachází především v nervových tkáních a fibroblastech, kde zprostředkovává méně 

stabilní a dynamičtější formu mezibuněčných spojů. Cytoplazmatickou doménou se 
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skrz intracelulární molekuly (-katenin, -katenin, -katenin (plakoglobin) a 

vinkulin) vážou k aktinovému cytoskeletu. Mutace E-kadherinu nebo kateninů 

poškodí tuto vazbu a buněčná adheze se tak naruší (Hazan et al. 2004). 

 E-kadherinový gen (CDH1) je supresorový gen a vlivem genetické nebo 

epigenetické změny dochází ke ztrátě exprese nebo funkce E-kadherinu. CDH1 

může být transkripčně potlačen různými transkripčními faktory ze Snail (SNAI1 a 

SNAI2), ZEB (ZEB1 a ZEB2) a helix-smyčka-helix (bHLH: E47 a TWIST) rodiny 

(Peinado et al. 2007, Sarrió et al. 2009). Studie ukazují, že v maligní progresi dochází 

k přechodu z E-kadherinu na N-kadherin (kadherin-switch), který se u normálních 

epiteliálních buněk nevyskytuje (Hazan et al. 2004). U duktálního karcinomu prsu je 

exprese E-kadherinu snížena cca o 50% a u lobulárního karcinomu prsu dochází 

většinou k úplné ztrátě (Sarrió et al. 2009). N-kadherin byl zjištěn ve většině 

nádorových linií karcinomu prsu a jeho exprese indikuje zvýšenou motilitu, invazi a 

tvorbu metastáz. Některé studie naznačují, že dřívější adhezivní změny (např. ztráta 

H-kadherinu) mohou hrát také roli (Hazan et al. 2004). 

 

-katenin 

 

-katenin je důležitým efektorem signální dráhy Wnt/-katenin a jeho 

hladina je přísně regulována. Signální dráha je velmi významná v regulaci proliferace, 

migrace a diferenciace buněk. Řada důkazů naznačuje, že signální dráha hraje klíčovou 

roli v karcinogenezi a tvorbě metastáz. Signální dráha může tedy představovat nový 

terapeutický cíl pro léčbu karcinomu prsu (Cai et al. 2014, King et al. 2012).  

 Wnt (wingless-type) sekretované glykoproteiny zahrnují celkem 19 členů a 

většina z nich je schopna aktivovat signální dráhu vazbou k receptoru LRP5/6 

(lipoprotein receptor-related protein5/6) a transmembránovému receptoru Frizzled 

(FZD). LRP5 a LRP6 patří do LDLR rodiny (low density lipoprotein receptor) a jsou 

nezbytnými koreceptory signalizační dráhy. Z FZD proteinů je nejvýznamnější 

FZD7 (7x prochází membránou), který je zapojený do vzniku karcinomu prsu. 
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 V nepřítomnosti Wnt 

proteinů je -katenin fosforylován 

inhibičním komplexem, který 

tvoří APC (adenomatous polyposis 

coli), axin, GSK-3 

(glykogensyntáza-kináza-3) a 

CK1 (kasein kináza1). Následuje 

ubikvitinace a degradace -

kateninu 26S proteazomem. Pokud 

jsou ale Wnt proteiny přítomny, 

tvoří komplex s FZD a LRP5/6 

receptory a cytosolový -katenin 

se stabilizuje. -katenin se poté přemístí do jádra a interaguje s TCF/LEF (T-cell 

factor/lymphoid enhancing factor). Následně dochází k indukci exprese cílových 

genů regulující buněčný cyklus, růst a progresi. Signální dráha může být regulována 

na buněčném povrchu různými sekretovanými proteiny. Wnt a RSPO (R-spondin) 

signální dráhu aktivují. WIF1 (Wnt inhibiční faktor1), sFRP (soluble Frizzled-

related protein), DKK (Dickkopf) a SOST signální dráhu naopak inhibují (King et al. 

2012).  

 -katenin se v důsledku mutace signální dráhy může hromadit a fungovat 

jako onkogen (Berx a Van Roy 2001). Lin et al. (2000) zjistili, že vysoká aktivita -

kateninu významně souvisí se špatnou prognózou u pacientů s karcinomem prsu. -

katenin tak může sloužit jako významný prognostický faktor a může být novým 

cílem pro terapii karcinomu prsu. Xu et al. (2015) prokázali, že -katenin je 

potřebný pro rozvoj tripl-negativního karcinomu prsu, protože řídí řadu vlastností, 

které jsou spojené s nádory. U buněk se sníženou tvorbou -kateninu se významně 

zhoršila schopnost migrace a buňky byly citlivější na doxorubicin a cisplatinu. 

 

 

Obr. 1 – Wnt/-katenin signalizační dráha, A-
nepřítomné Wnt proteiny, B-přítomné Wnt 

proteiny 
 

(King et al. 2012) 
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2.2.3.3 Adhezní molekuly imunoglobulinové povahy 
 

Imunoglobulinová superrodina (Ig-SF) hraje důležitou roli v mezibuněčné 

adhezi a jsou spojovány s progresí nádorových onemocnění. Ig-SF má více než 765 

členů a je tedy jednou z nejrozsáhlejších a nejrůznorodějších skupin proteinů v těle. 

Zahrnuje MHC molekuly I. a II. třídy, receptory T-buněk, imunoglobuliny a 

buněčné povrchové glykoproteiny. U Ig-SF členů je charakteristická přítomnost 

jedné nebo více Ig domén. Většina jsou transmembránové glykoproteiny, které se 

skládají z extracelulární domény (obsahuje jednu nebo více Ig domén), 

transmembránové domény a cytoplazmatického ocasu.  Zástupci Ig-SF 

zprostředkovávají na vápníku nezávislou adhezi prostřednictvím N-terminální Ig 

domény, která váže Ig doménu na protilehlé buňce (homofilní adheze), ale mohou 

také interagovat s integriny nebo sacharidy (heterofilní adheze). C-terminální 

intracelulární doména interaguje s cytoskeletem nebo adaptorovými proteiny. Tímto 

způsobem mohou IgSF CAMs zprostředkovávat signalizaci, která jim umožňuje 

fungovat v řadě biologických ale i patologických procesů (Wong et al. 2012). 

 

EpCAM (=epithelial cell adhesion molecule)  

 

Tato adhezní molekula je exprimována v mnoha epiteliálních buňkách a má 

různé role v buněčné signalizaci, proliferaci, adhezi, migraci a regeneraci tkání. 

Biologický a prognostický význam EpCAM, zvláště u karcinomu prsu, je stále 

neznámý. Průzkumy ukázaly, že ztráta exprese EpCAM je vyžadována pro invazi a 

metastatické chování nádorových buněk, zatímco nadměrná exprese může inhibovat 

metastázy v důsledku mezibuněčné adheze. Naopak se také uvádí, že jeho zvýšená 

exprese způsobuje proliferaci a zvýšenou regulaci pro-onkogenů, které vedou 

k metastázám (Agboola et al. 2011). Studie provedená Agboola et al. (2011) 

zkoumala expresi EpCAM u karcinomu prsu s důrazem na basal-like fenotyp. 

EpCAM exprese byla spojena s vyšším stupněm nádoru, větší velikostí a se špatnou 

prognózou u basal-like karcinomu. Cimino et al. (2010) porovnávali expresi EpCAM 



 
 

28 

u metastatického karcinomu prsu s primárním karcinomem prsu. Exprese EpCAM 

byla vysoká u metastatického karcinomu prsu ve srovnání s primárním karcinomem 

prsu, což ověřilo, že se jedná o slibný terapeutický cíl. Mechanismus nadměrné 

exprese není jasný, ale nedávné studie naznačují, že to může být důsledkem 

dysfunkce p53. 

 

ICAM-1 (intercellular cell adhesion molecule)  

 

ICAM-1 je exprimován na nízké bazální úrovni ve fibroblastech, 

keratinocytech, leukocytech, endoteliálních a epitelových buňkách. Exprese je ale 

zvýšena v reakci na různé zánětlivé mediátory. ICAM-1 je spojen s řadou zánětlivých 

a imunitních reakcí a také se vznikem epiteliálních nádorů. Experimentální studie 

jasně ukazují, že ICAM-1 může aktivovat intracelulární signální dráhy v nádorových 

buňkách, které vedou k posílení invaze a tvorby metastáz. Přesto byly zveřejněny 

sporné důkazy o roli ICAM-1 v progresi karcinomu prsu (Rosette et al. 2005, 

Schröder et al. 2011). Rosette et al. (2005) pozorovali, že snížená exprese ICAM-1 

vede k silnému potlačení invaze nádorových buněk karcinomu prsu skrz matrix. 

Také prokázali, že exprese ICAM-1 na povrchu buněk pozitivně koreluje 

s metastatickým potenciálem karcinomu prsu a hladina ICAM-1 byla zvýšena u 

karcinomu prsu ve srovnání s přiléhající zdravou tkání. Schröder et al. (2011) ve 

studii dospěli k závěru, že ICAM-1 exprese je spojena s maligní progresí nádoru. 

 
2.2.3.4 Selektiny 
 

Selektiny jsou vaskulární buněčné adhezní molekuly zapojené do 

adhezivních interakcí leukocytů, trombocytů a endotelu v krevním oběhu. 

Mezibuněčná interakce nádorových buněk s cévním endotelem, trombocyty a 

leukocyty v cirkulaci pomocí selektinů, je jedním z kroků tvorby metastáz. Selektiny 

interagují pomocí N-terminální Ca-dependentní lektinové domény se specifickými 

oligosacharidovými sekvencemi glykoproteinů a glykolipidů na povrchu nádorových 
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buněk. Během maligní transformace podstoupí glykany na povrchu buněk 

dramatické změny. Skupina obsahuje celkem tři členy: E-selektin, L-selektin a P-

selektin (Bendas a Borsig 2012).  

 E-selektin je mediátorem připevnění rolujících leukocytů k endotelu a 

extravazace leukocytů do místa zánětu. Proto hrají klíčovou roli v místní zánětlivé 

odpovědi (Sheen-Chen et al. 2004). U E-selektinu bylo prokázáno, že hraje klíčovou 

roli v interakci nádorové buňky prsu s endoteliální monovrstvou (Zen et al. 2008). 

Metastáze prsního karcinomu do plic byla snížena u E-selektin deficitních myší, což 

ukazuje, že se E-selektin účastní plicních metastáz. L-selektin se nachází na 

buněčném povrchu téměř všech subpopulací leukocytů. Absence L-selektinu vede 

k významnému útlumu metastáz, což ukazuje, že L-selektin aktivně přispívá 

k zapojení leukocytů ve formaci metastáz. P-selektin je přítomen v zásobních 

granulích destiček (-granula) a na endotelových buňkách (Weibel-Paladeho zrna) 

(Bendas a Borsig 2012). Tvorba agregátů, které jsou tvořeny destičkami a nádorovými 

buňkami, pomáhá vyhnout se imunitní odpovědi hostitele. V nepřítomnosti P-

selektinu byla zjištěna minimální tvorba agregátů, což vedlo ke snížení adheze 

nádorových buněk a útlumu metastáz v plicích myši (Ludwig et al. 2004). 

 

2.2.4 Transkripční faktor NF-B 
 

NF-B (nuclear factor kappa B) je skupina eukaryontních transkripčních 

faktorů řídící transkripci DNA. NF-B je spojen s celou řadou fyziologických 

procesů, ale hraje důležitou roli i v karcinogenezi. NF-B je indukován více než 150 

různými extracelulárními podněty (chemické látky, chemoterapeutika, cytokiny, 

růstové faktory, hormony, mikroorganismy a jejich produkty, různé stresové 

podněty atd.). Stejně tak NF-B podporuje expresi více než 150 cílových genů 

kódující cytokiny, interleukiny, chemokiny, MHC molekuly, imunoglobuliny, 

proteiny akutní fáze a buněčné adhezní molekuly. Další regulované geny jsou 

zapojené do buněčné proliferace, regulace apoptózy, migrace a angiogeneze (Wu a 

Kral 2005). 
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 NF-B je tvořen pěti různými podjednotkami: NF-B1 (p50/p105), NF-B2 

(p52/p100), RelA (p65), RelB a c-Rel. Faktor existuje jako homodimer nebo 

heterodimer v cytoplazmě a je inhibován vazbou s IB proteiny (inhibitory NF-B). 

IB zahrnuje strukturně příbuzné proteiny IB-, IB-, IB-, IB-, IB-, p105, 

p100, bcl3. IB- je nejčastějším inhibitorem NF-B. Při aktivaci NF-B signální 

kaskády dochází k fosforylaci IB pomocí aktivovaného komplexu IKK (IB kinázy), 

což vede k ubikvitinaci a degradaci IB prostřednictvím 26S proteazomu. Následně 

dochází k translokaci NF-B do jádra, kde ovlivňuje expresi cílových genů (Smith et 

al. 2014, Wu a Kral 2005).  

 NF-B je aktivován u mnoha typů nádorů a předpokládá se, že podporuje 

jejich vznik hlavně díky schopnosti chránit nádorové buňky před apoptózou (Huber 

et al. 2004). Huber et al. 

(2004) prokázali, že je 

signální dráha IKK-

2/IB/NF-B důležitá pro 

indukci a udržení EMT u 

karcinomu prsu. Studie 

provedená Sovak et al. 

(1997) uvádí zvýšenou 

aktivitu NF-B v buněčných 

nádorových liniích in vitro, 

u potkanů s karcinomem 

prsu in vivo a také ve 

vzorcích klinické biopsie. 

Cogswell et al. (2000) navíc zjistili, že transkripty genů, které reguluje NF-B, jsou 

zvýšeny u karcinomu prsu v porovnání s přiléhající zdravou tkání. Údaje naznačují, 

že nekontrolovatelná exprese NF-B je spojena s prsní karcinogenezí. Inhibice NF-

B by v budoucnu mohla sloužit jako nový terapeutický cíl v léčbě karcinomu prsu 

(Wu a Kral 2005). 

Obr. 2 – Aktivační dráha NF-B 
 

(Wu a Kral 2005) 
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2.3 Éterické oleje (silice) 

 

2.3.1 Charakteristika a biologické účinky 
 

Éterické oleje (EO) jsou těkavé, olejovité, ve vodě nerozpustné, přírodní 

sloučeniny vyznačující se silným aroma. Většinou jsou čiré, zřídka barevné a mají 

nižší hustotu než voda. Jsou tvořeny různými aromatickými rostlinami jako 

sekundární metabolity, které rostlinu chrání před bakteriemi, viry, houbami a 

býložravci. Rostliny jsou obvykle lokalizovány v mírném až teplém podnebí. EO se 

získávají ze všech částí rostlin (květy, listy, stonky, pupeny, větvičky, semena, ovoce, 

kořeny, kůra) obvykle destilací s vodní parou. Produkty se mohou lišit v kvalitě, 

složení a množství v závislosti na podnebí, půdě, rostlinném orgánu, stáří a 

vegetativním cyklu (Bakkali et al. 2008). 

 Již od středověku jsou široce využívány blahodárné účinky EO. Jsou známé 

zejména pro antimikrobiální (antibakteriální, antivirové, antimykotické, 

antiparazitické), insekticidní, antiseptické, analgetické, sedativní, protizánětlivé a 

protinádorové vlastnosti. V současné době jsou komerčně důležité v potravinářském, 

farmaceutickém, hygienickém, zemědělském a kosmetickém průmyslu. 

V posledních letech byly prokázány biologické vlastnosti různých EO řadou studií 

(Adorjan a Buchbauer 2010, Bakkali et al. 2008). Sun et al. (2014) studovali 

protizánětlivé, cytotoxické a antioxidační účinky EO z listů máty peprné (Mentha 

piperita). EO vykazoval silné protizánětlivé účinky u myšího modelu a značná 

cytotoxická aktivita byla vyhodnocena proti nádorové linii karcinomu plic, žaludku 

a leukémie. Kromě toho měl EO mírnou antioxidační aktivitu. Wang et al. (2012) 

hodnotili antibakteriální a protinádorový účinek EO z rozmarýnu lékařského 

(Rosmarinus officinalis). EO působil silně cytotoxicky proti buněčným liniím 

ovariálního adenokarcinomu a hepatocelulárního karcinomu. Byly prokázány také 

antibakteriální účinky EO.  
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2.3.2 Chemické složení (seskviterpeny) 
 

EO jsou velmi složité přírodní směsi, které obsahují 20 – 60 složek v různých 

koncentracích. Jsou tvořeny hlavně monoterpeny, seskviterpeny, fenylpropanoidy a 

benzoidy (Adorjan a Buchbauer 2010). V následující části textu budou popsány 

seskviterpeny, které jsou předmětem studia rozsáhlých výzkumů v posledních 

letech. Velký zájem o seskviterpeny spočívá v jejich přítomnosti u řady léčivých 

rostlin s různými zdravotními přínosy (Vinholes et al. 2014).  

 Seskviterpeny patří mezi terpeny. Terpeny zahrnují strukturálně a funkčně 

odlišné třídy. Základní stavební složkou je izoprenová jednotka (2-methyl-1,3-

butadien) tvořená 5 uhlíky. Terpeny se dělí do jednotlivých tříd na základě množství 

izoprenových jednotek ve struktuře (2 a více). Je-li molekula opticky aktivní, oba 

enantiomery jsou často přítomné v různých rostlinách. Seskviterpeny obsahují tři 

izoprenové jednotky a sumární vzorec je C15H24. Seskviterpeny jsou zastoupeny 

uhlovodíky (valencen, azulen, -karyofylen, kurkumin, farnesen, zingiberen atd.), 

alkoholy (-nerolidol, farnesol, bisabol, cedrol atd.), ketony (nootkaton, germacron, 

tumeron atd.), epoxidy (karyofylen-oxid, humulon-epoxid atd.). Příklady rostlin, 

které obsahují tyto sloučeniny: kmín, celer, koriandr, jalovec, levandule, citron, 

mandarinka, pomeranč, máta, borovice a mnoho dalších (Bakkali et al. 2008). 

 Seskviterpeny mají protizánětlivé, protinádorové, antibakteriální a 

antioxidační účinky (Vinholes et al. 2014). Legault a Pichette (2007) studovali vliv 

-karyofylenu na protinádorovou aktivitu -humulenu, isokaryoflenu a paklitaxelu. 

-karyofylen jasně zvyšoval jejich protinádorovou aktivitu. Rogerio et al. (2009) 

prokázali výrazné protizánětlivé účinky α-humulenu u alergického zánětu 

dýchacích cest myšího modelu. 

 
2.3.3 Valencen 
 

Systematický název je: (3R,4aS,5R)-4a,5-dimethyl-3-isopropenyl-1,2,3,4,4a, 

5,6,7-octahydronaftalen (Sigma-Aldrich 2015). Valencen patří mezi seskviterpenové 
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uhlovodíky. Je syntetizován z FPP (farnesyl pyrofosfát) pomocí CVS enzymu 

(terpene cyclase enzyme). Valencen se nachází v EO mnoha rostlin, ale je 

aromatickou složkou především citrusových plodů a je získáván z pomerančů odrůdy 

Valencia (Valencene 2015).  Má sladké pomerančové/dřevnaté/citrusové aroma a je 

středem zájmu potravinářského (příchutě nápojů) a kosmetického průmyslu (výroba 

parfémů) (Liu et al. 2012). Valencen 

je prekurzorem pro nootkaton, který 

převážně přispívá k vůni a chuti 

grapefruitu (Valencene 2015). 

 Jin et al. (2011) prokázali in 

vitro a in vivo antialergenní aktivitu 

valencenu získaného z oddenků 

šáchoru hlíznatého (Cyperus 

rotundus). Valencen vykazoval nejvyšší inhibiční účinek ze všech zkoumaných 

složek EO (karyofylen -oxid, nootkaton, -pinen, 1,8-cineol, limonen a 4-cymen). 

Valencen silně inhiboval produkci 5-lipoxygenázy (5-LOX), která syntetizuje 

leukotrieny z kyseliny arachidonové. Leukotrieny jsou mediátory některých 

alergických reakcí a 5-LOX je tedy považována za enzym, který vyvolává alergickou 

odpověď. Kromě toho inhiboval uvolnění -hexosaminidázy, která se uvolňuje spolu 

s histaminem z aktivovaných žírných buněk. Studie provedená Tsoyi et al. (2011) 

prokázala protizánětlivé účinky EO z oddenků šáchoru hlíznatého (Cyperus 

rotundus) a jeho dvou účinných látek, kterými jsou valencen a nootkaton, 

prostřednictvím indukce hemoxygenázy-1 (HO-1) a inhibicí indukovatelné syntézy 

oxidu dusnatého (iNOS). Vinholes et al. (2014) se zaměřili na výzkum potenciální 

hepatoprotektivní aktivity několika seskviterpenů včetně valencenu. S výjimkou α-

humulenu všechny seskviterpeny byly účinné při snižování hladiny malonaldehydu 

u endogenní a indukované peroxidace lipidů. Liu et al. (2012) izolovali ze sladkého 

pomerančového oleje valencen, dekanal, oktanal a linalool. Studovali antioxidační a 

cytotoxický účinek sladkého pomerančového oleje a těchto produktů. Valencen, 

Obr. 3 – Struktura valencenu 
 

(Sigma-Aldrich 2015) 
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dekanal a linalool vykazovaly antioxidační aktivitu, ale byla nižší než u 

pomerančového oleje. Všechny zkušební vzorky vykazovaly významnou 

cytotoxicitu proti buněčné linii karcinomu děložního čípku. 

 
2.4 Myrica rubra 

 

2.4.1 Charakteristika 

 

Myrica rubra (MR, další názvy: čínsky yangmei, japonsky yamamomo, česky 

voskovník červený, anglicky Yumberry, Chinese Bayberry, Japanese Bayberry, Red 

Bayberry, Waxberry nebo Chinese strawberry tree) je subtropický a stále zelený 

strom, který patří do čeledi Myricaceae (voskovníkovité). Tento ovocný strom 

pochází z Číny a dalších asijských zemí. V Číně se pěstuje hlavně na jihu od řeky 

Jang-c´-ťiang, kde má značnou hospodářskou hodnotu. Oblast s největší produkcí 

plodů (300 000 tun ročně) je Zhejiang. Patří mezi okrasné a dvoudomé rostliny. 

 Strom dorůstá výšky 10 až 20 metrů, má hladkou šedou kůru a rovnoměrně 

kulovitou nebo polokulovitou korunu. Snáší chudé kyselé půdy a kořenový systém je 

5 – 60 cm hluboko. Existuje více než 100 druhů MR a plody mohou mít tmavě 

červenou, červenou, fialovočervenou nebo bílou barvu. Nejběžnější je jasně červená 

barva. Plody mají kulovitý tvar a 

hrbolatý povrch s malými 

výstupky. Velikost je v průměru 1,5 

– 2,5 cm. Mají vynikající 

sladkokyselou chuť, nádhernou 

vůni a dozrávají v horkém a 

deštivém období května až 

července. Pro komerční účely 

mohou být plody skladovány pouze 

3 dny při teplotě 20 - 22 °C nebo 9 – 

Obr. 4 – Strom Myrica rubra 
 

(Myrica rubra 2006) 
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12 dní při teplotě 0 - 2 °C. Uprostřed plodu je jedno semeno o průměru asi poloviny 

celého plodu. Plody jsou také často konzumovány ve formě konzervovaného ovoce, 

džusů, džemů, ovocných vín a sušeného ovoce. Bylo vyvinuto mnoho kultivarů, 

které jsou vysázeny po celé zemi (především Biji, Dongkui, Ding-ao, Shuimei a 

Wandao). Plody MR jsou díky své lahodné chuti, vůni a atraktivní barvě velmi 

populární u místních lidí, ale těší se také výborné pověsti ve světě. Obchodní 

vyhlídky jsou tak velmi nadějné (Fang et al. 2009, Fruit plants 2013, Kang et al. 

2012, Yumberry fruit 2015, Yumberry Yang-mei 2013).  

 

2.4.2 Biologické účinky 
 

Pěstování MR bylo zaznamenáno v čínské historii před více než 2000 lety. 

Kromě lahodných plodů mají různé orgány MR léčivé účinky a jsou široce 

využívány v tradiční čínské 

medicíně. Výzkumy prokázaly, že 

extrakty z MR obsahují 

antioxidanty, které působí proti 

alergenům, zánětům, nádorovým 

onemocněním, diabetes mellitus, 

infekčním onemocněním, průjmům 

a dalším zdravotním obtížím. 

Léčitelé doporučují teplý odvar 

z kořenové kůry MR jako povzbuzující prostředek a astringent. Pomáhá při léčbě 

střevních poruch jako je syndrom dráždivého tračníku a mukózní kolitida. Pasta 

vyrobená z prášku kořenové kůry se aplikuje na vředy a boláky. MR je zvláště 

účinná při léčbě průjmů a funguje jako žaludeční dráždidlo při užití vysoké dávky. 

Při nachlazení MR zvyšuje sekreci nosního hlenu. Strom se prořezává dvakrát až 

třikrát do roka, aby se zvýšila produkce ovoce, ale listy zůstávají nevyužité, přestože 

extrakt z listů má antioxidační a antimikrobiální účinky (Sun et al. 2013, Yang et al. 

2011). 

Obr. 5 – Plody a listy Myrica rubra 
 

(Chinese Bayberry 2014) 
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Biologické účinky MR, které se využívají v tradiční čínské medicíně, jsou 

podpořeny výsledky současných vědeckých výzkumů. Extrakt z kůry, listů a plodů 

MR obsahuje různé výživné složky. Kůra a listy jsou bohaté na flavonoidy, 

triterpeny, proanthokyanidy a diarylheptanoidy. Jádro je zdrojem nenasycených 

mastných kyselin, bílkovin, taninů, draslíku, vápníku a hořčíku. Plody MR obsahují 

velké množství anthokyanů, především kyanidin-3-O-glukosid (C3G), oproti jiným 

plodům. Kromě toho jsou bohaté na flavonoly, fenolické kyseliny, organické 

kyseliny, proteiny, sacharidy a vitamíny. U extraktů z MR byly zjištěny významné 

antioxidační, protizánětlivé, antialergenní, protinádorové, antidiabetické, 

protiprůjmové a antibakteriální účinky (Sun et al. 2013). 

Sun et al. (2012) se zaměřili na výzkum ochranných účinků extraktu z 

plodů MR, který byl bohatý na C3G. Extrakt zvýšil životaschopnost u 

pankreatických -buněk a snížil množství reaktivních forem kyslíku. Také zvýšil 

expresi transkripčního faktoru inzulínu PDX-1 (pancreatic and duodenum 

homeobox), inzulinového genu Ins2 a inzulinového proteinu u -buněk. Kromě 

toho extrakt výrazně snížil hladinu glukózy v krvi u streptozotocinem 

indukovaných diabetických myší. Zhong et al. (2008) zkoumali molekulární 

mechanismus účinku MR proti choleře. Zjistili, že extrakt z plodů MR může potlačit 

expresi virulentního genu Vibrio cholerae a inhibovat jeho růst. Zároveň extrakt 

neinhiboval nepatogenní bakterie (Escherichia coli a Bacillus subtilis). Wang et al. 

(2010) studovali protizánětlivý účinek flavonoidu myricetinu získaného z listů MR. 

Myricetin vykazoval u různých modelů zánětu významný protizánětlivý účinek. 

Shimosaki et al. (2011) zkoumali účinek flavonoidu myricitrinu. Myricitrin 

potlačoval produkci prozánětlivého TNF-α u makrofágové buněčné linie. 

Langhasová et al. (2014) testovali antiproliferační účinek EO z MR na střevních 

nádorových liniích. Extrakt významně inhiboval buněčnou proliferaci ve všech 

buněčných liniích v závislosti na koncentraci a byl netoxický pro normální buňky. 

EO z MR a jeho složky jsou nadějnými potenciálními cytostatiky a je potřeba provést 

další podrobné studie. 
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3   CÍL PRÁCE 

 
Cílem diplomové práce bylo: 

 stanovení cytotoxicity valencenu na prsní nádorové linii MDA-MB-231,  

 stanovení účinku valencenu na adhezi buněčné nádorové linie MDA-MB-231, 

 studování exprese vybraných adhezních molekul po ovlivnění valencenem 

metodou Western blot, 

 studování genové exprese vybraných adhezních molekul po ovlivnění 

valencenem metodou qPCR.  
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4   EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 
4.1 Materiál a chemikálie 

 

 Buněčná linie MDA-MB-231 (ATCC, HTB-26) 

 Valencen – Sigma-Aldrich 

 TNF- (tumor nekrotizující faktor-) – Sigma-Aldrich 

 DMEM (Dulbecco´s Modified Eagle´s Medium) high glucose 4500 mg/l - 

BioSera 

 DMSO (dimethylsulfoxid) – Sigma-Aldrich 

 Neutrální červeň – Sigma-Aldrich 

 FBS (fetální bovinní sérum) Invitrogen 

 Gentamicin – Sigma-Aldrich 

 HEPES (kyselina N-2-hydroxyethylpiperazin-N’-2-ethansulfonová) – Sigma-

Aldrich 

 PBS (fosfátový pufrovaný fyziologický roztok) – Sigma-Aldrich 

 Trypsin/EDTA – Sigma-Aldrich 

 BSA (hovězí sérový albumin) – Sigma-Aldrich 

 Set pro stanovení bílkovin s BCA (bicinchoninová kyselina) – Thermo 

Scientific 

 Trypanová modř – Sigma-Aldrich 

 TriReagent – Molecular Research Centre 

 Amersham ECL Prime Western Blotting detection reagent 

 Běžné chemikálie čistoty p.a. 
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4. 2 Pomůcky a přístroje 

 

Pomůcky 

 

Sterilní pipety, elektrický pipetovací nástavec, kádinky, sterilní kultivační 

lahve, automatické pipety, sterilní pipetovací špičky, multikanálová pipeta, 

Bürkerova komůrka, mikrotitrační destičky, destičky „ E-plates“, stopky, stojan na 

mikrozkumavky, Petriho misky, škrabky, mikrozkumavky, injekční stříkačky, jehly, 

stojánek na přípravu gelu, elektroforetická skla, spony, hřeben, aparatura na 

elektroforézu, klínky, plastové krabičky, silné filtrační papíry, PVDF membrána, 

blotovací houbičky, aparatura na western blot, pinzeta, eurofolie, nůžky, plastové a 

skleněné pasteurovy pipety, odměrné baňky, PCR stripy, rukavice. 

 

Přístroje 

 

 Laminární box – BioAir AURA 2000 M.A.C. 

 Mikroskop – Nikon Eclipse TS 100 

 CO2 inkubátor – HeraCell 

 Vodní lázeň – Memmert 

 Analytické váhy – Scaltec SBC 22 

 Spektrofotometrický a spektrofluorimetrický analyzátor – Tecan Infinite 

M2000 

 Třepačka – BioSan Vortex V1 plus 

 Třepačka – IKA MS2 Minishaker 

 Inkubátor – Eppendorf Thermomixer Comfort 

 Mrazicí box – HeraFreeze 

 Centrifuga – Heraeus Biofuge Stratos 

 Centrifuga – Eppendorf 5810R 

 Mini centrifuga - Sprout 

 Kývačka – BioSan MR-12 
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 Magnetické míchadlo - Biosan 

 BIO-RAD Power Pac HC 

 xCELLigence RTCA analyzer, Boehringer Mannheim – Roche 

 Chemiluminiscenční analyzátor – C-DiGitTM Blot Scanner (Li-cor) 

 Spektrofotometrický analyzátor – NanoDrop 2000 Thermo Scientific 

 Real-Time PCR přístroj – Bio-Rad iQ5 

 PCR cyklér – MJ mini, Bio-Rad 

 

4.3 Metodické postupy 
 

4.3.1 Buněčná linie 
 

4.3.1.1 MDA-MB-231 buňky 
 

Pro experiment byla využita buněčná nádorová linie MDA-MB-231, která 

pocházela z adenokarcinomu prsní žlázy europoidní 51leté ženy. Buňky byly 

adherentní, epiteliální a pocházely z pleurálního výpotku.  

 

Sérové kultivační médium 

 

 450 ml DMEM (Dulbecco's Modified Eagle's Medium), high glucose 4500 mg/l 

 50 ml inaktivovaného fetálního bovinního séra (FBS) 

 500 µl antibiotikum (gentamicin) 

 ml HEPES (kyselina N-2-hydroxyethylpiperazin-N’-2-ethansulfonová) 

 

4.3.1.2 Pasážování buněk 
 

Pasážování buněk se provádělo 2x týdně. Veškerá manipulace s buňkami, 

včetně pasážování, probíhala ve sterilním prostředí laminárního boxu. Kultivační 

médium, PBS (fosfátový pufrovaný fyziologický roztok) musely být vytemperovány 

na teplotu 37°C a trypsin/EDTA rozehřátý. 
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 Z kultivační lahve bylo slito kultivační médium. Poté se buňky opláchly 2x7 

ml PBS, aby se odstranil vápník a enzym trypsin dobře působil. Následně se přidaly 2 

ml trypsinu, který narušil vazbu mezi buňkami a vazbu k extracelulární matrix. 

Lahev s trypsinem se nechala inkubovat přibližně půl minuty. Po inkubaci se 

odstranily asi 2/3 trypsinu a lahev se opět vložila do inkubátoru na 4 minuty 

(celkem). Zkontrolovalo se, jestli se buňky uvolnily od povrchu kultivační lahve a 

pomocí mikroskopu, jestli mají buňky kulovitý tvar. Když byla většina buněk 

kulovitých, tak se skleply pomocí úderu dlaní do lahve, aby nedocházelo ke vzniku 

shluků. Dále se přidaly 4 ml kultivačního média a buňky v lahvi se jemně 

resuspendovaly pomocí pipety. Část buněk (0,7-1,0 ml) se přendala do nové 

kultivační lahve, zbytek buněčné suspenze se použil na další pokusy. K buňkám 

v nové kultivační lahvi se napipetovalo 13 ml kultivačního média a buněčná 

suspenze se kývavými pohyby rozprostřela po celé ploše kultivační lahve. Poté se 

vložila do inkubátoru na 37°C, 5% CO2. 

 

4.3.2 Stanovení cytotoxicity valencenu 
 

4.3.2.1 Počítání buněk 
 

Buňky se spočítaly pomocí Bürkerovy komůrky. Bürkerova komůrka je 

speciální podložní sklíčko. Komůrka má dvě čtvercové sítě tvořené 9 velkými 

čtverci. Každý velký čtverec obsahuje 4x4 malých čtverců. 

 Pro výpočet živých a mrtvých buněk se do mikrozkumavky napipetovalo 10 

µl buněk ze sterilní kádinky a 10 µl trypanové modři (obarví mrtvé buňky). Směs se 

promíchala a do jedné poloviny komůrky se napipetovalo 10 µl směsi. Počítají se 

všechny buňky v devíti velkých čtvercích, které se nacházejí uprostřed, nebo leží na 

horní a levé čáře čtverce. Podle výpočtu byl zjištěn počet buněk v 1 ml buněčné 

suspenzi: např. v 9 velkých čtvercích se napočítalo 488 buněk: 

488/9=54 

54x2=108.104 buněk/ml 
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4.3.2.2 Nasazení buněk do 96jamkové destičky (pro NRU test) 
 

Do 96jamkové destičky se nasazovalo 100 µl buněk v koncentraci 7,5x103/100 

µl. Buněčná suspenze a médium se smíchaly ve vaničce a pomocí multikanálové 

pipety se směs napipetovala do 96jamkové destičky. Destička se vložila do 

inkubátoru a buňky se nechaly růst po dobu 24 hodin. 

 

4.3.2.3 Ovlivnění buněk 

 

a) účinnou látkou 

 

Po 24 hodinové kultivaci v inkubátoru byly buňky ovlivněny vzrůstající 

koncentrací účinné látky – seskviterpenu valencenu. Pro ovlivnění buněk bylo 

potřeba si připravit bezsérové médium. 

 

Bezsérové médium 

 

 500 ml DMEM (Dulbecco's Modified Eagle's Medium), high glucose 4500 mg/l 

 1% BSA (hovězí sérový albumin) (5g BSA se rozpustilo v cca 50 ml DMEM-

odebraného z lahve a přes 0,22 m filtr sterilně vráceno do lahve s médiem) 

 500 µl antibiotikum (gentamicin) 

 ml HEPES (kyselina N-2-hydroxyethylpiperazin-N’-2-ethansulfonová) 

 

Nejprve bylo potřeba si zásobní roztok valencenu (100 mg/ml) naředit 

pomocí DMSO (dimethylsulfoxid) na další koncentrace - 1 mg/ml, 10 mg/ml, 20 

mg/ml, 30 mg/ml, 50 mg/ml, 75 mg/ml. Všechny připravené roztoky se uchovávaly 

v lednici. Před každým ovlivněním se musely rozehřát na pokojovou teplotu a 

důkladně promíchat na vortexu. Cytotoxicita valencenu byla stanovována 

v bezsérovém médiu. Jeden mikrolitr valencenu v příslušných koncentrací byl 

přidán k 1 ml bezsérového média a za tuto směs bylo vyměněno sérové médium u 

buněk. Rozvržení 96jamkové destičky (12 sloupců po 8 jamkách) pro experiment je 

uvedeno v tabulce 1. 
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Tab. 1 – Rozvržení 96jamkové destičky s příslušným typem ovlivnění 
 

sloupec ovlivnění sloupec ovlivnění 

1. bez ovlivnění 7. 100 μl V20 

2. 100 µl bezsérového média 8. 100 µl V30 

3. 100 μl bezsérového média 9. 100 μl V50 

4. 100 µl 0,1% DMSOa 10. 100 µl V75 

5. 100 μl V1b  11. 100 μl V100 

6. 100 µl V10 12. 100 µl 10% DMSOc 
a kontrola 
b koncentrace valencenu, V1=1µg/ml atd. 
c 10% DMSO jako pozitivní kontrola (usmrcení všech buněk) 

 

Valencene je lipofilní látka, bylo ji tedy nutné v médiu řádně promíchat a co 

nejrychleji přidávat k buňkám. Pipetování se provádělo vždy po stěně jamky. 

Destička se vložila do inkubátoru a buňky byly ovlivňovány po dobu 24 hodin a 48 

hodin. 

 

b) účinnou látkou a TNF- 

 

V dalším experimentu byly buňky ovlivněny vybranou koncentrací 

valencenu, TNF- (tumor nekrotizující faktor-) a kombinací TNF- s valencenem. 

TNF- je protein s řadou biologických funkcí, např. je faktorem schopným vyvolat 

zánětlivou reakci (Bradley 2008). Experimenty byly provedeny za stejných 

podmínek jako se samotným valencenem. Rozvržení 96 jamkové destičky pro 

experiment je uvedeno v tabulce 2. 

 

Tab. 2 – Rozvržení 96jamkové destičky s příslušným typem ovlivnění 
 

sloupec ovlivnění sloupec ovlivnění 

1. 100 μl 0,1% DMSO 7. 100 μl V100 

2. 100 µl 0,1% DMSO 8. 100 µl V20 + TNF- (c=1ng/ml) 

3. 100 μl TNF-α (c=1ng/ml)a 9. 100 μl V50 + TNF-α (c=1ng/ml) 

4. 100 µl TNF- (c=10ng/ml)b 10. 100 µl V100 + TNF- (c=1ng/ml) 

5. 100 μl V20 11. 100 μl 10% DMSO 

6. 100 µl V50 12. 100 µl bezsérového média 
a TNF1 odpovídá TNF- (c=1ng/ml) 
b TNF10 odpovídá TNF- (c=10ng/ml) 
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Destička se vložila do inkubátoru a buňky se nechaly inkubovat po dobu 24 

hodin a 48 hodin. 

 
4.3.2.4 Test cytotoxicity – Neutral Red Uptake test (NRU test) 

 

Fixační roztok 

 

10 g CaCl2 se rozpustilo v 500 ml H2O. Přidalo se 14 ml formaldehydu a 

v odměrné baňce se roztok doplnil na 1000 ml. 

 

Lyzační roztok 

 

Smícháním 520 ml etanolu a 480 ml vody vznikl 50% etanol. Poté se odebralo 

10 ml 50% etanolu a přidalo se 10 ml kyseliny octové. 

 

Test neutrální červeně (NRU test) slouží ke stanovení životnosti buněk. 

Neutrální červeň je supravitální barvivo, které proniká skrz buněčnou membránu 

neionizovanou difúzí a hromadí se hlavně v lysozomech. Poškozená nebo mrtvá 

buňka nedokáže udržet pH gradient na membráně lysozomu a dochází k větší 

propustnosti membrány. Ztráta gradientu pH při poškození buňky nebo buněčné 

smrti způsobí zvýšení propustnosti membrány a uvolnění zadržení neutrální 

červeně. Dojde k poklesu absorbance, která se měří spektrofotometricky a tak lze 

rozlišit buňky živé, nebo mrtvé. Cytotoxicita je vyjádřena jako koncentrace závislá 

na poklesu absorbance po chemické expozici neutrální červení.  

 Po 24 nebo 48 hodinové inkubaci buněk s účinnou látkou v termostatu se 

z destičky odsálo veškeré médium a přidalo se 200 µl roztoku neutrální červeně 

v médiu o koncentraci 40 µg/ml. Destička s roztokem neutrální červeně se nechala 

inkubovat v inkubátoru 2 – 3 hodiny. Poté se veškerý roztok neutrální červeně odsál 

pipetou a přidalo se 100 µl fixačního roztoku. Destička s fixačním roztokem se 

nechala stát na stole 15 minut při pokojové teplotě. Fixační roztok se odstranil 
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vyklepnutím z destičky. Následovalo oplachování 2x200 µl PBS a nakonec se přidalo 

200 µl lyzačního roztoku a destička se nechala třepat v termomixeru po dobu 30 

minut (550 rpm, 25°C). Měření absorbance se provádělo na spektrofotometru Tecanu 

při vlnové délce 540 nm. 

 Při vyhodnocení se od hodnoty absorbance odečetla hodnota pozadí, měřená 

ve sloupci s pozitivní kontrolou (10% DMSO). Hodnoty byly vyjádřeny jako 

procenta kontroly (kontrola 100%, sloupec s 0,1% DMSO). Hodnoty IC50 byly 

vypočteny v programu GraphPad Prism 6.0 nelineární regresí naměřených hodnot. 

 
4.3.2.5 xCELLigence RTCA (Real Time Cell Analyzer)  

 

Analyzátor xCELLigence RTCA poskytuje kvantitativní monitorování 

biologického stavu buněk, včetně počtu a jejich životnosti, v reálném čase. Pomocí 

přístroje se sledovala adheze, proliferace nebo buněčná smrt. Využívalo se tzv. E-

destiček, kde každá jamka měla na dně zlaté mikroelektrody. Elektrody pomocí 

malého napětí vytvořily elektrické pole, které se měnilo v závislosti na počtu buněk 

adherovaných na dno jamek. Jako výsledný signál se měřila elektrická impedance, 

která byla vyjádřena v bezrozměrných jednotkách jako buněčný index. Čím více 

buňky adherovaly ke dnu jamek, tím větší byl buněčný index. 

 

a) adhezní assay 

 

Do každé jamky destičky se napipetovalo 20 µl kolagenu (20 µg/ml) a destička 

se nechala s odklopeným víčkem schnout v laminárním boxu minimálně 2 hodiny. 

Destička se opláchla bezsérovým médiem a zbytek se vyklepl. 

 Po pasážování se buněčná suspenze centrifugovala (500 rpm, 20 °C, 5 minut). 

Médium se slilo, peleta buněk se resuspendovala do bezsérového média (cca 4 ml) a 

buňky se spočítaly. Buňky se naředily (100x104 bk/ml) do připravených bezsérových 

médií s expozičními látkami a nechaly se inkubovat 20 minut v inkubátoru. Do 

jamek E-destičky se napipetovalo 100 µl bezsérového média (bez buněk) 
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s expozičními látkami a změřilo se pozadí. Dále se do jamek přidávalo 100 µl 

připravených směsí buněk (100 000 bk/jamku) v příslušném expozičním médiu a E-

destička se dala inkubovat do přístroje xCelligence umístěného v 37 °C termostatu 

s 5% CO2. Měření probíhalo po dobu 24 hodin, elektrická impedance se 

zaznamenávala ve třech časových intervalech, nejdříve každé 3 minuty (celkem cca 

4 hodiny) poté každých 5 minut (cca 8 hodin) a nakonec každých 10 minut (cca 12 

hodin). 

 

b) proliferační assay 

 

U měření proliferace se použila E-destička bez kolagenu. Do destičky se 

přidalo 100 µl sérového média a změřilo se pozadí. Napipetovalo se 90 µl buněčné 

suspenze (7500 bk/jamku) a po dobu 30 minut se nechaly buňky sednout. Poté se 

spustilo měření (každou hodinu, po dobu 96 hodin). Po 24 hodinách se měření 

zastavilo, destička se vyndala, napipetovalo se 10 µl expozičních látek v médiu a 

pokračovalo se v měření. 

 

4.3.3 Exprese vybraných adhezních molekul 
 

Na Petriho misky se nasadily buňky MDA-MB-231 v koncentraci 120.103 

buněk/misku ve 3 ml sérového média. Po 24 hodinové inkubaci se vyměnilo sérové 

médium za bezsérové, kvůli působení TNF- a za dalších 24 hodin se buňky 

ovlivnily vybranou koncentrací valencenu (50 mg/ml), TNF- (10 ng/ml) a jejich 

kombinací, včetně 0,1% DMSO jako kontrola. Po 12 a 24 hodinovém působení se 

buňky sklidily pro přípravu buněčného lyzátu a izolaci RNA. 

 

4.3.3.1 Příprava vzorků na Western blot – buněčný lyzát 
  

Lyzační pufr 

 

Na přípravu pufru se smíchaly složky uvedené v tabulce 3. 
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Tab. 3 – Složení lyzačního pufru 
 

složka (konečná koncentrace) 
koncentrace 

zásobního roztoku 
pipetované množství 

50 mM Tris/HCl pH 7,4 1M 50 ml 

150 mM NaCl prášek 8,766 g 

10% glycerol 85% 117,65 ml 

1% Triton X-100 100% 10 ml 

2 mM EDTA prášek 0,58 g 

2 mM EGTA prášek 0,76 g 

40 mM -glycerolfosfát prášek 8,52 g 

50 mM fluorid sodný prášek 2,09 g 

10 mM pyrofosfát sodný prášek 4,46 g 

2 mM dithiotreitol prášek 0,3085 g 

200 µM vanadičnan sodný (Na3VO4) prášek 0,03678 g 

H2O  doplnit objem na 1 l 

 

Zásobní pufr rozpipetovaný po 13 ml se nechal rozmrznout na ledu a přidalo 

se 130 µl PMSF (fenylmethansulfonylfluorid) a 130 µl inhibitorů proteáz. Lyzační 

pufr se může nechat po dobu několika týdnů v lednici při teplotě 2-8 °C. 

  

4xSDS (dodecylsíran sodný) 

 

Dodecylsíran sodný je vzorkový pufr uchovávaný v mrazáku při -20 °C. Na 

přípravu pufru se smíchaly složky uvedené v tabulce 4. 

 

Tab. 4 – Složení 4xSDS vzorkového pufru 
 
 

složka (konečná koncentrace) 
koncentrace 

zásobního roztoku 
pipetované množství 

200 mM Tris/HCl pH 6,8 1M 4 ml 

40% glycerol 85% 9,41 ml 

6% SDS prášek 1,2 g 

0,2 M DTT prášek 0,617 g 

0,1 g bromfenolová modř prášek špetka 

redest. H2O  20 ml 
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Při sklízení buněk se všechny kroky prováděly na ledu. Z jednotlivých misek 

se odsálo médium a do všech misek se přidaly asi 3 ml ledového PBS. Kýváním se 

buňky opláchly a následně se PBS odsálo úplně do sucha. Přidalo se 200 µl ledového 

lyzačního pufru s inhibitory proteáz a nechal se cca 2 minuty působit. Jednotlivé 

misky se seškrábaly pomocí škrabky a buňky se opatrně přenesly do 1,5 ml 

eppendorfek postavených v ledu. Škrabka se mezi jednotlivými skupinami misek 

oplachovala v PBS a osušila. Vzorky se uložily na -20 °C do dalšího postupu nebo se 

pokračovalo v přípravě vzorků pro elektroforézu. Pomocí injekční stříkačky s jehlou 

se provedla homogenizace buněk (10x se nasálo a vysálo). Homogenát se nechal stát 

na ledu po dobu 20 minut a poté se provedla centrifugace (10 minut, 13 000 rpm, 4 

°C) v předchlazené centrifuze. Po centrifugaci se odebral supernatant do menších 

eppendorfek a změřila se koncentrace bílkovin (viz následující kapitola). Po 

stanovení koncentrace bílkovin se vypočítalo naředění jednotlivých vzorků 

lyzačním pufrem a 4xSDS, aby koncentrace bílkovin byla ve vzorcích stejná. 

Připravené vzorky se uchovávaly v mrazáku při -20°C. 

 
4.3.3.2 BCA stanovení bílkoviny – Bicinchoninová metoda 
 

Pracovní roztok C 

 

Vznikl smícháním roztoku A (NaHCO3, Na2CO3, BCA v 0,1 M NaOH) a 

roztoku B (4% CuSO4 . 6H2O) v poměru 50:1. 

 

Proteiny v alkalickém prostředí reagují s Cu2+. Dochází ke vzniku Cu1+ a tyto 

měďné ionty vytváří v prostředí kolem pH 10 stabilní modrofialový komplex s BCA 

(bicinchoninová kyselina). Intenzita barvy je přímo úměrná množství bílkoviny. 

 Při stanovování bílkoviny se používají tzv. GAMA destičky s kulatým dnem. 

Pro vypočtení koncentrace bílkoviny byla vytvořena kalibrační řada šesti 

kalibračních roztoků (roztok 1% BSA + destilovaná voda) o různé koncentraci.  
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Tab. 5 – Koncentrace roztoků BSA pro sestavení kalibrační křivky 
 

 koncentrace roztok 1% BSA destilovaná voda 

1 0 µg/ml 0 µl 500 µl 

2 200 µg/ml 10 µl 490 µl 

3 400 µg/ml 20 µl 480 µl 

4 600 µg/ml 30 µl 470 µl 

5 800 µg/ml 40 µl 460 µl 

6 1000 µg/ml 50 µl 450 µl 

 

1% BSA se připravilo z výchozího roztoku 20% BSA. 0,5 ml 20% BSA se 

doplnilo do 10 ml redestilovanou vodou. Buněčný lyzát se naředil 5x destilovanou 

vodou. Do jamek se pipetovalo 10 µl vzorku, resp. roztoků kalibrační řady a 200 µl 

pracovního roztoku C. GAMA destička se dobře promíchala na stole a nechala se 

inkubovat (37 °C, 30 minut, 250 rpm). Absorbance se měřila na Tecanu při vlnové 

délce 562 nm. 

 
4.3.3.3 Elektroforéza proteinů na polyakrylamidovém gelu 
 

Zásobní roztoky 

 

4 M HCl 

 

K 150 ml redestilované vody se přidalo 88 ml koncentrované HCl a objem se 

doplnil do 250 ml. Roztok se skladoval v lednici. 

 

Zásobní roztok AA+bis AA 

 

Při přípravě bylo nutné používat rukavice, roušku a pracovat s nejvyšší 

opatrností. Navážilo se 30 g akrylamidu (AA) a 0,8 g bis-akrylamidu (bisAA). 

Navážená množství se rozpustila na míchačce v malém množství redestilované vody. 

V odměrné baňce se objem doplnil na 100 ml. Roztok se skladoval v lednici. 
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1,5 M Tris-HCl pufr, pH 8,8 

 

Navážilo se 18,5 g Trisu, přidalo se 75 ml redestilované vody a mícháním se 

Tris nechal rozpustit. Následně se upravilo pH na pH metru pomocí 4 M HCl 

(přibližně 5-6 ml). Roztok se doplnil v odměrné baňce na 100 ml a uchovával se 

v lednici.  

 

0,5 M Tris-HCl pufr, pH 6,8 

 

Navážilo se 6 g Trisu, přidalo se 75 ml redestilované vody a Tris se mícháním 

rozpustil. Následně se upravilo pH na pH metru pomocí 4 M HCl (cca 7-8 ml). 

Roztok se doplnil v odměrné baňce na 100 ml a uchovával se v lednici. 

 

10% SDS 

 

Odvážilo se 10 g SDS, který se nechal rozpustit v 80 ml redestilované vody a 

objem se doplnil v odměrné baňce na 100 ml. Roztok se uchovával při laboratorní 

teplotě.  

 

Koncentrovaný elektrodový pufr 

 

Připravilo se 72 g glycinu, 15 g Trisu a 5 g SDS. Navážená množství se 

nechala rozpustit v 900 ml redestilované vody. Na pH metru se upravilo pH na 8,3 

pomocí 4 M HCl. Směs se doplnila v odměrné baňce na 1000 ml a poté se rozlila po 

100 ml do plastikových nádob a dala se do mrazáku.  

 

Isobutanol nasycený vodou 

 

Smíchal se čistý isobutanol a redestilovaná voda. V horní vrstvě byl 

isobutanol nasycený vodou. Roztok se uchovával v lednici. 
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Pracovní roztoky 

 

10% persíran amonný 

 

20 mg APS (persíran amonný) se nechalo rozpustit v 200 µl redestilované 

vody. Roztok se připravil vždy těsně před použitím. 

 

Elektrodový pufr 

 

70 ml zásobního elektrodového pufru se smíchalo s 280 ml redestilované 

vody. 

 

Separační gel 10% (spodní) 

 

Pro přípravu separačního gelu se smíchaly látky uvedené v tabulce 6. Rozpis 

množství je uveden na 2 gely, 1,5 mm silné. 

 

Tab. 6 – Složení separačního gelu 
 

redestilovaná voda 8,1 ml 

pufr 1,5 M Tris-HCl pH 8,8 5,0 ml 

roztok AA+bis AA 6,7 ml 

10% SDS 0,2 ml 

pro iniciaci polymerace: 

roztok APS 200 µl 

TEMED (N,N,N',N'-
Tetramethylethylendiamin, v digestoři!) 

16 µl 

 

Zaostřovací gel 4% (horní) 

 

K vytvoření zaostřovacího gelu bylo zapotřebí látek uvedených v tabulce 7. 

Uvedená množství jsou opět pro 2 gely, 1,5 mm silné. 
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Tab. 7 – Složení zaostřovacího gelu 
 

redestilovaná voda 6,1 ml 

pufr 0,5 M Tris-HCl pH 6,8 2,5 ml 

roztok AA+bis AA 1,3 ml 

10% SDS 0,1 ml 

pro iniciaci polymerace: 

roztok APS 200 µl 

TEMED (v digestoři!) 16 µl 

 

Příprava gelu 

 

Nejprve se připravil nalévací stojánek, sklo, sklo se spacerem, spony a hřeben. 

Sklo, sklo se spacerem a hřeben se musely omýt jarem, vodou, redestilovanou vodou 

a lihomethanolem. Pomůcky se nechaly oschnout ve svislé poloze. Skla se přiložila 

na sebe, pomocí spon se spojila, postavila se na gumovou podložku v nalévacím 

stojánku a přichytila se vrchním kolíkem.  

 V malé kádince se připravil roztok na separační gel a lehce se promíchal 

kývavými pohyby. Okamžitě se pomocí pipety vpravil mezi skla do výšky přibližně 

4,5 cm od spodního okraje a zkontrolovalo se, zda gel nepodtéká. Separační gel se 

ihned převrstvil isobutanolem nasyceným vodou (vrchní vrstva roztoku, cca 400 µl) 

po celé délce gelu. Následovala polymerace po dobu 45 minut. Nakloněním 

nalévacího stojánku nad dřez se slil isobutanol a pomocí papírové utěrky nebo 

filtračního papíru se vysušil. V malé kádince se namíchal roztok na zaostřovací gel, 

lehce se promíchal kývavými pohyby a ihned se pipetou nalil mezi skla na spodní 

gel až po horní okraj a vložil se hřeben. Takto připravený gel se nechal polymerovat 

minimálně dvě hodiny nebo přes noc v chladící místnosti. 

 

Elektroforéza 

 

Naředěné vzorky se denaturovaly (95°C, 5 minut) a sestavila se aparatura na 

elektroforézu. Po zchlazení na pokojovou teplotu se vzorky nanášely na gel. Jamky 

pro nanášení vzorků se propláchly pufrem a do každé jamky se naneslo 30 µl vzorku 

(30 µg proteinu). Do obou krajních jamek se naneslo 5 µl molekulového standardu 
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(marker). Vanička se ponořila do ledové lázně, přiklopila víčkem a připojila ke 

zdroji. Nastavilo se konstantní napětí 100 V a spustila se elektroforéza. 

   Elektroforéza se ukončila ve chvíli, kdy čelo dorazilo na spodní okraj gelu. 

Aparatura se odpojila od zdroje, stojánek se vyndal z vaničky, elektrodový pufr se 

vylil do výlevky, povolily se spony a skla s gelem se vyndala. Zelenými klínky se skla 

oddělila, gel se odříznul od spacerů, zaostřovacího gelu a u separačního gelu se 

odřízla spodní část s modrým barvivem. Pro orientaci se na gelu uřízl levý horní roh. 

 
4.3.3.4 Imunobloting 
 

Zásobní roztoky 

 

Blotovací pufr 

 

 Navážilo se 6,06 g TRIS (25 mM) a 28,8 g glycinu (192 mM). Látky se 

rozpustily v cca 500 ml redestilované vody. Přidalo se 400 ml metanolu. V odměrné 

baňce se objem doplnil do 2000 ml a přelil se do 1 l lahví. Blotovací pufr se 

uchovával v lednici. 

 

Postup 

 

 Separační gel se oddělil od spodního skla a vložil se do blotovacího pufru. 

PVDF membrána se nechala aktivovat cca 15 minut v metanolu a poté se vložila do 

blotovacího pufru. Do blotovacího pufru se vložil i tlustý filtrační papír (2 kusy na 

jeden gel) a blotovací houbička (2 kusy na jeden gel). Vše se nechalo v blotovacím 

pufru cca 20 minut. K blotování se použil mokrý přenos (wet blotting). Sendvič se 

skládal následovně: 

 blotovací houbička 

 filtrační papír 

 gel (blíže k černé straně blotítka)  
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 nitrocelulózová membrána (blíže ke světlé straně blotítka): pomocí 

zkumavky se nitrocelulózová membrána uhladila, aby mezi membránou a 

gelem nebyly bubliny 

 filtrační papír 

 blotovací houbička 

Blotítko se sendvičem se uzavřelo, dalo do nástavce (černá strana k černé 

straně) a nástavec se vložil do vaničky. Do vaničky se ještě umístila nádoba s ledem a 

magnetické míchadlo. Aparatura se zalila blotovacím pufrem a vložila se do ledové 

lázně. V chladící místnosti se lázeň položila na míchačku, aparatura se připojila ke 

zdroji a přes noc probíhalo blotování (konstantní proud 80mA, cca 15 hod).  

 

4.3.3.5 Detekce proteinů 

 

Zásobní roztoky 

 

0,1 M TRIS pufr, pH 8,0 

 

 12,11 g TRISu se rozpustilo v 800 ml redestilované vody. Upravilo se pH na 

8,0 pomocí 4 M HCl, roztok se doplnil redestilovanou vodou v odměrné baňce do 

1000 ml a uchovával se v lednici. 

 

TBST 

 

 8,77 g NaCl se nechalo rozpustit v cca 300 ml redestilované vody. Přidaly se 3 

ml Tweenu 20 a 100 ml 0,1 M TRIS pufru, pH 8,0. Směs se doplnila v odměrné baňce 

do 1000 ml a uchovávala se v lednici. 

 

Primární protilátky 

 

 Podle instrukcí výrobce se zásobní protilátka zředila TBST pufrem s 1% BSA 

(popř. mlékem). Uchovávala se v mrazáku a před použitím se musela včas vyndat a 

rozehřát. 
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Sekundární protilátka 

 

 Podle instrukcí výrobce se zásobní protilátka zředila TBST pufrem s 1% BSA 

(popř. mlékem). Uchovávala se v mrazáku a před použitím se musela včas vyndat a 

rozehřát. 

 

Postup 

 

 Blotítko se opatrně otevřelo a PVDF membrána se nastříhala na proužky dle 

odpovídající polohy detekovaných proteinů. Pomocí pinzety se membrána přenesla 

do plastové misky s víčkem (proti vyschnutí) a zalila se 5% mlékem v TBST pufru. 

Membrána se v mléce nechala 2 hodiny blokovat na kývačce. Po dvouhodinové 

inkubaci se mléko slilo a membrána se opláchla redestilovanou vodou. Následovala 

inkubace s primární protilátkou po dobu 1 hodiny. Primární protilátka se po 

inkubaci slila zpět do falkonky, zbytky se přepipetovaly a zamrazila se pro 

opakované použití. Membrána se opláchla TBST pufrem (cca 15 ml) 4x po 10 

minutách. Poté se provedla inkubace se sekundární protilátkou po dobu 1 hodiny. 

Použila se sekundární protilátka s křenovou peroxidasou (citlivější detekce). 

Sekundární protilátka se po inkubaci slila zpět do falkonky, zbytky se přepipetovaly 

a zamrazila se pro opakované použití. Membrána se opláchla opět TBST pufrem 4x 

po 10 minutách. 

Membrána se vložila do misky a pokapala se detekčním systémem, který 

vznikl smícháním roztoku A (luminol solution) a roztoku B (peroxide solution) 

v poměru 1:1. Miska s membránou se ihned vložila do tmy na cca 5 minut a poté se 

pomocí pinzety z misky přendala do eurofolie. Papírovou utěrkou se eurofolie 

uhladila a následovala detekce proteinů pomocí chemiluminiscence. Detekce a 

intenzita jednotlivých pruhů byla měřena na přístroji C-DiGitTM Blot Scanner (Li-

Cor). 
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4.3.3.6 Příprava vzorků na RNA extrakci 
 

 Pro sklízení buněk na izolace RNA se všechny kroky, u kterých to bylo 

možné, prováděly na ledu a celá izolace se prováděla v rukavicích. Z jednotlivých 

misek se odsálo médium, přidaly se asi 3 ml ledového PBS a kýváním se buňky 

opláchly. PBS se odsálo tak, aby misky byly úplně suché a přidalo se 0,5 ml 

TriReagentu, který se nechal 1-2 minuty působit. TriReagent, směs fenolu a 

guanidin isothiokyanátu, umožňuje selektivní izolaci celkové RNA, tzn. tRNA, 

mRNA, rRNA, microRNA. Při izolaci zůstává integrita RNA zachována. Misky se 

pomocí škrabky seškrábaly a opatrně se buňky přenesly do sterilních 1,5 ml 

eppendorfek a ihned se zamrazily na suchém ledu. Škrabky se mezi jednotlivými 

skupinami oplachovaly v etanolu. Eppendorfky se uložily na -80 °C do dalšího 

postupu nebo se pokračovalo v přípravě vzorků v předchlazeném stojánku. 

 Po vytažení z mrazáku se vzorky nechaly rozehřát a důkladně se 

zvortexovaly. Na objem vzorku 0,5 ml TriReagentu se přidalo 100 µl chloroformu a 

vzorky se promíchaly třepáním po dobu 15 s. Vzorky se nechaly inkubovat po dobu 

2-3 minut při pokojové teplotě. Dále se provedla centrifugace (15 minut, 12 000 g, 4 

°C) v předchlazené centrifuze Haereus. Přídavek chloroformu a následná 

centrifugace rozdělily směs na vodnou a organickou fázi. RNA se nacházela v horní 

vodné fázi. Odpipetovalo se cca 200 µl vodné fáze do nových 1,5 ml eppendorfek. 

Odpipetování se provádělo s maximální opatrností, kdy se špička pipety nesměla 

dotknout vzniklé mezifáze a dolní organické fáze, protože by došlo ke kontaminaci 

odebírané vodné fáze genomovou DNA a proteiny. Přidalo se 250 µl isopropanolu 

(100% bez RNas) a vzorky se důkladně promíchaly. Následovala inkubace 10 minut 

při pokojové teplotě a centrifugace (10 minut, 12 000 g, 4 °C). Víčka eppendorfek se 

v centrifuze srovnala tak, aby kloub víčka eppendorfky směřoval nahoru, díky tomu 

člověk mohl odhadnout, kde se bude nacházet peletka RNA. Skleněnou pipetou 

s větším průměrem se odebral všechen isopropanol. Musel se dát velký pozor, aby se 

neodsála požadovaná peletka. Přidalo se 0,5 ml 75% ledového etanolu v DEPC vodě 

(voda bez RNas) a vzorky se protřepaly. Provedla se centrifugace (5 minut, 7 500 g, 
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4 °C). Skleněnou pipetou s větším průměrem se odebrala větší část ethanolu a poté se 

použila skleněná pipeta s úzkým průměrem pro lepší odběr zbytkového množství 

etanolu. Opět se muselo odebírat velmi opatrně, aby nedošlo k odsátí pelety. Peleta 

se nechala vysušit, dokud nebyla transparentní, přidalo se 30 µl DEPC vody a peleta 

se rozpustila. Vzorky se 2x po 3 minutách zvortexovaly. U takto připravených 

vzorků se změřila koncentrace RNA na Nanodropu. Sledovaly se tyto důležité údaje: 

 koncentrace (ng/μl), 

 čistota (kontaminace proteiny) – poměr absorbancí A260 (DNA)/A280 

(proteiny) měl být větší než 1,8. 

Na základě změřené koncentrace RNA se vypočítalo množství RNA a vody pro 

přípravu vzorků na ošetření DNáze. Vzorky izolované RNA se skladovaly při -80 °C. 

 
4.3.3.7 Ošetření DNázou I  
 

Příprava roztoků 

 

0,1 M EDTA pH 8,0 

 

 Roztok vznikl zředěním zásobního 0,5 M roztoku 1:4, tzn. 100 µl zásobního 

roztoku a 400 µl ddH2O. 

 

Zásobní 0,5 M EDTA pH 8,0 

 

 Odvážilo se 18,61 g EDTA (ethylendiamintetraacetát) do cca 80 ml ddH2O 

(ideálně DEPC voda). Přidaly se přibližně 2 g NaOH pelet. Směs se zamíchala, 

změřilo se pH a postupně se přidával NaOH. Když se pH blížilo 8, EDTA se 

rozpustil. Směs se doplnila vodou na 100 ml. 

 

 

DEPC voda 
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 Do redestilované vody (dd H2O) se přidal 0,1% diethylpyrocarbonát (DEPC) 

(tj. do 1 l dd H2O se přidal 1 ml DEPC). Vše se důkladně protřepalo, nechalo stát na 

stole přes noc a klávovalo 120 °C/20 minut. DEPC voda se uchovávala v lednici. 

 

Postup 

 

 Metoda sloužila k ošetření vzorků RNA DNázou I, která selektivně štěpí 

pouze DNA, čímž dojde k odstranění případné kontaminace vzorků genomovou 

DNA.  

 

Nejdříve bylo potřeba vytvořit mastermix pro ošetření DNázou I. Podle 

koncentrace se smíchal daný objem RNA (2 µg) a H2O, aby celkový objem byl 17 µl. 

Ke každému vzorku se dále přidaly 2 µl pufru (10x DNase buffer byl dodán spolu 

s DNázou I) a 1 µl DNázy I. Reakční směs se promíchala a nechala inkubovat (25 

minut, 37°C). Reakční směs se na chvíli zchladila na ledu. Následně se stočila a 

přidalo se 1,05 µl 0,1 M EDTA. Poté proběhla inkubace (10 minut, 75 °C – inaktivace 

DNázy I). Směs se dala na led, stočila se a přidalo se 3,95 µl DEPC H2O. Koncentrace 

ošetřené RNA byla 0,08 µg/µl. Takto ošetřená RNA byla připravena k provedení 

reverzní transkripce. Uchovávala se v mrazáku při -70 °C. 

 
4.3.3.8 Reverzní transkripce 

 

 RNA je nestabilní a podléhá degradaci. V buňkách je přítomno několik typů 

RNA (tRNA, mRNA, rRNA, microRNA) a izolací se získá směs RNA. Pro reverzní 

transkripci je důležitá pouze mRNA, která kóduje příslušné geny. Pro analýzu se 

nejčastěji využívá tzv. cDNA (complementary DNA), která se získává reverzní 

transkripcí. Reverzní transkripce je enzymová reakce katalyzovaná reverzní 

transkriptázou (RT), která potřebuje jeden primer (oligo dT18, náhodné hexamery, 
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specifický primer) a převádí RNA na jednořetězcovou cDNA. Byla použita RT 

Protoscript II (NEB), což je rekombinantní MuML RT se sníženou RNase H aktivitou 

a zvýšenou termostabilitou. 

 Do mikrozkumavek se připravily dvě paralelní sady RNA vzorků. Jedna sada 

byla pro reverzní transkripci a druhá sada byla pro tzv. noRT kontrolu, kam se 

nepřidala RT. Do mikrozkumavek RT se napipetovalo 6,25 µl RNA (500 ng) a 1 µl 

náhodných hexamerů. Do mikrozkumavek noRT se napipetovaly 3 µl RNA a 0,5 µl 

náhodných hexamerů. V PCR cykléru se tato směs zahřála na 5 minut na 65 °C, potom 

se na cykléru zmáčklo pause, zkumavky se daly na chvíli na led a mírně se stočily. 

 Do sady RT vzorků se přidalo 12,75 µl mastermixu RT+ a do sady noRT se 

přidalo 6,5 µl mastermixu noRT obsahující složky uvedené v tabulce 8.  

 

Tab. 8 – Složení mastermixu RT+ a noRT  
 

RT+ noRT 

4 µl pufr 2 µl pufr 

4 µl dNTPs (2,5 mM) 2 µl dNTPs 

2 µl DTT 1 µl DTT 

2,2 µl H2O 1,5 µl H2O 

0,5 µl RT - 

 

Pufr i DTT byly dodány spolu s RT. Tato reakční směs se v PCR cykléru 

inkubovala 10 minut na 25°C a poté po dobu 50 minut na 42 °C (syntéza cDNA) a 5 

minut na 80°C (denaturace RT). 

 
4.3.3.9 Real-Time PCR, kvantitativní PCR v reálném čase (qPCR) 
 

 Metoda založená na kvantitativní polymerasové reakci (qPCR) byla využita 

k relativnímu stanovení množství jednotlivých transkriptů. Spolu s metodou 

reverzní transkripce tvoří prostředek pro studium genové exprese příslušných genů 

v buňkách. qPCR je založena na stejném principu jako klasická PCR, ale umožňuje 

měření nárůstu produktu už během amplifikace, po každém proběhnutém cyklu 

(klasická PCR – end-point detekce). Principem je detekce fluorescence, která odráží 



 
 

60 

množství vzniklého produktu. Nárůst fluorescence je přímo úměrný množství 

vzniklého produktu. Metoda vyžaduje speciální termocyklery s optikou, která 

umožňuje excitaci substrátů a následnou detekci fluorescence v jednotlivých cyklech 

qPCR. Pro detekci vznikajících produktů se použilo interkalační barvivo SYBR 

Green I, které se váže na dvouřetězcovou DNA (dsDNA) ve chvíli, kdy DNA 

polymeráza vytvoří druhý řetězec. SYBR Green I se po navázání na dsDNA stává 

silně fluorescenční. Na konci elongační fáze PCR je nárůst fluorescence přímo 

úměrný množství amplifikovaných fragmentů. U SYBR Green I hrozí riziko 

nespecifických signálů, které vznikají vlivem přítomnosti dimerů primerů, 

kontaminace genomovou DNA (detekce veškeré dsDNA), případně jiných 

nespecifických produktů. Je tedy nutná kontrola pomocí analýzy křivek tání. 

(prezentace k přístroji iQ5 PCR cykléru, Stopková 2012, Studijní materiály lfhk – 

Real-Time PCR, Šimůnek 2012, Zdeňková 2014) 

Metoda qPCR se prováděla u referenčních a cílových genů. Referenční gen 

musel mít stabilní expresi ve všech studovaných vzorcích a nejčastěji se využívalo 

konstitutivně exprimovaných (housekeeping) genů. V experimentu se použily tyto 

referenční geny: GAPDH, HPRT, AKTIN a YWHAZ, u nichž byla ověřena stabilita. 

Stanovované cílové geny: β-katenin, EpCAM, ICAM-1, NF-κB. Charakteristiky 

genově specifických primerů jsou uvedeny v tabulce 9. 

 

Tab. 9 – Charakteristiky genově specifických primerů 
 

Název 
genu 

GenBank ID 
Sekvence forvard 

primeru 
Sekvence reverse 

primeru 

Délka 
produkt
u (bp) 

 

GAPDH 
 

NM_002046.5 GGTCTCCTCTGACTTCAACAGC TGTAGCCAAATTCGTTGTCATACC 119 
 

HPRT1 
 

NM_000194.2 TGGTCAGGCAGTATAATCCAAAGA TTCAAATCCAACAAAGTCTGGCT 101 
 

AKTIN 
 

NM_001101 TCCCTGGAGAAGAGCTACGAG CAGGAAGGAAGGCTGGAAGAG 99 
 

YWHAZ 
 

NM_001135702 TGATCCCCAATGCTTCACAAG GCCAAGTAACGGTAGTAATCTCC 76 
 

-katenin 
 

NM_001904.3 GCTCTTGTGCGTACTGTCCT AGTCCATAGTGAAGGCGAACTG 137 

 

NF-B 
 

NM_003998 AGTGAACCAAAACCTTTCCTCT TTCTGACGTTTCCTCTGCACT 71 

 

EpCAM 
 

NM_002354.2 CGCAGCTCAGGAAGAATGTG TGAAGTACACTGGCATTGACG 88 
 

ICAM-1 
 

NM_000201.2 CCGCAGTCATAATGGGCACT AGGCGTGGCTTGTGTGTTC 128 
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Připravené cDNA (RT i noRT) se musely nejprve naředit ddH2O v poměru 

1:4. Poté se připravil mastermix při finální koncentraci primerů 100nM. První se 

pipetovala voda a poslední enzym. Složení mastermixu je uvedeno v tabulce 10 

(příklad výpočtu mastermixu pro stanovení 8 vzorků v duplikátech: 8 x 2=16 + 1x NTC 

(no template control) kontrola a 1 vzorek počítat navíc kvůli pipetovací chybě = x18). 

 

Tab. 10 – Složení SYBR qPCR master mixu 
 

 100nM  

 1X Xx 

voda 9,30 167,40 

10x pufr 2,00 36,00 

50mM MgCl2 1,40 25,20 

dNTP mix (5mM) 0,80 14,40 

SYBR green I 0,60 10,80 

F primer (5µM) 0,40 7,20 

R primer (5µM) 0,40 7,20 

Hotgoldstar enzyme 0,10 1,80 

cDNA (ředěná 1:4) 5,0  

celkem 20,0 360,0 

  X=18 

 

Do stripů (Bio-Rad) se napipetovalo 5 µl ředěné cDNA (v duplikátech – dva 

stejné vzorky vedle sebe), pro NTC se pipetovalo 5 µl vody. Dále se přidalo 15 µl 

připraveného mastermixu. Stripy se uzavřely víčkem, protřepaly a stočily na malé 

centrifuze. Takto připravené stripy se vložily do iQ5 (Bio-Rad) PCR cykléru a spustil 

se program uvedený v tabulce 11. 

 

Tab. 11 – Popis jednotlivých kroků programu 
 

 

98 °C 
 

98 °C 60 °C 72 °C 65 °C-95 °C 4 °C 

 

 
 

10´´ 15´´ 20´´   

 

10´ 
 

  Ra 
á 0,5 °C á 

30´´ 
 

 

 
 

 40 cyklů  Ra  

a odečet fluorescence  
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Po ukončení programu se zkontroloval průběh fluorescenčních křivek, 

křivky tání a data se stáhla z programu BioRad iQ5 pro analýzu dat v Excelu. 

 

Analýza dat 

 

 Vyhodnocení dat bylo provedeno metodou „comparative Ct“ (Livak 2001) 

v programu Microsoft Excel, statistické vyhodnocení bylo provedeno v programu 

GraphPad Prism 6.0 pomocí nepárového Student´s T-testu. 
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5   VÝSLEDKY 

 
5.1 Optimalizace nasazení buněk pro experiment 
 

 Původně byly zpasážované buňky MDA-MB-231 nasazovány do jednotlivých 

jamek 96-jamkové destičky v koncentraci 5x103/100 µl při 24 hodinové inkubaci. 

Vzhledem k  nedostatečné porostlosti dna jamek se zvolila vyšší koncentrace – 

7,5x103/100 µl. Tato koncentrace se jevila jako optimální pro 24 a 48 hodinové 

stanovení cytotoxicity valencenu.  

 Pro stanovení exprese vybraných adhezních molekul se nejprve buňky 

nasazovaly do 6-jamkových destiček v koncentraci 7,5x104 buněk/jamka ve 2 ml 

sérového média. Za těchto podmínek se ovšem izolovalo menší množství buněčného 

lyzátu a RNA. Proto byly použity Petriho misky (d=60 mm) a buňky se nasadily ve 

zvýšené koncentraci cca 300.103 buněk/misku ve 3 ml sérového média. Za těchto 

podmínek mohla být stanovena exprese vybraných adhezních molekul.  

 
5.2 Vyhodnocení cytotoxicity valencenu 
 

 Valencen je jednou ze složek éterického oleje získaného z Myrica rubra. 

Studoval se jeho cytotoxický účinek na nádorovou buněčnou linii MDA-MB-231.

 Získané hodnoty NRU testu byly zpracovány ve formě grafů jako závislost 

proliferace buněk % kontroly na koncentraci valencenu, TNF- nebo kombinace 

TNF- s valencenem. Dále byla stanovována proliferace buněk přístrojem x-

Celligence, naměřené hodnoty byly zpracovány do grafů jako závislost buněčného 

indexu na čase h.  
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5.2.1 Hodnocení proliferace buněk pomocí NRU 
 

 Antiproliferační účinek valencenu byl testován u koncentrací – 1 µg/ml, 10 

µg/ml, 20 µg/ml, 30 µg/ml, 50 µg/ml, 75 µg/ml a 100 µg/ml. Na obrázku 6 a 7 je vidět 

účinek vybraných koncentrací valencenu na proliferaci nádorových buněk MDA-

MB-231 vyhodnocený NRU testem po 24 nebo 48 hodinové expozici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 – Vliv vybraných koncentrací valencenu na proliferaci buněk MDA-MB-231, 24 
hodinová expozice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 – Vliv vybraných koncentrací valencenu na proliferaci buněk MDA-MB-231, 48 
hodinová expozice 
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Výsledky získané NRU testem po 24 i 48 hodinové expozici ukazují mírný 

cytotoxický účinek valencenu na tuto nádorovou linii. Při nižší koncentraci 

valencenu (1 – 30 µg/ml) se proliferace buněk nijak nemění. Se zvyšující se 

koncentrací, tj. okolo koncentrace 50 µg/ml, nastává snížení proliferace buněk. 

Hodnota IC50 (=koncentrace, při které dojde vlivem cytostatika ke snížení proliferace 

buněk na 50%) stanovená pro 24 hodinovou expozici byla  IC50=760 µg/ml a pro 48 

hodinovou expozici IC50=468 µg/ml. Vzhledem k tomu, že úmrtnost buněk nebyla na 

50%, a kvůli nízké rozpustnosti valencenu nebyly vyšší koncentrace testovány, je 

výpočet IC50 pouze teoretický. 

 

V dalším experimentu byly buňky ovlivněny několika koncentracemi 

valencenu (20, 50 a 100 µg/ml), TNF- (TNF1=1ng/ml, TNF10=10ng/ml) a 

kombinací TNF1 s valencenem. Obrázek 8 a 9 znázorňuje účinek valencenu, TNF- 

a jejich kombinace na proliferaci nádorových buněk MDA-MB-231 vyhodnocený 

NRU testem po 24 a 48 hodinové expozici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Obr. 8 – Vliv vybraných koncentrací valencenu a TNF- na proliferaci buněk MDA-MB-
231, 24 hodinová expozice 
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Obr. 9 – Vliv vybraných koncentrací valencenu a TNF- na proliferaci buněk MDA-MB-
231, 48 hodinová expozice 

 

Po 24 hodinové expozici vykazovaly buňky ovlivněné TNF1 a TNF10 mírně 

sníženou proliferaci. Kombinace valencenu a TNF1 vykazovaly podobný efekt na 

proliferaci při stejných koncentracích jako při ovlivnění samotným valencenem. 

Nejvýraznější snížení proliferace buněk způsobila kombinace valencenu o 

koncentraci 100 µg/ml s TNF1. Po 48 hodinové expozici vykazovaly buňky 

ovlivněné TNF1 mírně vyšší proliferaci. Nejvíce snížil proliferaci buněk valencen o 

koncentraci 100 µg/ml a valencen o koncentraci 100 µg/ml v kombinaci s TNF1.  

 
5.2.2 Sledování proliferace přístrojem x-Celligence 

 

 Účinky valencenu na používanou buněčnou linii byly sledovány také 

kontinuálně pomocí přístroje x-Celligence. Koncentrace valencenu 50 µg/ml byla 

zvolena na základě stanovení cytotoxicity valencenu NRU testem, kdy se ukázala 

jako koncentrace, při které jsou patrné pouze mírné změny v proliferaci buněk. Na 

obrázku 10 jsou vidět růstové křivky ovlivněných buněk. 
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Obr. 10 – Růstové křivky buněčné linie MDA-MB-231 po ovlivnění V50 
 

Při ovlivnění buněk valencenem o koncentraci 50 µg/ml nebyl zaznamenán 

skoro žádný vliv na proliferaci buněk.  

 Na obrázku 11 jsou uvedeny pro porovnání růstové křivky po ovlivnění 

buněk koncentrací éterického oleje z Myrica rubra (25 µg/ml, MR25). Éterický olej 

mírně proliferaci buněk zvýšil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11 – Růstové křivky buněčné linie MDA-MB-231 po ovlivnění MR25 
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5.3 Hodnocení adheze buněk přístrojem x-Celligence 

 
 Působení valencenu na adhezi buněčné linie MDA-MB-231 bylo kontinuálně 

sledováno pomocí přístroje x-Celligence. Na obrázku 12 jsou zobrazeny křivky 

adheze jednotlivých ovlivnění buněk, tzn. V50, TNF1, V50+TNF1 a kontrola.  

 

 

Obr. 12 – Křivky adheze buněčné linie MDA-MB-231 po ovlivnění V50, TNF1 a V50+TNF1 

 

Ovlivněním buněk TNF1 došlo ke zvýšení buněčné adheze. Valencen 

snižoval buněčnou adhezi, která byla zvýšena přídavkem TNF1 pod úroveň 

kontroly, ale samotný buněčnou adhezi výrazně neovlivnil. 

 Na obrázku 13 jsou uvedeny pro porovnání křivky adheze po ovlivnění 

buněk MDA-MB-231 éterickým olejem z Myrica rubra (25 µg/ml, MR25). 

Ovlivněním buněk TNF10 došlo k výraznému zvýšení buněčné adheze a éterický 

olej také zvyšoval buněčnou adhezi. Kombinace MR25 s TNF10 buněčnou adhezi 

snížila, ne však až pod úroveň kontroly. 
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Obr. 13 – Křivky adheze buněčné linie MDA-MB-231 po ovlivnění olejem MR25, TNF10 
a MR25+TNF10 

 

5.4 Vyhodnocení exprese vybraných adhezních molekul 
metodami Western blot a qPCR 
 

 Změny exprese vybraných adhezních molekul (-katenin, pNF-B, EpCAM, 

ICAM-1) byly sledovány pomocí metody Western blot (WB). Buňky MDA-MB-231 

byly ovlivněny vybranou koncentrací valencenu, TNF- a jejich kombinací po dobu 

12 a 24 hodin paralelně pro izolaci bílkovin (buněčný lyzát) a pro izolaci RNA. Pro 

stanovení koncentrace bílkovin ve vzorcích byla vytvořena kalibrační křivka, která 

je závislostí absorbance na koncentraci bílkoviny (Obr. 14). Z parametrů rovnice 

přímky byly vypočteny výsledné koncentrace bílkovin (Tab. 12). Podle naměřených 

koncentrací byly vzorky naředěny na koncentraci proteinů stejnou pro všechny 

vzorky, aby byly vzorky nanášeny ve stejném množství. Vedle sledovaných proteinů 

byly detekovány i stabilně exprimované -tubulin nebo -aktin, aby bylo ověřeno, 

že bylo množství nanášených proteinů na elektroforézu stále stejné. Výsledek je 

udáván jako poměr sledovaného proteinu k -tubulinu nebo -aktinu. Symbol * u 

grafů značí signifikantní změnu exprese proteinu při P0,05. 
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Obr. 14 – Kalibrační přímka BCA pro stanovení koncentrace bílkovin ve vzorcích  

 

Tab. 12 – Výsledné koncentrace bílkovin u vzorků [µg/µl] 
 

 

12h 24h 

K TNF10 V50 
TNF10
/V50 

K TNF10 V50 
TNF10
/V50 

průměr 2,29 2,47 2,33 2,54 2,96 2,73 2,25 2,43 

smodch 0,08 0,16 0,19 0,20 0,26 0,14 0,03 0,03 

 

 Metodou qPCR byly studovány relativní změny genové exprese po ovlivnění 

buněk MDA-MB-231 vybranou koncentrací valencenu, TNF- a jejich kombinací 

po dobu 12 a 24 hodin. Z takto ovlivněných buněk byla izolována celková RNA a 

reverzní transkripcí převedena na cDNA. Jako cílové geny byly zvoleny: β-katenin, 

NF-κB, EpCAM, ICAM-1. Pro normalizaci dat byly využity tyto referenční geny: 

GAPDH, HPRT1, AKTIN a YWHAZ, u nichž byla ověřena stabilita. Dva 

nejstabilnější – GAPDH a HPRT1 se použily (jejich geometrický průměr) pro 

kvantifikaci. Amplifikace jednotlivých genů proběhla standardně (viz příloha Obr. 

27, 29, 31, 33) a křivky tání potvrdily přítomnost pouze specifického produktu (viz 

příloha Obr. 28, 30, 32, 34). Změny genové exprese cílových genů byly zpracovány 

do grafů. Symbol * u grafů značí signifikantní změnu genové exprese při P0,05. 
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5.4.1 -katenin 
 
 -katenin je důležitým efektorem signální dráhy Wnt/-katenin, která je 

velmi významná v regulaci proliferace, migrace a diferenciace buněk. Signální dráha 

hraje klíčovou roli v karcinogenezi a tvorbě metastáz (Cai et al. 2014, King et al. 

2012). 

 Na obrázku 15 je znázorněna exprese -kateninu a -tubulinu po 

chemiluminiscenční detekci. Čím větší je intenzita jednotlivých pruhů, tím je větší 

exprese proteinu. Obrázek 16 je grafickým znázorněním naměřených hodnot 

exprese -kateninu. 

 Po 12 hodinovém ani po 24 hodinovém ovlivnění se neukázala u -kateninu 

žádná výrazná změna exprese. 

 

 

 

 

 

Obr. 15 – Exprese -kateninu (a) a -tubulinu (b) po ovlivnění v závislosti na době 
expozice – 12h a 24h 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 16 – Exprese -kateninu po ovlivnění v závislosti na době expozice – 12h a 24h 
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 Obrázek 17 je grafickým znázorněním relativních hodnot genové exprese -

kateninu v ovlivněných vzorcích vůči kontrole (K=1). Po 12 hodinovém ovlivnění 

nebyl zaznamenán u -kateninu téměř žádný efekt. Po 24 hodinovém ovlivnění 

samotný valencen nezpůsoboval změny, ale po přídavku kombinace valencenu 

s TNF10 došlo ke zvýšení genové exprese -kateninu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 – Genová exprese -kateninu po ovlivnění v závislosti na době expozice – 12h a 
24h  

 

5.4.2 NF-B 
 
 NF-B je skupina eukaryontních transkripčních faktorů řídící transkripci 

DNA. NF-B je aktivován u mnoha typů nádorů a předpokládá se, že podporuje 

jejich vznik hlavně díky schopnosti chránit nádorové buňky před apoptózou (Huber 

et al. 2004).   

 Na obrázku 18 je znázorněna exprese pNF-B (fosforylace na p65) a -aktinu 

po chemiluminiscenční detekci. Obrázek 19 je grafickým znázorněním naměřených 

hodnot exprese pNF-B. 

 

 TNF10 způsobil po 12 hodinovém ovlivnění zvýšenou expresi pNF-B. Toto 

ovlivnění po 24 hodinách nebylo patrné, naopak došlo ke snížení exprese pNF-B. 
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Valencen samotný mírně zvýšil expresi pNF-B po 12 hodinách. Po 24 hodinovém 

ovlivnění byla exprese u vzorků s TNF10 snížena (samotným i v kombinaci). 

Valencen v kombinaci s TNF10 expresi pNF-B po 24 hodinovém ovlivnění nijak 

neovlivnil. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 – Exprese  pNF-B (a) a -aktinu (b) po ovlivnění v závislosti na době expozice 
– 12h a 24h 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19 – Exprese pNF-B po ovlivnění v závislosti na době expozice – 12h a 24h 

 

 Obrázek 20 je grafickým znázorněním relativních hodnot genové exprese 

NF-B (p65) v ovlivněných vzorcích vůči kontrole (K=1). TNF10 způsobil po 12 

hodinovém ovlivnění zvýšení genové exprese NF-B. NF-B je aktivován přes TNF-

 receptory. Po přidání TNF- k buňkám se zvyšuje genová exprese NF-B 
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v brzkých časových intervalech, po 24 hodinovém ovlivnění se tato regulace již 

neprojevuje. Samotný valencen také zvýšil genovou expresi NF-B po 12 hodinovém 

ovlivnění, v kombinaci s TNF10 ale není zvýšení odlišné od působení TNF- 

samostatně.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20 – Změny genové exprese NF-B po ovlivnění v závislosti na době expozice – 
12h a 24h  

 

5.4.3 EpCAM 
 

EpCAM má různé role v buněčné signalizaci, proliferaci, adhezi, migraci a 

regeneraci tkání. Biologický a prognostický význam EpCAM, zvláště u karcinomu 

prsu, je stále neznámý. Některé studie uvádí, že ztráta exprese je vyžadována pro 

invazi a tvorbu metastáz, jiné studie naopak uvádí, že jeho zvýšená exprese 

způsobuje proliferaci a tvorbu metastáz (Agboola et al. 2011). 

 Obrázek 21 ukazuje expresi EpCAM a -tubulinu po chemiluminiscenční 

detekci. Obrázek 22 je grafickým znázorněním naměřených hodnot expese EpCAM. 

 Po 12 hodinovém ani po 24 hodinovém ovlivnění se neukázala u EpCAM 

žádná výrazná změna exprese. 
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Obr. 21 – Exprese EpCAM (a) a -tubulinu (b) po ovlivnění v závislosti na době expozice 
– 12h a 24h 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22 – Exprese EpCAM po ovlivnění v závislosti na době expozice – 12h a 24h 

 

 Obrázek 23 je grafickým znázorněním relativních hodnot genové exprese 

EpCAM v ovlivněných vzorcích vůči kontrole (K=1). Genová exprese EpCAM byla 

ve všech vzorcích také nezměněna. Zdánlivé snížení exprese EpCAM po 12 

hodinách bylo statisticky nevýznamné kvůli velké odchylce v měření. 
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Obr. 23 – Změny genové exprese EpCAM po ovlivnění v závislosti na době expozice – 
12h a 24h  

 

5.4.4 ICAM-1 
 
 Adhezní molekula ICAM-1 je spojena s řadou zánětlivých a imunitních 

reakcí a také se vznikem epiteliálních nádorů. Experimentální studie jasně ukazují, 

že ICAM-1 může aktivovat intracelulární signální dráhy v nádorových buňkách, 

které vedou k tvorbě metastáz.  

 Na obrázku 24 je znázorněna exprese ICAM-1 a -tubulinu po 

chemiluminiscenční detekci. Obrázek 25 je grafickým znázorněním naměřených 

hodnot expese ICAM-1.  

 TNF10 způsobil zvýšení exprese ICAM-1 po 12 hodinovém ovlivnění. Po 24 

hodinách bylo zvýšení exprese ICAM-1 po přidání TNF10 ještě výraznější. Valencen 

v kombinaci s TNF10 zvýšenou expresi ICAM-1 nijak nezměnil po 12 hodinovém 

ani po 24 hodinovém působení.  
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Obr. 24 – Exprese ICAM-1 (a) a -tubulinu (b) po ovlivnění v závislosti na době 
expozice – 12h a 24h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25 – Exprese ICAM-1 po ovlivnění v závislosti na době expozice – 12h a 24h 
 
 
 

 Obrázek 26 je grafickým znázorněním relativních hodnot genové exprese 

ICAM-1 v ovlivněných vzorcích vůči kontrole (K=1). Po 12 hodinovém ovlivnění 

došlo k výraznému zvýšení exprese ICAM-1 působením TNF10, ale valencen expresi 

ICAM-1 nezměnil. Po 24 hodinách bylo zvýšení exprese ICAM-1 po přidání TNF10 

stále patrné, ale zvýšení bylo už méně výrazné. Valencen v kombinaci s TNF10, 

zvýšenou expresi nijak neovlivnil.  
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Obr. 26 – Změny genové exprese ICAM-1 po ovlivnění v závislosti na době expozice – 
12h a 24h  
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6   DISKUZE 

 
 Byla zveřejněna řada vědeckých studií o biologických účincích éterických 

olejů (EO), které byly izolovány z mnoha rostlin. V posledních letech se výzkumy 

zaměřily především na jejich protinádorovou aktivitu. U řady z nich byla odhalena 

pozitivní aktivita proti různým nádorovým buněčným liniím. Vzhledem k 

atraktivitě EO je třeba pochopit mechanismus jejich biologických účinků, které by 

mohly být využity v terapii nádorových onemocnění.  

 V zájmu vědeckých výzkumů je v posledních letech Myrica rubra (MR). MR 

je subtropický ovocný strom, který má v čínské historii již mnohaletou tradici. 

Rostlina má léčivé účinky, které se využívají v tradiční asijské medicíně dodnes. 

Extrakty z rostliny jsou používány jako adstringens, antidotum, pro léčbu průjmů, 

bolesti hlavy, popálenin a kožních onemocnění (Sun et al. 2013). Důležitý úkol 

představuje identifikace obsahových látek extraktů, které jsou zodpovědné za 

biologické účinky. Doposud se ale většina studií zabývala protirakovinnými účinky 

polyfenolů izolovaných z listů nebo z kůry. Například Kuo et al. (2004) se zaměřili 

na proantokyanidin prodelfinidin B-2 3,3´-di-O-galát izolovaný z kůry MR a 

prokázali schopnost této látky indukovat apoptózu skrz FasL/FasR u prsní nádorové 

linie MCF-7. 

 Langhasová et al. (2014) studovali antiproliferační účinek EO získaného 

z listů MR na střevních nádorových liniích. U všech buněčných linií byl prokázán 

inhibiční efekt; s IC50=30-49 μg/ml pro citlivější linie a 116-132 μg/ml pro méně 

citlivé linie. Použitý EO obsahoval především seskviterpeny (-karyofylen oxid 

43,2%, -humulen 21,6% a valencen 6,0%). Tento EO se ukázal jako netoxický na 

primárních potkaních hepatocytech, ve všech měřených koncentracích do 100 

μg/ml. Vinholes et al. (2014) dokonce prokázali hepatoprotektivní účinek vybraných 

seskviterpenů, včetně valencenu. 
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 Mechanismus protirakovinného působení seskviterpenů je především 

způsoben indukcí apoptózy, zásahem do buněčného cyklu nebo inhibicí invazivních 

a proliferačních faktorů. Zahrnuje několik různých drah, včetně prooxidačního 

působení, aktivaci kaspáz, případně poruchu mitochondriálního dýchání apod. 

(Huang 2012). 

 Tato diplomová práce se zabývá studiem protinádorových účinků valencenu, 

který je jedním ze seskviterpenů obsažených v EO z MR. Byl studován jeho 

cytotoxický vliv na prsní nádorovou linii MDA-MB-231. Studie provedená Liu et al. 

(2012) zkoumala cytotoxický účinek sladkého pomerančového oleje a jeho složky 

valencenu. Valencen vykazoval významnou cytotoxicitu proti epiteliální buněčné 

linii karcinomu děložního čípku (IC50=20 μg/ml). V porovnání s testovanými 

střevními nebo epiteliálními buňkami vykazoval na prsní linii MDA-MB-231 

valencen velmi slabý cytotoxický efekt. I při nejvyšší testované koncentraci (100 

μg/ml) byla viabilita buněk více než 70%. Vyšší koncentrace nebyly testovány 

vzhledem k špatné rozpustnosti valencenu díky jeho lipofilnímu charakteru. Právě 

kvůli lipofilně valencenu bylo sledováno působení valencenu na adhezi buněčné 

linie MDA-MB-231 pomocí přístroje x-Celligence. Samotný valencen vykazoval 

mírné snížení adheze, na rozdíl od celého EO z listů rostliny Myrica rubra, který 

naopak adhezi buněk mírně zvyšoval. Ještě výraznější rozdíl v buněčné adhezi byl 

patrný u buněk ovlivněných současně valencenem a protizánětlivým faktorem TNF-

. 

 Kim et al. (2014a) studovali vliv -karyofylen oxidu na různých buněčných 

liniích po aktivaci TNF-. Tento seskviterpen je bicyklický uhlovodík podobně jako 

valencen. Mechanismus jeho působení probíhá inhibicí faktoru NF-B, který hraje 

klíčovou roli v nádorovém bujení, apoptóze, zánětu apod. Aktivace zahrnuje 

fosforylaci NF-B (proteinu p65), což vede k translokaci tohoto faktoru do jádra a 

následnou vazbu na responzivní elementy různých genů. NF-B působí aktivačně 

kromě anti-apoptických genů i na řadu adhezních molekul, cytokinů nebo 

regulačních genů. Podobně jsem v této diplomové práci sledovala vliv valencenu na 
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fosforylovaný protein NF-B (p65) metodou Western blot. Po 12 hodinovém ani 24 

hodinovém působení nebyla fosforylace samotným valencenem ovlivněná. Podle 

předpokladu vzorky izolované z buněk ovlivněných TNF- měli zvýšenou 

fosforylaci NF-B, naopak po 24 hodinovém ovlivnění došlo k výraznějšímu snížení 

exprese. Valencen v kombinaci s TNF- fosforylaci NF-B oproti působení 

samotného TNF- neměnil.  

 Sledováním genové exprese NF-B (p65) metodou qPCR bylo pozorováno po 

12 hodinovém ovlivnění relativní zvýšení množství mRNA ve vzorcích ovlivněných 

jak TNF- (dle předpokladu), tak ve vzorcích ovlivněných samotným valencenem o 

koncentraci 50 μg/ml. Po přiání TNF- k buňkám se zvyšuje transkripce NF-B 

v brzkých časových intervalech, po 24 hodinovém ovlivnění se tato regulace již 

neprojevuje. Samotný valencen naopak po 24 hodinách snížil transkripci NF-B. Ze 

zjištěných efektů je patrné, že NF-B by mohl hrát určitou roli v působení 

valencenu, pozorovatelné především po delším působení.  

 Mezi důležité molekuly zapojené do procesu adheze patří ICAM-1. Tato 

molekula je významně zapojena do procesu tvorby metastáz. Bylo zjištěno, že -

karyofylen oxid významně inhibuje TNF- indukovanou expresi ICAM-1 a hraje tak 

roli při blokování tvorby metastáz (Kim et al. 2014). V tomto experimentu byl 

rovněž sledován vliv valencenu na expresi ICAM-1. TNF- působila výrazné zvýšení 

její transkripce, což bylo potvrzeno na úrovni mRNA i na úrovni proteinu. U 

metody qPCR došlo vlivem TNF- (10 ng/ml) po 12 hodinách k velmi výraznému 

zvýšení mRNA (cca 8x oproti kontrole), které se odrazilo i na výsledném zvýšení 

proteinu (cca 3x oproti kontrole). Po 24 hodinách nebylo pozorováno již tak výrazné 

zvýšení mRNA (cca 4x). Působení valencenu o koncentraci 50 μg/ml v kombinaci 

s TNF- po 12 i 24 hodinách nemění výrazně množství detekované mRNA ani 

proteinu, zvýšené působením TNF-. 

 V procesu adheze a mezibuněčné interakce se dále uplatňují -katenin a 

EpCAM, proto jsme zjišťovali vliv valencenu, TNF- a kombinace TNF- 

s valencenem na tyto molekuly na úrovni mRNA i proteinů. Kim et al. (2014b) 
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pozorovali inhibiční účinek -karyofylen oxidu na STAT3, úzce souvisejícího 

proliferací, angiogenezí a tvorbou metastáz, který vedl k redukci exprese -kateninu. 

V této práci nebyl zaznamenán téměř žádný efekt při použití obou metod a lze tedy 

předpokládat, že -katenin a EpCAM nehrají důležitou roli v působení valencenu na 

buněčnou adhezi.   

 Diplomová práce je součástí většího studia mechanismu působení 

seskviterpenů na buněčnou adhezi. Sledované geny byly vybrány na základě 

prvotních měření. Mechanismus ovlivnění adheze valencenem a valencenem 

v kombinaci s TNF- bude nadále studován. 
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7   ZÁVĚR 

 
 U valencenu byl prokázán mírný cytotoxický účinek na prsní nádorovou linii 

MDA-MB-231, při koncentraci 100 μg/ml byla viabilita buněk více než 70%. U 

kombinace valencenu s TNF- byl zjištěn obdobný efekt na proliferaci jako při 

ovlivnění samotným valencenem. Při kontinuálním sledování proliferace buněk 

přístrojem x-Celligence po ovlivnění valencenem nebyl zaznamenán žádný vliv. 

 

 Účinek valencenu na adhezi prsní nádorové linie MDA-MB-231 byl sledován 

přístrojem X-celligence. Valencen snížil buněčnou adhezi, která byla zvýšena 

přídavkem TNF- pod úroveň kontroly. Samotný valencen buněčnou adhezi 

výrazně neovlivnil. 

 

 Pomocí metody Western blot a qPCR byly sledovány změny exprese 

vybraných adhezních molekul po ovlivnění valencenem. U -kateninu se neukázala 

žádná výrazná změna exprese, pouze po ovlivnění valencenem v kombinaci s TNF- 

bylo detekováno zvýšené množství mRNA. Množství fosforylované formy NF-B se 

po ovlivnění valencenem výrazně nezměnilo. Valencen však způsobil zvýšení 

genové exprese NF-B po 12 hodinovém ovlivnění. U adhezních molekul EpCAM a 

ICAM-1 nebyla po ovlivnění valencenem prokázána žádná výrazná změna na úrovni 

proteinu ani na úrovni mRNA.  
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8   SEZNAM ZKRATEK 

 
APS – persíran amonný 

ATCC – American Type Culture Collection 

BCA – kyselina bicinchoninová 

BRCA 1, 2 – tumorsupresorové geny („breast cancer“) 

BSA – hovězí sérový albumin 

CA 15-3 – carbohydrate antigen 

CAMs – cell adhesion molecules 

CEA – karcinoembryonální antigen 

DEPC - diethylpyrokarbonát 

DMEM – Dulbecco´s Modified Eagle´s Medium – komerční kultivační médium 

DMSO – dimethylsulfoxid 

ECM – extracelulární matrix 

EGF – epidermal growth factor  

EMT – epiteliálně mezenchymální tranzice 

EO – éterický olej 

EpCAM – epithelial cell adhesion molecule 

FBS – fetální bovinní sérum 

FISH - fluorescent in situ hybridization (fluorescenční hybridizace in situ) 

HEPES – kyselina N-2-hydroxyethylpiperazin-N’-2-ethansulfonová 

HER-2/neu – gen pro receptor epidermálního růstového faktoru/samotný receptor 

ICAM-1 – intercellular adhesion molecule-1 

Ig-SF – imunoglobulinová rodina 

IB – inhibitor NF-B 

Ki-67 – proliferační marker, název odvozen od města původu Kiel a číslo klonu 

MET – mezenchymálně epiteliální tranzice  

MHC – hlavní histokompatibilitní komplex 
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MIB-1 – mindbomb E3 ubiquitin protein ligase 1 

MMPs – matrix metalloproteinases 

MR – Myrica rubra 

NF-B – jaderný faktor kappa B 

NRU – Neutral Red Uptake test – test s neutrální červení 

NTC – no template control 

p53 – protein 53 

PBS – fosfátový pufrovaný fyziologický roztok 

PCNA – proliferating cell nuclear antigen 

PDGF – platelet-derived growth factor  

PVDF – polyvinylidendifluorid 

SDS – dodecylsulfát sodný 

TBST – tris-buffer saline tween 

TGF- – tumor growth factor beta 

TNF1 – koncentrace TNF např. 1ng/ml 

TNF- – tumor nekrotizující faktor alfa  

TNM – klasifikace nádorového onemocnění hodnotící velikost (tumor), postižení 

regionálních uzlin (nodus) a vzdálené metastázy (metastáza) 

UV – ultraviolet – ultrafialové záření 

V1 – koncentrace valencenu 1 μg/ml 

VCAM-1 – vascular cell adhesion molecule-1 
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Obr. 27 – Amplifikační křivka -katenin 

Obr. 28 – Křivka tání -katenin 
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Obr. 29 – Amplifikační křivka NF-B 

 

Obr. 30 – Křivka tání NF-B 
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Obr. 31 – Amplifikační křivka EpCAM 

 

Obr. 32 – Křivka tání EpCAM 
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Obr. 33 – Amplifikační křivka ICAM-1 

 

Obr. 34 – Křivka tání ICAM-1 

 


