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Abstrakt 

Univerzita Karlova v Praze 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra Biochemických věd 

Kandidát: Lucie Gavurová 

Školitel: PharmDr. Anna Jirkovská, Ph.D. 

Název diplomové práce: Antiproliferativní a kardioprotektivní potenciál nově 

       syntetizovaných analogů dexrazoxanu 

Antracyklinová antibiotika (daunorubicin, doxorubicin, epirubicin a další) stále 

tvoří základ protinádorové terapie mnoha druhů hematologických malignit a solidních 

nádorů. Jejich klinické použití je však omezeno nežádoucími účinky. Mezi nejzávažnější 

z nich patří chronická kardiotoxicita. Dexrazoxan je jediným dosud schváleným 

kardioprotektivem. Navzdory důkazům o jeho kardioprotektivní účinnosti je klinické 

použití dexrazoxanu omezeno. Objasnění mechanismu účinku a hlavně syntéza analogů 

může přispět k pochopení vztahu mezi strukturou a účinkem dexrazoxanu. V neposlední 

řadě může vést k nalezení struktury s výhodnějšími vlastnostmi a méně nežádoucími 

účinky. 

Cílem této diplomové práce bylo zjistit antiproliferační aktivitu nových analogů 

dexrazoxanu a jeho otevřeného metabolitu ADR-925 (JR-281B, JR-311, JR-306A, JR-

306B, JR-232, JR-312B) a vliv těchto nových analogů na antiproliferační účinek 

daunorubicinu. Tyto výsledky byly také porovnány s jejich kardioprotekční aktivitou. 

V našich experimentech byla použita promyelocytární buněčná linie HL-60. 

Experimenty byly prováděny na 96-jamkových destičkách, kde byly buňky vystaveny 

působení látek v různých koncentracích nebo jejich kombinací po dobu 72 hodin. Ke 

stanovení buněčné viability byl použit test MTT. 

Pouze daunorubicin a dexrazoxan vykazovaly statisticky signifikantní dávkově 

závislé snížení proliferace buněčné linie HL-60. U nových analogů všechny navrhované 

změny vedly ke ztrátě antiproliferační aktivity látek. Na druhou stranu však žádná ze 

sledovaných látek nesnižuje antiproliferační aktivitu daunorubicinu. 
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Abstract 

Charles University in Prague 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Biochemical Sciences 

Candidate: Lucie Gavurová 

Supervisor: PharmDr. Anna Jirkovská, PhD. 

Title of diploma thesis: Antiproliferative and cardioprotective activity of novel  

      dexrazoxane analogues 

Anthracycline antibiotics (such as daunorubicin, doxorubicin or epirubicin) forms 

the basis of anticancer therapy in many hematological malignancies and solid tumors. 

However, their clinical use is limited by adverse effects. The most serious of these effects 

is chronic form of anthracycline-induced cardiotoxicity. Dexrazoxane is the only one 

clinically approved cardioprotective agent against anthracycline cardiotoxicity so far. 

Despite its well-evidenced cardioprotective effects, dexrazoxane use is very limited due 

to its possible adverse effects. The the synthesis of novel analogues of dexrazoxane might 

contribute to understanding of the structure-activity relationship of dexrazoxane. Finally, 

this approach could lead to the synthesis of structure with better pharmacological 

properties. 

The aim of this diploma thesis was to assess the antiproliferative activity of novel 

analogues of dexrazoxane (JR-281B, JR-311, JR-306A, JR-306B, JR-232 and JR-312B), 

and the study of the influence on the antiproliferative effect of anthracyclines and to 

compare these results with their cardioprotective activity. 

In our experiments, the promyelocytic leukemia HL-60 cell line was used. The 

cells were treated with variable concentrations of the novel analogues alone or their 

combination with daunorubicin for 72 hours. The MTT test was used for the evaluation 

of cellular viability. 

Only daunorubicin and dexrazoxane had significant and dose-dependent 

aniproliferative acitvity alone. All the stuctural changes within the dexrazoxane structure 

led to the loss of antiproliferative activity. On the other hand, neither dexrazoxane and 

ADR-925, nor their novel analogues negatively affected the antiproliferative effect of 

daunorubicin.  
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1. Úvod 

Rakovina je druhou nejčastější příčinou úmrtí po kardiovaskulárních 

onemocněních v USA, Evropě a dalších zemích (Siegel et al. 2015). V České republice 

se s rakovinou během svého života setká každý 3. obyvatel, a u každý 4. na ní umře. 

V České republice je každoročně zaznamenáno více než 77 000 onemocnění rakovinou. 

V Evropě je na 1. místě rakovina tlustého střeva. Nejčastějším zhoubným onemocněním 

u mužů je pak karcinom plic a u žen karcinom prsu. Počet nově diagnostikovaných 

pacientů s nádorem v letech 1998 a 2008 narostl o 28 %, průměrný meziroční nárůst byl 

2,5 % (Linkos 2011). 

Antracyklinová antibiotika hrají i po více jak 40 letech důležitou roli v terapii 

různých typů rakoviny. Jejich široké spektrum účinku zahrnuje především hematologické 

malignity (leukémie, lymfomy), ale i solidní nádory jako např.: nádory plic, mozku, 

varlat, prsu a mnoho dalších. V šedesátých letech minulého století byl izolován 

daunorubicin a později doxorubicin. Odlišnost doxorubicinu pouze v jedné hydroxylové 

skupině pobídla vědce po celém světě k výzkumu a syntéze jejich analogů s lepším 

bezpečnostním profilem, které by bylo možné podávat perorálně (Weiss 1992). Do 

klinické praxe se jich dostalo jen několik, především epirubicin, který má lepší profil 

nežádoucích účinků a umožňuje vyšší dávkování (Svoboda 2010). 

Po zavedení antracyklinů do praxe se míra přežití u dětských pacientů zvýšila na 

75% s dobou dožití více než 10 let, a u nově diagnostikovaných dospělých na 67% 

s dobou dožití více než 5 let. Avšak jejich širší klinické využití limitují nežádoucí účinky 

(Pimprapa Vejpongsa & Edward T H Yeh 2014). Na trh byly postupně uvedeny různé 

lipozomální formy, vyvinuté za účelem dosáhnutí příznivějšího profilu nežádoucích 

účinků a zvýšení terapeutického indexu. Lipozomální doxorubicin má příznivější profil 

kardioxicity, ale cytostatické působení je ekvivalentní konvenčnímu doxorubicinu 

(Petruželka 2007). I přes snahy najít účinnější a bezpečnější antracyklin, však výzkum a 

vývoj dosud nepřinesl velký pokrok. 

Mezi nejzávažnější nežádoucí účinky se řadí chronická či pozdně chronická 

kardiotoxicita. Projevuje se často subklinickou kardiomyopatií až městnavým srdečním 

selháním. Vyvíjí se po několika letech, až několika desetiletích po ukončení léčby 
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(Svoboda 2010). Je to největší limitující faktor pro klinické využití antracyklinových 

antibiotik. 

Dosud jediným registrovaným kardioprotektivem je dexrazoxan. Dnes je 

registrován v mnoha částích světa ve dvou různých indikacích: k prevenci chronické 

kardiotoxicity vyvolané antracykliny a léčbě extravazace antracyklinu. V klinické praxi 

se ovšem využívá poměrně málo. Především díky obavám, že by mohl interferovat 

s protirakovinným účinkem antracyklinů a potenciovat vznik sekundárních malignit. 

Výbory FDA (FDA 2011) a EMA (EMA 2011) v roce 2011 doporučily omezit indikaci 

dexrazoxanu na pacienty, kteří překročí kumulativní dávku antracyklinů 300 mg/m2 a 

také doporučila omezení jeho použití u dětí. Prozkoumání a pochopení jeho mechanismu 

účinku a kardioprotekci, by napomohlo najít „lepší dexrazoxan“. 

V rámci projektu Centra pro výzkum toxických a protektivních účinků léčiv na 

kardiovaskulární systém (Univerzitní výzkumné centrum UNCE 204019/304019/2012) 

bylo připraveno 6 nových analogů dexrazoxanu a jeho otevřeného metabolitu ADR-925 

(JR-281B, JR-311, JR-306A, JR-306B, JR-232, JR-312B), u kterých byla hodnocena 

jejich antiproliferační aktivita a vliv těchto nových analogů na antiproliferační účinek 

daunorubicinu. Cílem této práce, která vznikla za podpory projektů SVV 260 186 a 

GAČR 13-15008S je zjistit v in vitro podmínkách antiproliferační aktivitu nových 

analogů dexrazoxanu. 

 

 

Obr. 1 Chemické struktury nově syntetizovaných analogů dexrazoxanu 
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2. Současný stav řešené problematiky 

2.1 Antracyklinová antibiotika 

2.1.1 Struktura antracyklinů 

Antracyklinové aminoglykosidy jsou mikrobiální metabolity, jejichž aglykony 

patří do velké skupiny přírodních produktů, odvozených z polyketidických meziproduktů. 

V roce 1959 se objevily první zmínky o protinádorové aktivitě biosyntetických 

antracyklinů (Cragg et al. 2005). První zástupci antracyklinových antibiotik (ANT) byli 

izolováni z bakterií řádu Streptomycetales, ale v současné době existuje i řada 

polosyntetických zástupců (Leibeling & Werz 2013). 

Prvním ANT, izolovaným ze Streptomyces peuceticus, byl roku 1962 

daunorubicin (DAU, také znám jako daunomycin nebo rubidomycin). Další výzkum v 

60. letech minulého století vedl k izolaci doxorubicinu (DOX, adriamycin) ze S. 

peuceticus var. Caesius (Štěrba et al. 2013). Zatímco DAU se ukázal být účinný převážně 

v léčbě akutních hematologických malignit (akutní lymfoblastické a myeloblastické 

leukemie). U DOX se zjistilo mnohem širší antiproliferační spektrum, které zahrnuje 

nejen hematologické malignity, ale i solidní nádory (Šimůnek et al. 2009). Po velkém 

úspěchu DAU a DOX byla snaha o vývoj nových analogů ANT s cílem získat látky s vyšší 

klinickou aktivitou nebo se sníženými vedlejšími účinky. V současnosti známe více než 

2000 zástupců ANT, avšak v klinické praxi se uplatnily Epirubicin (EPI), Idarubicin a 

Valrubicin (Muggia & Green 1991; Hanušová et al. 2011). 

I po více jak 50 letech jsou ANT často využívány. Především DOX zůstává 

důležitou součástí mnoha současných léčebných postupů (např. terapie rakoviny prsu, 

sarkomů, dětských solidních tumorů, leukémie, Hodgkinovy choroby, non-Hodgkinůva 

lymfomu, a dalších). Přestože se v posledních letech objevilo několik nových skupin 

cílených léčiv, v současné klinické praxi dochází spíše než k nahrazení ANT k 

jejich kombinaci s novými cílenými léčivy pro maximalizaci terapeutické účinnosti 

(Šimůnek et al. 2009; Morris et al. 2011). Jak je vidět na Obr. 1, molekulu ANT tvoří 

aglykon a cukerná část. Aglykon je tetracyklická struktura s přilehlými chinonovými a 

hydrochinonovými kruhy C-B. Glykosidickou vazbou je na uhlíku 7 kruhu A připojena 
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cukerná část, kterou tvoří 3-amino-2,3,6-trideoxy-L-fukosyl, známý jako daunosamin. Na 

rozdíl od DAU, jehož postranní řetězec končí methylem, je u DOX postranní řetězec 

zakončen hydroxyskupinou. Tento malý rozdíl se projevuje odlišným spektrem účinnosti 

DAU a DOX. Zatímco DOX je nezbytnou součástí léčebných protokolů rakoviny prsu, 

dětských solidních nádorů a sarkomů měkkých tkání, DAU je účinný především v léčbě 

akutní lymfoblastické a myeloblastické leukemie (Minotti et al. 2004a). 

 

 

Obr. 2 Chemické struktury Doxorubicinu, Epirubicinu, Daunorubicinu, 

Idarubicinu. (převzato ze Štěrba et al., 2013) 

2.1.2 Mechanismus působení ANT 

Mechanismus antineoplastického působení ANT zůstává stále předmětem debat a 

je zřejmě kombinací několika různých mechanismů, což může být také jedním z důvodů 

vysoké účinnosti a relativně širokého terapeutického spektra této skupiny 

chemoterapeutik (Šimůnek et al. 2009). Pro cytostatické a cytotoxické účinky ANT byla 

navržena řada mechanismů: interkalace/vazba na DNA, tvorba volných radikálů a 

reaktivních sloučenin kyslíku, inhibice Top2, poškození buněčných membrán, aktivace 

signálních drah a indukce apoptické buněčné smrti (Mordente et al. 2001). 
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2.1.2.1 Interkalace/vazba na DNA 

ANT se řadí mezi interkalační látky. Svým planárním antrachinonovým kruhem 

se ANT vmezeří mezi přilehlé páry bází v DNA. Jeden z kruhů stabilizuje komplex 

vodíkovými můstky, přičemž se cukerný zbytek daunosamin váže do malého žlábku 

dvoušroubovice DNA. Dochází ke stabilizaci, zpevnění konformace, prodloužení a 

částečnému rozvinutí řetězců DNA, tím pádem k inhibici aktivity DNA i RNA 

polymerázy. Během interkalace hraje důležitou roli volná aminoskupina (NH2) na 

daunosaminu. Téměř všechny používané ANT obsahují volnou aminoskupinu, 

navázanou na cukerný zbytek. Aminoskupina se váže vodíkovými vazbami na cytosin 

DNA a vytváří stabilní komplex ANT-DOX. Blokuje se DNA replikace a transkripce 

RNA. Tyto změny jsou zodpovědné za protinádorový účinek ANT (Rescifina et al. 2014; 

Kizek et al. 2012; Tacar et al. 2013; Agudelo et al. 2014). Dále jsou ANT spojovány 

s inhibicí aktivity DNA polymerázy (Gewirtz 1999). 

V mnoha různých studiích na HeLa buňkách (Di Marco et al. 1965; Kim & Kim 

1972), myších fibroblastech (Bremerskov & Linnemann 1969), buňkách rakoviny prsu a 

buňkách krysích hepatomů (Munger et al. 1988; Fornari et al. 1996) byla sledována 

účinnost ANT inhibovat syntézu DNA, zvláště účinné koncentrace ANT pro inhibici 

DNA syntézy. Avšak žádná z těchto prací nedokázala zhodnotit podíl těchto interakcí na 

antiproliferační účinky ANT (Gewirtz 1999). Ovšem práce Agudela a spol. ukazuje, že 

interkalace ANT do duplexu DNA způsobuje závažné strukturální změny v DNA. Proto 

mohou interkalace DNA, následné konformační změny a inhibice funkce DNA hrát 

hlavní roli v biologickém účinku ANT. Hlavní konformační změny DNA mohou být také 

podkladem širší protinádorové aktivity DOX (Agudelo et al. 2014). 

2.1.2.2 Tvorba reaktivních kyslíkových radikálů 

Přítomnost dvou aromatických kruhů substituovaných kyslíky v centrální části 

molekuly ANT (Obr. 1) dává předpoklad pro tvorbu redoxně aktivních struktur, které 

mohou katalyzovat tvorbu reaktivních sloučenin kyslíku (ROS) s následným oxidačním 

poškozením lipidů, proteinů, DNA a dalších molekul. Na této skutečnosti je založena 

teorie ROS jako původců poškození nádorových buněk a tedy i protinádorového působení 

ANT (Kaiserová & Kvasnicková 2005). 
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Obr. 3 Předpokládaný mechanismus železem katalyzované tvorby ROS 

antracykliny. Fe – volné ionty železa, O2˙¯ – superoxidový radikál, 

SOD – superoxiddismutáza, H2O2 – peroxid vodíku, OH˙ – hydroxylový radikál, 

NAD(P) – nikotinamidadenindinukleotid (fosfát), Fp – flavoprotein, 

GSH/GSSG – redukovaný/oxidovaný glutathion (převzato z Šimůnek et al. 2009) 

Přesunem elektronu na chinonový kruh C vzniká semichinon. Redukcí kyslíku 

rychle regeneruje zpět na parentní chinon. Během této reakce vznikají ROS jako např.: 

superoxidový radikál (O2˙¯) a peroxid vodíku (H2O2) (Minotti et al. 2004b). H2O2 je 

relativně stabilní, málo toxická molekula, která je v nadbytečném množství eliminována 

katalázou a glutathionperoxidázou. Avšak H2O2 a O2˙¯ mohou tvořit vysoce toxický 

hydroxylový radikál (OH˙) Haber-Weissovou reakcí. Ta probíhá velmi pomalu, pokud 

není katalyzována ionty přechodných kovů, především železem. Nízká koncentrace 

volného cytosolického železa je zajištěna regulačními proteiny železa (IRPs – iron 

regulatory proteins), které řídí expresi transferinového receptoru a ferritinu. Thomas a 

Aust ukázali, že právě interakcí s těmito proteiny mohou ANT zvyšovat koncentraci 

volného železa a tím dále zvyšovat oxidační poškození buněk (Thomas & Aust 1986). 
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Tyto reakce a tzv. „redoxní cyklus“ mohou probíhat samovolně nebo za katalýzy 

flavoproteiny (Kaiserová & Kvasnicková 2005) a řadou NAD(P)H oxidoreduktáz 

(Minotti et al. 2004b). Dále se během cyklu může oxidovat vazba mezi semichinonovým 

kruhem A a daunosaminem. Redukční deglykosidací vzniká 7-deoxyaglykon. Díky jeho 

vyšší rozpustnosti v tucích se interkaluje na membránu a indukuje tvorbu ROS (Minotti 

et al. 2004b). 

ROS se častěji tvoří při použití mnohem vyšších koncentrací, než v klinické praxi. 

Během diskuze o podílu ROS na cytostatickém účinku ANT by se měla zohlednit jejich 

role v signalizačních cestách a role ROS přímých oxidačních činidel (Minotti et al. 

2004b). Tvorba ROS se podílí na kardiotoxickém působení ANT spíše, než na 

cytostatickém působení ANT (Kaiserová & Kvasnicková 2005). 

2.1.2.3 Inhibice Topoizomerázy II 

Topoizomerázy (Top) tvoří rodinu vysoce konzervativních enzymů, které se 

nachází ve všech prokaryotních a eukaryotních buňkách (Kellner et al. 2000). Tyto 

enzymy mění topologii DNA rozstřihnutím a znovu spojením jednoho nebo dvou vláken 

dvojitého DNA helixu, čímž umožňují oddělení jednotlivých vláken DNA. Jsou proto 

nezbytnou podmínkou fyziologických funkcí genomu v procesech jako je replikace, 

transkripce, rekombinace, opravy, dekondenzace chromozomů a segregace sesterských 

chromatid (Pommier 2011). 

V eukaryotních buňkách se nacházejí Top tří typů. Typ IA, do kterého jsou 

zařazeny eukaryotní enzymy Top3α a Top3β a mitochondriální Top1mt, se vyskytují u 

většiny organismů, kromě dvou druhů archebakterií. Spolu s eukaryotní jadernou Top1 

(typ IB) patří k Top nezávislým na ATP, které rozvolňují DNA pomocí rozpojení jednoho 

vlákna DNA. Třetím typem Top v eukaryotních buňkách je typ IIA. Na rozdíl od Top 

typu I je typ II na ATP závislý a rozpojuje obě vlákna DNA současně. Má tedy 

nezastupitelnou roli ve schopnosti oddělení sesterských chromatid při replikaci DNA 

(Pommier 2011). 

Nižší eukaryota obsahují pouze jednu izoformu jaderné Top2, zatímco v savčích 

buňkách se nachází dvě izoformy jaderné Top2 alfa (Top2α) a beta (Top2β), které jsou 

kódovány geny nacházejícími se na odlišných chromozomech (Gellert et al. 1976), a také 

mitochondriální Top2, která je odvozena od Top2β (Zhang et al. 2007) Jsou to 
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homodimerní proteiny, skládající se ze dvou identických polypeptidů o velikosti 170 kDa 

(Top2α) a 180 kDa (Top2β) (Pommier 2011). 

Dvě savčí izoformy jsou vysoce strukturně homologní, přičemž tato homologie je 

vyšší v N-koncové části proteinu (72%). Naopak na C-konci je sekvence aminokyselin 

nejméně podobná (23 %). Dále se izoformy výrazně liší v expresi v průběhu buněčného 

cyklu. Exprese Top2α je výrazně zvýšena v pozdní S fázi a G2 fázi, stejně jako při 

kondenzaci a segregaci chromozomů. Při diferenciaci buněk se exprese této izoformy 

naopak značně snižuje. Naproti tomu Top2β se nachází ve všech buňkách, včetně plně 

diferenciovaných buněk. Její exprese není výrazněji ovlivněna fází buněčného cyklu a 

také není nezbytná pro buněčnou proliferaci (Austin & Marsh 1998). Její úloha není ještě 

zcela objasněna. Není nezbytná pro buněčnou proliferaci, ale pravděpodobně se ale podílí 

na regulaci transkripce specifických genů a také na reparačních procesech (Zhang et al. 

2006; Vavrova et al. 2013). 

Zásadní role Top2 v metabolismu DNA a pro buněčnou proliferaci dělá z těchto 

enzymů ideální cíl protinádorové chemoterapie. Rozeznáváme dvě skupiny inhibitorů 

Top2- „topoisomerázové jedy“ a „katalytické inhibitory“ (Chikamori et al. 2010). 

Do skupiny tzv. „topoisomerázových jedů“ řadíme i ANT. Tyto látky způsobují 

stabilizaci kovalentního komplexu Top2 s DNA, který je tvořen v průběhu katalytického 

cyklu inhibicí zpětného napojení řetězců DNA. Jeden z prvních modelů interakce těchto 

látek s Top je založen na schopnosti interkalace mezi páry bazí rozštěpené DNA. 

V důsledku interkalace pak nemůže dojít k opětovnému spojení DNA (D’Arpa a Liu 

1989). Přítomnost tohoto kovalentního komplexu způsobuje zastavení replikace nebo 

transkripce DNA, což dále vede k blokádě buněčného cyklu a nastartování apoptotické 

signalizace, nebo k tvorbě různých typů poškození DNA. Tímto mechanismem se pro 

buňku dříve esenciální enzym mění působením ANT na jaderný toxin, vyvolávající 

poškození DNA (Binaschi et al. 2001). 

2.1.3 Nežádoucí účinky ANT 

Jako u všech tradičních cytostatických léčiv je podání ANT spojeno s vedlejšími 

účinky, vyplývajícími z malé selektivity jejich protinádorového působení. Mezi 

nejběžnější patří suprese kostní dřeně, která vyvolává leukopenii; mukositidy; 

gastrointestinální poruchy jako je nevolnost a zvracení. Avšak zavedení moderní 
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podpůrné terapie, zahrnující velmi účinná antiemetika a kolonie stimulující faktory, 

umožnilo do velké míry zvládnout tuto agresivní chemoterapeutickou léčbu (Šimůnek et 

al. 2009). 

Nejvýznamnějším a nejnebezpečnějším nežádoucím účinkem je ovšem 

kardiotoxicita, která velmi limituje jejich použití. Srdeční toxicita je vázána na maximální 

kumulativní dávku, ale u některých pacientů se kardiotoxicita vyvíjí i pod obecně 

stanovenou maximální kumulativní dávkou (Horenstein et al. 2000). 

Během preklinických studiích na zvířatech nebyly zaznamenány žádné srdeční 

nežádoucí účinky, zatímco během časného klinického hodnocení DAU (Tan et al. 1967) 

a DOX byly zdokumentovány první kardiotoxické účinky (Lefrak et al. 1973; Bonadonna 

et al. 1970). Ke konci 70 let minulého století byly publikovány první retrospektivní 

klinické studie, které přesvědčivě dokázaly, že pozorované srdeční poruchy přímo 

korelují s opakovaným podáváním DAU a DOX. Současně tyto studie stanovily jako 

hlavní rizikový faktor kardiotoxicity kumulativní dávku antracyklinů 550mg/m2 (Von 

Hoff et al. 1979; Šimůnek et al. 2009). 

2.1.3.1.1 Typy a členění kardiotoxicity ANT 

Akutní kardiotoxicita vyvolaná ANT je poměrně vzácná (výskyt v méně než 1% 

pacientů), krátkodobá a na dávce nezávislá (Giantris et al. 1998). Může se vyskytnout již 

během podávání ANT, nebo brzy po ukončení léčebného cyklu. Často se vyskytuje 

během podávání především bolusových dávek nebo rychlé intravenózní infuzi. 

Typicky zahrnuje vazodilataci, hypotenzi a přechodné poruchy srdečního rytmu 

(Šimůnek et al. 2009). Dále je charakterizována výskytem abnormalit ve ventrikulární 

repolarizaci a změnách v QT-intervalech na elektrokardiogramu, supraventrikulárních a 

ventrikulárních arytmiích, akutním koronárním syndromem nebo perikarditidou a 

myokarditidě podobným syndromem. Může se projevit do dvou týdnů po ukončení léčby 

(Berardi et al. 2013). Tyto změny mohou probíhat asymptomaticky, bez klinických 

projevů a odezní po ukončení terapie (Raschi et al. 2010). 

Chronická toxicita se dělí na několik typů, dle doby projevu příznaků. „Časně 

chronickáˮ kardiotoxicita se vyvíjí později, během léčebných cyklů, nebo týdny až měsíce 

po kompletní léčbě. Charakterizuje jí dilatační kardiomyopatie, která se později vyvíjí v 

levokomorovou kontraktilní dysfunkci a městnavé srdeční selhání. Histopatologické 
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změny jsou zvláště jedinečné a sestávají se z rozšíření sarkoplasmatického retikula v 

myocytu, cytoplazmatické vakuolizace, nabobtnání mitochondrií a navození 

myofibrilárního chaosu až jejich ztrátě (Šimůnek et al. 2009). 

Typická chronická ANT vyvolaná kardiotoxicita, také nazývaná jako „pozdně 

chronickáˮ, se může manifestovat dokonce až po desetiletích od posledního cyklu 

chemoterapeutické léčby. Proto se řadí tento typ chronické kardiotoxicity mezi 

nejzávažnější nežádoucí účinky antracyklinů (Šimůnek et al. 2009). 

Incidence chronické ANT navozené kardiotoxicity a srdečního selhání dosahuje 

od 1% do 16% od týdnů po měsíce po ukončení ANT chemoterapie. Hlavním znakem je 

právě latentní systolická a (nebo) diastolická ventrikulární dysfunkce, která vede k 

závažné kardiomyopatii a městnavému srdečnímu selhání (Berardi et al. 2013). Jak již 

bylo uvedeno, riziko vzniku srdečního poškození vzrůstá s maximální konečnou 

kumulativní dávkou, která u DOX byla stanovena 400-500 mg/m2. U nových ANT 

analogů, EPI a idarubicinu se zdá, že mají menší incidenci srdečního selhání (Berardi et 

al. 2013). U EPI byla stanovena maximální konečná kumulativní dávka na 900 mg/m2 

(Raschi et al. 2010). 

Ve většině případů není žádná bezpečná dávka. I když se snížení kumulativní 

dávky může zdát jako krok ke zmenšení rizika kardiotoxicity, musí být tento postup dobře 

promyšlen a měl by být přinejmenším vybalancován poměr účinnost/rizika léčby (Raschi 

et al. 2010). 

2.1.3.2 Mechanismus antracykliny indukované kardiotoxicity 

Rozsáhlá literatura poukazuje na různé molekulární mechanismy zodpovědné za 

ANT indukovanou kardiomyopatii. Nejvíce náchylná k poškození vyvolanému ANT je 

volná stěna levé komory a mezikomorové septum, zatímco pravá komora je mnohem 

méně ovlivněna. Je zajímavé, že důkladné biologické vysvětlení této zjevné asymetrie 

stále chybí (Lenčová-Popelová et al. 2014). Histopatologické degenerativní změny 

kardiomyocytů jsou charakterizovány neuspořádaností a ztrátou myofibril s 

cytoplazmatickou vakuolizací. Poškozené kardiomyocyty prodělávají patologickou 

remodelaci a často obsahují zbytky myofibril nebo jen jejich roztroušené shluky, spolu s 

abnormálními mitochondriemi (Lenčová-Popelová et al. 2014). 
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Nejrozšířenější a dodnes akceptovanou je teorie ROS (P Vejpongsa & Yeh 2014). 

Tento na železu závislý ANT indukovaný oxidativní stres a indukce proapoptické cesty 

jsou považovány za hlavní příčinu myokardiální toxicity (Langer 2014). Ačkoliv in vivo 

a in vitro studie potvrdily zvýšení ROS produkce v kardiomyocytech po ANT terapii, ani 

antioxidanty, ani chelátory železa nezabraňují kardiomyopatii (Hasinoff, Patel, et al. 

2003; Wu et al. 2004; Dresdale et al. 1982). 

Současný výzkum základních mechanismů ANT vyvolané kardiotoxicity 

poskytuje ucelenou teorii, vysvětlující starou hypotézu ROS a identifikuje Top2β jako 

primární molekulární cíl pro kardioprotekci (Pimprapa Vejpongsa & Edward T.H. Yeh 

2014). Ireverzibilní stabilizace komplexu DNA a Top2 během rozpojeného stavu 

způsobuje dvouvláknové zlomy v DNA, které vedou k apoptóze (Fortune & Osheroff 

2000). Předpokládá se, že Top2β se podílí na vývoji kardiocytotoxicity, jelikož je to 

jediná z Top2, která se nachází v srdeční tkáni (P Vejpongsa & Yeh 2014). Tuto hypotézu 

podporuje práce Lyu et. al a dalších výzkumných skupin (Lyu 2006; Vavrova et al. 2013; 

Zhang et al. 2012). 

ANT, zejména DOX, také snižují expresi uncoupling proteinů 2 a 3, které redukují 

produkci ROS v mitochondriích (Pimprapa Vejpongsa & Edward T.H. Yeh 2014). Dále 

navíc snižují transkripci koaktivátorů 1-α receptorů-γ aktivovaných peroxizomovými 

proliferátory (PGC-1α) a koaktivátorů 1-β receptorů-γ aktivovaných peroxizomovými 

proliferátory (PCG-1β), které jsou rozhodující pro mitochondriální biogenezi (Pimprapa 

Vejpongsa & Edward T.H. Yeh 2014). 

2.1.3.3 Prevence a léčba kardiotoxicity 

Chronická kardiotoxicita vyvolaná ANT je spojována se špatnou prognózou pro 

postižené pacienty (Šimůnek et al. 2009). Mezi rizikové faktory patří například diabetes, 

obezita, metabolický syndrom, hypertenze, věk pacienta, rodinný výskyt kardiomyopatie 

a především předešlá či souběžná protirakovinná léčba (např.: ozařování, trastuzumab). 

Bohužel léčba již vzniklé kardiomyopatie nemůže zaručit plné obnovení srdečních 

funkcí i při absenci manifestního srdečního selhání (Kalam & Marwick 2013). 

Transplantace srdce je stále poslední možností pro pacienty v konečné fázi srdečního 

selhání (Šimůnek et al. 2009). 
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Během prvních klinických zkoušení antracyklinů byly vyhodnocovány také různé 

harmonogramy léčby. Endomyokardiální biopsií bylo odhaleno, že nejmenší poškození 

způsobují dělené dávky, na rozdíl od bolusových. Mimoto pacienti, kterým byly 

podávány dělené dávky, tolerovali vyšší kumulativní dávky DOX. Zatímco maximální 

plazmatická koncentrace (cmax) určuje závažnost kardiotoxicity, plocha pod křivkou 

(AUC) koresponduje s antiproliferační účinností. Farmakodynamické a farmakokinetické 

modely na zvířatech prokázaly, že ačkoliv koncentrace v tkáních tumoru jsou stejné po 

bolusovém i kontinuálním podání, koncentrace antracyklinů jsou v srdci vyšší při 

bolusovém podávání, což vede ke zvýšení klinické kardiotoxicity (Pimprapa Vejpongsa 

& Edward T.H. Yeh 2014). 

Lipozomální formy ANT byly vyvinuty ke zvýšení terapeutického indexu volných 

ANT. Enkapsulace cytostatického léčiva do makromolekulárního vektoru (např. liposom) 

významně snižuje jeho distribuční objem, snižuje jeho difůzi a následně toxicitu pro 

zdravé tkáně, při zvýšené koncentraci v neoplastické tkáni. ANT se vyskytují ve dvou 

liposomálních formách, a to pegylované a nepegylované (Barrett-Lee et al. 2009). Použití 

hydrofilního polymeru polyethylenglykolu bylo v časných devadesátých letech hlavním 

skokem kupředu. Použití polyethylenglykolu na lipozomech snižuje imunogenicitu a 

cirkulační čas, tzn. čas za který je vyvázán s cirkulace enzymy nebo růstovými faktory 

(Gabizon et al. 2012; Woodle & Lasic 1992). 

V léčbě kardiotoxicity byly ve studiích na zvířecích modelech prospěšné ACE 

inhibitory, sartany, betablokátory a DEX (Kalam & Marwick 2013). Karvedilol, 

neselektivní beta a alfa-1 blokátor s vazodilatačním účinkem, se ukázal také jako silně 

aktivní antioxidant, který poskytuje kardioprotektivní účinek proti DOX (Colombo et al. 

2013). Další studované betablokátory (nebivolol, metoprolol, enalapril) se neprokázaly 

jako významně účinné (Colombo et al. 2013; Kalam & Marwick 2013; Pimprapa 

Vejpongsa & Edward T.H. Yeh 2014). 

Navzdory desetiletím výzkumů a testování tisíců protektivních látek byla pouze 

jedna schválena ke klinickému použití, DEX (ICRF-187) (Šimůnek et al. 2009).  
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2.2 Dexrazoxan 

Razoxan (RAZ, ICRF-159) a dexrazoxan (DEX, ICRF-187), levotočivý 

enantiomer RAZ, patří do třídy sloučenin bis-dioxopiperazinů. Všechny tyto sloučeniny 

nesou název po Britském institutu Imperial Cancer Research Fund (ICRF) (Langer 2014). 

V padesátých letech minulého staletí byly bis-dioxopiperazinové sloučeniny 

syntetizovány, nezávisle na sobě vědci z The Eastman Kodak Company (Rochester, NY, 

USA) a The Ciba-Geigy Corporation (Basilej, Šýcarsko). Zkoumány byly pro své 

nebiologické vlastnosti jako aditiva pohonných paliv a při výrobě textilií. Později bylo na 

základě hypotézy o zpomalení růstu nádorů pomocí intracelulární chelatace iontů 

navrženo, že by po intracelulární hydrolýze mohly vykazovat antineoplastické účinky 

(Langer 2014). Proto byly dále studovány jako potenciální antineoplastika. 

Bylo zjištěno, že blokují průběh buněčného cyklu v pozdní G2/M fázi buněčného 

dělení. Neúčinkují na jiné fáze buněčného cyklu, ani na nedělící se buňky. 

Antiproliferační aktivita je ovšem neselektivní, působí na všechny dělící se buňky, 

normální i maligní (Hellmann & Rhomberg 2010). 

V mikroskopickém měřítku byl pozorován efekt na velikost buněk. Buňky po 

expozici těmto látkám nejsou schopné se rozdělit. Většinou až zdvojnásobí svou velikost, 

což může ztěžovat interpretaci výsledků. Nádor léčený RAZ nebo DEX se v čase 

nezmenšuje velikost, přestože je zastaveno buněčné dělení. Tím může dojít k chybnému 

posouzení časové progrese nádoru. (Hellmann & Rhomberg 2010). 

Práce Swainové (S M Swain et al. 1997), Sandberga a Goldina (Sandberg & 

Goldin 1971) jasně prokázaly lepší dobu přežití. Porovnáním 18 různých 

chemoterapeutik (např.: DOX, cyklofosfamid, lomustin) na experimentálním modelu 

rakoviny prsu zjistili, že vliv na velikost nádoru je u většiny látek přímo úměrná době 

přežití. Jedinou výjimkou byl RAZ, který měl nejlepší vliv na přežití a jeden z nejhorších 

na velikost nádoru. Neměl žádný významný vliv na růst nádoru. Doba přežití byla největší 

ze všech ostatních testovaných látek (Hellmann & Rhomberg 2010). Pravděpodobně 

nejvíce překvapujícím objevem byla jejich antimetastatická aktivita (Hellmann & 

Burrage 1969). 

DEX je ve vodě rozpustný, uzavřený analog ethylendiaminotetraoctové kyseliny 

(EDTA). Na rozdíl od EDTA (Obr. 4) DEX jednoduše přestupuje do buněk. Podobně 
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jako RAZ, který se hydrolyzuje na ICRF-198 otevřením jednoho kruhu, tak i DEX 

podléhá hydrolýze až na EDTA podobný, plně otevřený produkt ADR-925. ADR-925 je 

S-(+) enantiomer ICRF-198 a chelátor železa schopný též vyvázat železo vázané ANT 

(Langer 2014). Hydrolýzou DEX a otevřením jednoho jeho kruhu vznikají dva 

meziprodukty B a C (Obr. 3), které jsou také schopné chelatovat železo (Hasinoff 1994). 

Hydrolytickou reakci zajišťuje enzym dihydropyrimidinamidohydroláza, která se 

nachází v jaterní a ledvinové tkáni. Je schopna katalyzovat hydrolýzu obou kruhů DEX, 

ale není schopna hydrolýzy jednokruhových meziproduktů B a C. DEX, meziprodukty B 

a C, a ADR-925 byli studovány, zda chrání myocyty před DOX indukovaným 

poškozením. Překvapením bylo, že metabolit B nebyl schopen myocyty ochránit vůbec 

(Hasinoff et al. 2003; Hasinoff et al. 1998). DEX by měl nejprve proniknout do buňky, 

kde by měl podlehnout hydrolýze na meziprodukty a ADR-925, které by poté měly 

chelatovat kovové ionty. 

Díky několika rozsáhlým preklinickým studiím, především Hermana a spol., se 

bis-dioxopiperaziny dostaly do popředí zájmu jako potencionální ochrana vůči ANT 

vyvolanému srdečnímu poškození. Tato vědecká skupina zkoušela látky na zvířecích a 

orgánových modelech (Herman et al. 1997; Herman et al. 1985; Herman & Ferrans 1998; 

Herman et al. 1981; Herman et al. 1988; Herman & Ferrans 1983). Pozdější klinické 

studie potvrdily kardioprotektivní efekt DEX (Langer 2014). 

Bis-dioxopiperaziny patří také do skupiny inhibitorů Top2. Tyto látky působí proti 

vzniku kovalentních komplexů Top2-DNA. Stabilizují ATP-vázající místo uzavřené 

formace Top2, čímž zabraňují přístupu chromozomální DNA. Navíc 

bisdioxopiperazinové derivát ICRF-193 indukuje degradaci Top2β, přes proteasom-

dependetní cestu (Lyu et al. 2007). U látek ICRF-159 (RAZ), ICRF-193 a ICRF-154 byl 

v in vitro pokusech zjištěn antineoplastický efekt vůči různým nádorům. In vivo aktivita 

byla zjišťována na pacientech s leukemií a lymfosarkomem (Hellmann et al. 1969). 
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Obr. 4 Reakční schéma hydrolýzy dexrazoxanu (A) na jeho jedno-kruhové meziprodukty 

B a C, a konečný hydrolytický produkt ADR-925 (převzato z Hasinoff et al. 1998) 

DEX má široké spektrum inhibičního efektu na dělení buněk. Cytostatický efekt 

je nejvýznačnější u lymfatické, hematopoetické, gonádové a mukózní tkáni. Stupeň 

aktivity závisí na dávce a době expozice (Hellmann & Rhomberg 2010). Blokuje buněčné 

dělení na konci G2/M fáze buněčného cyklu. Je to doba, kdy jsou nádorové buňky nejvíce 

radiosenzitivní. Dále potencuje cytotoxicitu jiných chemoterapeutik. Většina z nich 

blokuje buněčné dělení v jiných částech buněčného cyklu (Hellmann & Rhomberg 2010), 

tudíž se jejich efekt doplňuje. 

DEX patří mezi silné inhibitory (IC50 10 μM) katalytické aktivity topoisomerázy 

II. DEX se přímo váže mezi dvě ATP vázající místa, na N-koncové části Top2, čímž 

zablokuje molekulu v uzavřené konfiguraci, a brání tím vstupu DNA (Hellmann & 

Rhomberg 2010). DEX pouze dočasně obsadí topoisomerázu namísto ANT, čímž 

předejde ireverzibilním dvojitým zlomům v DNA, které vedou k zástavě buněčného 

dělení a buněčné apoptóze. 

Navíc také DEX indukuje rychlou degradaci Top2β, která koreluje s redukcí ANT 

vyvolaného DNA poškození (Hellmann & Rhomberg 2010). 
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2.2.1 Analoga dexrozaxonu 

Objev inhibice savčí Top2 bis-dioxopiperaziny vedl k obnovení zájmu o tyto látky 

(Hasinoff et al. 1995). Tanabe a spol. poprvé popsali inhibici Top2 bis-

dioxopiperazinovými deriváty, především ICRF-154, ICRF-159 (RAZ) a ICRF-193. 

Zjistili, že všechny inhibují Top2. Také zjistili, že tyto sloučeniny neinhibují Top1 a 

neinterkalují DNA (Tanabe et al. 1991). Během dalšího výzkumu bylo vyvinuto mnoho 

dalších bis-dioxopiperazinových derivátů: ICRF-186, ICRF-197, ICRF-201, ICRF-202, 

ICRF-215, ICRF-220, ICRF-191, ICRF-161 (Huang et al. 1982; Creighton 1971; 

Creighton 1974) . 

Hasinoff a spolupracovníci zkoumali antiproliferační aktivitu 12 strukturálně 

příbuzných bis-dioxopiperazinů (Obr. 5) na myších L-buňkách a CHO kultuře (buněčná 

linie ovarií křečíků čínských) a schopnost inhibice Top2. 

 

Obr. 5 Struktura bis-dioxopiperazinových derivátů a ADR-925 (převzato z Hasinoff et al. 

1995) 
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Byly stanoveny hodnoty IC50 u látek, které snižovaly buněčnou proliferaci pod 

50 %. Nejnižší hodnota IC50 byla stanovena u ICRF-193 (IC 50 = 0,017 μM). Nejvyšší 

IC50 byla naměřena u ICRF-161 (IC50 = 500 μM). DEX, ICRF-187 se pohyboval 

uprostřed s hodnotou (IC50 = 3 μM). ADR-925 a meziprodukty B a C nevykazovaly 

měřitelnou antiproliferační aktivitu v koncentracích od 0,02 do 50 μM. ADR-925 

neinhibuje Top2, a proto nepůsobí antiproliferačně působením na Top2 v buňce. Jsou ale 

silně chelatujícími látkami, schopnými odstranit kovové ionty z aktivního místa 

metaloenzymů, které se podílejí na buněčném růstu a replikaci. Stejně jako jiné inhibitory 

Top2 (fostriecin, suramin, merbaron, aklarubicin) inhibují bis-dioxopiperazinové 

deriváty topoisomerázu jak in vitro, in vivo v buněčné kultuře, tak bez indukce vzniku 

kovalentních komplexů. Jednotlivé deriváty se antiproliferační aktivitou, ani inhibicí 

Top2 příliš nelišili (Hasinoff et al. 1995). 

Není vyloučeno, že silná nitrobuněčná chelatující aktivita bis-dioxopiperazinů, se 

nemůže, alespoň z části, podílet na jejich cytotoxicitě. Jsou ale unikátní svou schopností 

inhibice Top2 bez stimulace tvorby DNA kovalentních komplexů (Hasinoff et al. 1995). 
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3. Cíle práce 

 Stanovit ovlivnění proliferace HL-60 buněčné linie DAU, ADR-925 a DEX. 

 Stanovit ovlivnění proliferace HL-60 buněčné linie nově syntetizovanými 

analogů ADR-925 a DEX. 

 Stanovit ovlivnění antiproliferační schopnosti DAU v kombinaci s ADR-925, 

DEX a nově syntetizovanými analogy ADR-925 a DEX. 
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4. Metodika 

4.1 Použité materiálové a technické vybavení 

4.1.1 Buněčná linie 

Pro tuto práci byla použita buněčná linie HL-60. Původně byla získána od pacienta 

s akutní promyelocytární leukemií (Collins 1987). Mezi hlavní charakteristiky této linie 

patří suspenzní forma, indukovatelnost k diferenciaci v rozličné typy buněk a skutečnost, 

že tyto buňky na svém povrchu neexprimují žádné lymfocytární markery (Koeffler 1980). 

V našich experimentech byla použitá buněčná kultura získána z americké banky 

buněčných linií (Americane Type Culture Collection; ATCC). 

4.1.2 Chemikálie 

 MQ (ultračistá voda, Milli-Q RG, Millipore, Česká republika) 

 RPMI-1640 kultivační médium (Sigma, Německo) 

 Teplem deaktivované fetální bovinní sérum (Lonza, Česká republika) 

 Směs penicilinu a streptomycinu 5000 U/ml ( Lonza, Česká republika) 

 Daunorubicin (Daunoblastina 20 mg – Pfizer, Švýcarsko) 

 Dexrazoxan (Huaren Chemicals, China) 

 JR-281B (Katedra anorganické a organické chemie, FAF UK HK) 

 JR-311 (Katedra anorganické a organické chemie, FAF UK HK) 

 JR-306A (Katedra anorganické a organické chemie, FAF UK HK) 

 JR-306B (Katedra anorganické a organické chemie, FAF UK HK) 

 JR-232 (Katedra anorganické a organické chemie, FAF UK HK) 

 JR-312B (Katedra anorganické a organické chemie, FAF UK HK) 

 Trypanová modř (Sigma, Německo) 

 DMSO (dimethylsulfoxid), ≥ 99,9% (Sigma, Německo) 

 MTT (Sigma, Německo) 

 PBS (Phosphate Buffered Saline) (Sigma, Německo) 

 Isopropanol (Sigma, Německo) 

 Kyselina chlorovodíková (Penta, Česká republika) 
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 Triton X-100 (Sigma, Německo) 

4.1.3 Přístrojové vybavení 

 Box s laminárním prouděním Aura 2000 m.a.c. (BioAir, Itálie)  

 Buněčný inkubátor s regulací koncentrace CO2 (Forma Scientific, USA) 

 Mikroskop Nikon Eclipse TS 100 (Nikon, Japonsko) 

 Vodní lázeň Memmert WB 14 LV (Memmert, Německo) 

 Bürkerova komůrka (Fisher, Německo) 

 Spektrofotometr Tecan Infinite M 200 (Tecan, Rakousko) 

 Laboratorní třepačky vortex (Fisher, Německo) 

4.1.4 Ostatní pomůcky 

 Plastové sterilní inkubační nádoby T-75 (TPP, Švýcarsko) 

 Sérologické sterilní pipety 2,5,10 a 25 ml (TPP, Švýcarsko) 

 Automatické pipety Eppendorf research různého rozsahu (Eppendorf, Německo) 

 Pipety elektronické osmikanálové BioHit Picus (BioHit, Finsko) 

 Sterilní špičky různého rozsahu (Eppendorf, Německo a BioHit, Finsko) 

 Mikrotitrační destičky 96 - jamkové (TPP, Švýcarsko) 

 Plastové sterilní zkumavky různého objemu (Eppendorf, Německo) 
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4.2 Pracovní postupy 

4.2.1 Kultivace 

Ke kultivaci suspenzní buněčné linie byly použity sterilní plastové kultivační 

lahve s kultivační plochou 75 cm2. Jako kultivační médium bylo použito RPMI-1640 

s 10 % fetálního bovinního séra a 1 % směsí penicilinu a streptomycinu. Buněčná 

suspenze byla uchovávaná v inkubátoru při 37 °C v atmosféře 5% oxidu uhličitého. 

Veškeré manipulace byly prováděny v boxu s laminárním prouděním aseptickou 

technikou, ve snaze zabránit mikrobiální kontaminací vzorků. Všechny používané 

roztoky byly vytemperovány na 37 °C, aby nedošlo k tepelnému šoku. 

Pasáž buněk probíhala každý 3. - 4. den, aby nedošlo k vyčerpání živin v médiu a 

nadměrnému přemnožení buněk. Po kontrole a důkladném promíchání kultury byl 

odebrán vzorek kultury pro určení koncentrace buněk. Do připravené mikrozkumavky 

bylo vždy pipetováno 15 µl buněčné suspenze. Ke vzorku bylo přidáno stejné množství 

0,4% roztoku trypanové modři. Díky schopnosti živých buněk aktivněvylučovat 

vstřebané barvivo vynikly buňky na modře obarveném pozadí. Po dvouminutové 

inkubaci buněčné suspenze s trypanovou modří bylo do obou částí Bürkerovy komůrky 

naneseno 10 µl buněčné suspenze. Pod mikroskopem byl určen počet živých buněk v 5 

z devíti čtverců v obou částech počítací komůrky. Po výpočtu koncentrace buněk byla 

suspenze naředěna kultivačním médiem na koncentraci 100 000 buněk na mililitr. Láhev 

s přibližně 20 – 25 mililitry této suspenze byla označena datem, číslem pasáže a vložena 

do inkubátoru. Zbylá suspenze byla využita k antiproliferačním experimentům. 

4.2.2 Stanovení antiproliferačních účinků 

4.2.2.1 Stanovení cytotoxicity 

Buněčná suspenze byla naředěna na koncentraci 200 000 buněk na mililitr 

kultivačním médiem. Tato suspenze byla nanesena do jamek 96-jamkové kultivační 

destičky. Do 3. – 10. sloupce bylo naneseno 50 µl buněčné suspenze. Do sloupců 2 a 11 

bylo naneseno 100 µl kultivačního média. Tyto sloupce sloužily jako negativní kontrola 

– nulová viabilita. Dalších 50 µl kultivačního média bylo přidáno k suspenzi ve sloupcích 

3 a 10. Tyto sloupce sloužily pozitivní kontroly – proliferace buněk nebyla ovlivněna 
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žádnými přidanými látkami. Do zbylých sloupců (4 – 9) bylo k buněčné suspenzi přidáno 

50 µl kultivačního média se zkoušenými látkami. Tyto látky byly rozpouštěny v 100% 

DMSO, přičemž byly připraveny vždy 1000krát koncentrovanější zásobní roztoky tak, 

aby byla ve všech sloupcích zachována konečná koncentrace DMSO 0,1 %. 

4.2.3 Vyhodnocení buněčné proliferace 

4.2.3.1 MTT test 

Pro stanovení buněčné viability se velmi často využívá stanovení koncentrace 

metabolitu 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)2,5-difenyl-tetrazolium bromidu (MTT) (Fotakis 

& Timbrell 2006). Tato zkouška využívá schopnosti živých buněk metabolizovat žluté 

MTT na jeho modrý produkt formazan v mitochondriích. Tmavě modré krystalky 

formazanu vznikají redukcí tetrazoliového kruhu MTT. Koncentrace vzniklého 

formazanu se měří spektrofotometricky po jeho rozpuštění ve vhodném rozpouštědle 

(ethanol, isopropanol nebo DMSO). 

Po 72-hodinové ovlivňovací fázi s testovanými látkami bylo do každé jamky 

přidáno 25 µl roztoku MTT (3 mg/ml) v PBS. 

Po tříhodinové inkubaci bylo do všech jamek přidáno 100 µl lyzačního roztoku 

(5% Triton-X 100, 0,1 M kyselina chlorovodíková, isopropanol) a buňky byly lyzovány 

za stálého míchání přes noc. Po úplném rozpuštění krystalů formazanu v lyzačním 

roztoku byla měřena absorbance na spektrofotometru TECAN. 

4.2.3.2 Grafické a statistické zpracování dat 

Hodnoty absorbance získané při 570 nm (absorpční maximum 

nemetabolizovaného MTT), byly odečteny od hodnot absorbance při 690 nm (absorpční 

maximum formazanu). Z šesti paralelních měření v jednotlivých sloupcích byl vytvořen 

aritmetický průměr. Nakonec byla odečtena od všech ostatních sloupců absorbance 

negativní kontroly (nulová viabilita). Buněčná proliferace byla porovnávána vůči 

pozitivní kontrole (100% viabilita). Všechny experimenty byly opakovány nejméně 

čtyřikrát a tyto hodnoty procentní proliferace byly graficky zpracovány v programu 

Microsoft Excel 2013 a jsou vyjádřeny jako aritmetický průměr se směrodatnou 

odchylkou (SD). Statisticky byla data vyhodnocena v programu GraphPad Prism 6 
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metodou One-way ANOVA s použitím Post-hoc testu dle Dunneta. Statistická 

významnost byla přijata na hodnotě pravděpodobnosti nejméně 0,05 (95% 

pravděpodobnost). Koncentrace způsobující 50% inhibici proliferace (IC50) byly 

hodnoceny programem Compu Syn pro Windows.  
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5. Výsledky 

5.1 Antiproliferační účinky sledovaných látek 

5.1.1 Antiproliferační účinek DAU 

Buněčná kultura HL-60 byla inkubována s DAU 72 hodin. Bylo zaznamenáno na 

dávce závislé snížení proliferace buněk, s hodnotou IC50 27,3 nM. Statisticky 

signifikantní snížení proliferace oproti kontrole bylo pozorováno od koncentrace 10 nM. 

Buněčná proliferace je vyjádřena procentem kontroly. Pokus byl vyhodnocován testem 

MTT. 

 

 

 

Obr. 6 Graf znázorňuje proliferaci buněk v závislosti na vzrůstající koncentraci DAU. 

Buněčná proliferace je vyjádřena jako procenta kontrolní skupiny a je hodnocen průměr 

ze čtyř měření se směrodatnou odchylkou. Statistická významnost byla hodnocena 

metodou ANOVA s Post-hoc testem dle Dunneta; * - statisticky významné oproti kontrole; 

* - P ≤ 0,05, ** - P ≤ 0,01, *** - P ≤ 0,001, **** - P ≤ 0,0001. 
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5.1.2 Antiproliferační účinky ADR-925 

Buněčná kultura HL-60 byla inkubována s ADR-925 72 hodin. Nebylo 

zaznamenáno statisticky významné, na dávce závislé snížení proliferace buněk. Buněčná 

proliferace je vyjádřena procentem kontroly. Pokus byl vyhodnocován testem MTT. 

 

 

 

Obr. 7 Graf znázorňuje proliferaci buněk v závislosti na vzrůstající koncentraci ADR-

925. Buněčná proliferace je vyjádřena jako procenta kontrolní skupiny a je hodnocen 

průměr ze čtyř měření se směrodatnou odchylkou. Statistická významnost byla hodnocena 

metodou ANOVA s Post-hoc testem dle Dunneta; * - statisticky významné oproti kontrole; 

* - P ≤ 0,05, ** - P ≤ 0,01, *** - P ≤ 0,001, **** - P ≤ 0,0001. 
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5.1.3 Antiproliferační účinky DEX 

Buněčná kultura HL-60 byla inkubována s DEX 72 hodin. Bylo zaznamenáno 

statisticky významné, na dávce závislé snížení proliferace buněk, s hodnotou 24,7 μM. 

Buněčná proliferace je vyjádřena procentem kontroly. Pokus byl vyhodnocován testem 

MTT. 

 

 

Obr. 8 Graf znázorňuje proliferaci buněk v závislosti na vzrůstající koncentraci DEX. 

Buněčná proliferace je vyjádřena jako procenta kontrolní skupiny a je hodnocen průměr 

ze čtyř měření se směrodatnou odchylkou. Statistická významnost byla hodnocena 

metodou ANOVA s Post-hoc testem dle Dunneta; * - statisticky významné oproti kontrole; 

* - P ≤ 0,05, ** - P ≤ 0,01, *** - P ≤ 0,001, **** - P ≤ 0,0001. 
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5.1.4 Antiproliferační účinky JR 281B 

Buněčná kultura HL-60 byla inkubována s JR 281B 72 hodin. Nebylo 

zaznamenáno statisticky významné, na dávce závislé snížení proliferace buněk. Buněčná 

proliferace je vyjádřena procentem kontroly. Pokus byl vyhodnocován testem MTT. 

 

 

 

Obr. 9 Graf znázorňuje proliferaci buněk v závislosti na vzrůstající koncentraci JR 281B. 

Buněčná proliferace je vyjádřena jako procenta kontrolní skupiny a je hodnocen průměr 

ze čtyř měření se směrodatnou odchylkou. Statistická významnost byla hodnocena 

metodou ANOVA s Post-hoc testem dle Dunneta; * - statisticky významné oproti kontrole; 

* - P ≤ 0,05, ** - P ≤ 0,01, *** - P ≤ 0,001, **** - P ≤ 0,0001. 
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5.1.5  Antiproliferační účinky JR 311 

Buněčná kultura HL-60 byla inkubována s JR 311 72 hodin. Nebylo zaznamenáno 

statisticky významné snížení proliferace buněk. Buněčná proliferace je vyjádřena jako 

procenta proliferace neovlivněných buněk. Pokus byl vyhodnocován testem MTT. 

 

 

 

Obr. 10 Graf znázorňuje proliferaci buněk v závislosti na vzrůstající koncentraci JR 311. 

Buněčná proliferace je vyjádřena jako procenta kontrolní skupiny a je hodnocen průměr 

ze čtyř měření se směrodatnou odchylkou. Statistická významnost byla hodnocena 

metodou ANOVA s Post-hoc testem dle Dunneta; * - statisticky významné oproti kontrole; 

* - P ≤ 0,05, ** - P ≤ 0,01, *** - P ≤ 0,001, **** - P ≤ 0,0001. 
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5.1.7 Antiproliferační účinky JR 306A 

Buněčná kultura HL-60 byla inkubována s JR 306A 72 hodin. Nebylo 

zaznamenáno statisticky významné, na dávce závislé snížení proliferace buněk. Buněčná 

proliferace je vyjádřena procentem kontroly. Pokus byl vyhodnocován testem MTT. 

 

 

 

Obr. 11 Graf znázorňuje proliferaci buněk v závislosti na vzrůstající koncentraci JR 

306A. Buněčná proliferace je vyjádřena jako procenta kontrolní skupiny a je hodnocen 

průměr ze čtyř měření se směrodatnou odchylkou. Statistická významnost byla hodnocena 

metodou ANOVA s Post-hoc testem dle Dunneta; * - statisticky významné oproti kontrole; 

* - P ≤ 0,05, ** - P ≤ 0,01, *** - P ≤ 0,001, **** - P ≤ 0,0001. 
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5.1.8  Antiproliferační účinky JR 306B 

Buněčná kultura HL-60 byla inkubována s JR 306B 72 hodin. Nebylo 

zaznamenáno statisticky významné, na dávce závislé snížení proliferace buněk. Buněčná 

proliferace je vyjádřena procentem kontroly. Pokus byl vyhodnocován testem MTT. 

 

 

 

Obr. 12 Graf znázorňuje proliferaci buněk v závislosti na vzrůstající koncentraci JR 

306B. Buněčná proliferace je vyjádřena jako procenta kontrolní skupiny a je hodnocen 

průměr ze čtyř měření se směrodatnou odchylkou. Statistická významnost byla hodnocena 

metodou ANOVA s Post-hoc testem dle Dunneta; * - statisticky významné oproti kontrole; 

* - P ≤ 0,05, ** - P ≤ 0,01, *** - P ≤ 0,001, **** - P ≤ 0,0001. 
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5.1.9  Antiproliferační účinky JR 232 

Buněčná kultura HL-60 byla inkubována s JR 232 72 hodin. Nebylo zaznamenáno 

statisticky významné, na dávce závislé snížení proliferace buněk. Buněčná proliferace je 

vyjádřena procentem kontroly. Pokus byl vyhodnocován testem MTT. 

 

 

 

Obr. 13 Graf znázorňuje proliferaci buněk v závislosti na vzrůstající koncentraci JR 232. 

Buněčná proliferace je vyjádřena jako procenta kontrolní skupiny a je hodnocen průměr 

ze čtyř měření se směrodatnou odchylkou. Statistická významnost byla hodnocena 

metodou ANOVA s Post-hoc testem dle Dunneta; * - statisticky významné oproti kontrole; 

* - P ≤ 0,05, ** - P ≤ 0,01, *** - P ≤ 0,001, **** - P ≤ 0,0001. 

  

0

50

100

kontrola DMSO 1 3 10 30 100

B
u

n
ěč

n
á
 p

ro
li

fe
ra

ce
 (

%
)

Koncentrace JR 232 (μM)



39 

 

5.1.10  Antiproliferační účinky JR 312B 

Buněčná kultura HL-60 byla inkubována s JR 312B 72 hodin. Nebylo 

zaznamenáno statisticky významné, na dávce závislé snížení proliferace buněk. Buněčná 

proliferace je vyjádřena procentem kontroly. Pokus byl vyhodnocován testem MTT. 

 

 

 

Obr. 14 Graf znázorňuje proliferaci buněk v závislosti na vzrůstající koncentraci JR 

213B. Buněčná proliferace je vyjádřena jako procenta kontrolní skupiny a je hodnocen 

průměr ze čtyř měření se směrodatnou odchylkou. Statistická významnost byla hodnocena 

metodou ANOVA s Post-hoc testem dle Dunneta; * - statisticky významné oproti kontrole; 

* - P ≤ 0,05, ** - P ≤ 0,01, *** - P ≤ 0,001, **** - P ≤ 0,0001. 
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5.2 Antiproliferační účinky kombinací sledovaných látek 

5.2.1 Antiproliferační účinky kombinace DAU a DEX  

Proliferační aktivita buněk byla významně statisticky ovlivněna kombinací DAU 

+ DEX (10 μM), ani DAU + DEX (100 μM), více než u samotného DAU. Buňky kultury 

HL-60 byly inkubovány 72 hodin se vzrůstajícími koncentracemi DAU (1-300 nM), a 

zároveň s DEX (10 μM) nebo DEX (100 μM). K vyhodnocení pokusů byl využit test 

MTT. Viabilita buněk je znázorněna jako procenta buněk kontroly. 

 

 

 

Obr. 15 Graf znázorňuje proliferaci buněk v závislosti na koncentraci DAU (1-300 nM), 

DAU (1-300 nM) a DEX (10 μM), DAU (1-300 nM) a DEX (100 μM). Buněčná proliferace 

je vyjádřena jako procenta kontrolní skupiny a je hodnocen průměr ze čtyř měření se 

směrodatnou odchylkou. Statistická významnost byla hodnocena metodou ANOVA s Post-

hoc testem dle Dunneta; * - statisticky významné oproti DAU; * - P ≤ 0,05, ** - P ≤ 0,01, 

*** - P ≤ 0,001, **** - P ≤ 0,0001. 
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5.2.2 Antiproliferační účinky kombinace DAU a ADR-925 

Proliferační aktivita buněk nebyla významně statisticky ovlivněna kombinací s 

DAU + ADR-925 (10 μM), ani DAU + ADR-925 (100 μM), více než u samotného DAU. 

Buňky kultury HL-60 byly inkubovány 72 hodin se vzrůstajícími koncentracemi DAU 

(1-300 nM), a zároveň s ADR-925 (10 μM) nebo ADR-925 (100 μM). K vyhodnocení 

pokusů byl využit test MTT. Viabilita buněk je znázorněna jako procenta buněk kontroly. 

 

 

 

Obr. 16 Graf znázorňuje proliferaci buněk v závislosti na koncentraci DAU (1-300 nM), 

DAU (1-300 nM) a ADR-925(10 μM), DAU (1-300 nM) a ADR-925 (100 μM). Buněčná 

proliferace je vyjádřena jako procenta kontrolní skupiny a je hodnocen průměr ze čtyř 

měření se směrodatnou odchylkou. Statistická významnost byla hodnocena metodou 

ANOVA s Post-hoc testem dle Dunneta; * - statisticky významné oproti DAU; * - P ≤ 

0,05, ** - P ≤ 0,01, *** - P ≤ 0,001, **** - P ≤ 0,0001. 
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5.2.3 Antiproliferační účinky kombinace DAU a JR 281B 

Proliferační aktivita buněk nebyla významně statisticky ovlivněna kombinací s 

DAU + JR 281B (10 μM), ani DAU + JR 281B (100 μM), více než u samotného DAU. 

Buňky kultury HL-60 byly inkubovány 72 hodin se vzrůstajícími koncentracemi DAU 

(1-300 nM), a zároveň s JR 281B (10 μM) nebo JR 281B (100 μM). K vyhodnocení 

pokusů byl využit test MTT. Viabilita buněk je znázorněna jako procenta buněk kontroly. 

 

 

 

Obr. 17 Graf znázorňuje proliferaci buněk v závislosti na koncentraci DAU (1-300 nM), 

DAU (1-300 nM) a JR 281B(10 μM), DAU (1-300 nM) a JR 281B (100 μM). Buněčná 

proliferace je vyjádřena jako procenta kontrolní skupiny a je hodnocen průměr ze čtyř 

měření se směrodatnou odchylkou. Statistická významnost byla hodnocena metodou 

ANOVA s Post-hoc testem dle Dunneta; * - statisticky významné oproti DAU; * - P ≤ 

0,05, ** - P ≤ 0,01, *** - P ≤ 0,001, **** - P ≤ 0,0001. 
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5.2.4 Antiproliferační účinky kombinace DAU a JR 311 

Proliferační aktivita buněk nebyla významně statisticky ovlivněna kombinací s 

DAU + JR 311 (10 μM), ani DAU + JR 311 (100 μM), více než u samotného DAU. 

Buňky kultury HL-60 byly inkubovány 72 hodin se vzrůstajícími koncentracemi DAU 

(1-300 nM), a zároveň s JR 311 (10 μM) nebo JR 311 (100 μM). K vyhodnocení pokusů 

byl využit test MTT. Viabilita buněk je znázorněna jako procenta buněk kontroly. 

 

 

 

Obr. 18 Graf znázorňuje proliferaci buněk v závislosti na koncentraci DAU (1-300 nM), 

DAU (1-300 nM) a JR 311 (10 μM), DAU (1-300 nM) a JR 311 (100 μM). Buněčná 

proliferace je vyjádřena jako procenta kontrolní skupiny a je hodnocen průměr ze čtyř 

měření se směrodatnou odchylkou. Statistická významnost byla hodnocena metodou 

ANOVA s Post-hoc testem dle Dunneta; * - statisticky významné oproti kontrole; * - P ≤ 

0,05, ** - P ≤ 0,01, *** - P ≤ 0,001, **** - P ≤ 0,0001. 

  

0

50

100

150

kontrola 1 3 10 30 100 300

B
u

n
ěč

n
á
 p

ro
li

fe
ra

ce
 (

%
)

Koncentrace DAU (nM)

DAU (nM)

DAU (nM) + 10 µM JR 311

DAU (nM) + 100 μM JR 311

*
*

*



44 

 

5.2.5 Antiproliferační účinky kombinace DAU a JR 306A 

Proliferační aktivita buněk nebyla významně statisticky ovlivněna kombinací s 

DAU + JR 306A (10 μM), ani DAU + JR 306A (100 μM), více než u samotného DAU. 

Buňky kultury HL-60 byly inkubovány 72 hodin se vzrůstajícími koncentracemi DAU 

(1-300 nM), a zároveň s JR 306A (10 μM) nebo JR 306A (100 μM). K vyhodnocení 

pokusů byl využit test MTT. Viabilita buněk je znázorněna jako procenta buněk kontroly. 

 

 

 

Obr. 19 Graf znázorňuje proliferaci buněk v závislosti na koncentraci DAU (1-300 nM), 

DAU (1-300 nM) a JR 306A (10 μM), DAU (1-300 nM) a JR 306A (100 μM). Buněčná 

proliferace je vyjádřena jako procenta kontrolní skupiny a je hodnocen průměr ze čtyř 

měření se směrodatnou odchylkou. Statistická významnost byla hodnocena metodou 

ANOVA s Post-hoc testem dle Dunneta; * - statisticky významné oproti kontrole; * - P ≤ 

0,05, ** - P ≤ 0,01, *** - P ≤ 0,001, **** - P ≤ 0,0001. 
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5.2.6 Antiproliferační účinky kombinace DAU a JR 306B 

Proliferační aktivita buněk nebyla významně statisticky ovlivněna kombinací s 

DAU + JR 306B (10 μM), ani DAU + JR 306B (100 μM), více než u samotného DAU. 

Buňky kultury HL-60 byly inkubovány 72 hodin se vzrůstajícími koncentracemi DAU 

(1-300 nM), a zároveň s JR 306B (10 μM) nebo JR 306B (100 μM). K vyhodnocení 

pokusů byl využit test MTT. Viabilita buněk je znázorněna jako procenta buněk kontroly. 

 

 

 

Obr. 20 Graf znázorňuje proliferaci buněk v závislosti na koncentraci DAU (1-300 nM), 

DAU (1-300 nM) a JR 306B (10 μM), DAU (1-300 nM) a JR 306B (100 μM). Buněčná 

proliferace je vyjádřena jako procenta kontrolní skupiny a je hodnocen průměr ze čtyř 

měření se směrodatnou odchylkou. Statistická významnost byla hodnocena metodou 

ANOVA s Post-hoc testem dle Dunneta; * - statisticky významné oproti kontrole; * - P ≤ 

0,05, ** - P ≤ 0,01, *** - P ≤ 0,001, **** - P ≤ 0,0001. 
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5.2.7 Antiproliferační účinky kombinace DAU a JR 232 

Proliferační aktivita buněk nebyla významně statisticky ovlivněna kombinací s 

DAU + JR 232 (10 μM), ani DAU + JR 232 (100 μM), více než u samotného DAU. 

Buňky kultury HL-60 byly inkubovány 72 hodin se vzrůstajícími koncentracemi DAU 

(1-300 nM), a zároveň s JR 232 (10 μM) nebo JR 232 (100 μM). K vyhodnocení pokusů 

byl využit test MTT. Viabilita buněk je znázorněna jako procenta buněk kontroly. 

 

 

Obr. 21 Graf znázorňuje proliferaci buněk v závislosti na koncentraci DAU (1-300 nM), 

DAU (1-300 nM) a JR 232 (10 μM), DAU (1-300 nM) a JR 232 (100 μM). Buněčná 

proliferace je vyjádřena jako procenta kontrolní skupiny a je hodnocen průměr ze čtyř 

měření se směrodatnou odchylkou. Statistická významnost byla hodnocena metodou 

ANOVA s Post-hoc testem dle Dunneta; * - statisticky významné oproti kontrole; * - P ≤ 

0,05, ** - P ≤ 0,01, *** - P ≤ 0,001, **** - P ≤ 0,0001. 
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5.2.8 Antiproliferační účinky kombinace DAU a JR 312B 

Proliferační aktivita buněk nebyla významně statisticky ovlivněna kombinací s 

DAU + JR 312B (10 μM), ani DAU + JR 312B (100 μM), více než u samotného DAU. 

Buňky kultury HL-60 byly inkubovány 72 hodin se vzrůstajícími koncentracemi DAU 

(1-300 nM), a zároveň s JR 312B (10 μM) nebo JR 312B (100 μM). K vyhodnocení 

pokusů byl využit test MTT. Viabilita buněk je znázorněna jako procenta buněk kontroly. 

 

 

Obr. 22 Graf znázorňuje proliferaci buněk v závislosti na koncentraci DAU (1-300 nM), 

DAU (1-300 nM) a JR 232 (10 μM), DAU (1-300 nM) a JR 232 (100 μM). Buněčná 

proliferace je vyjádřena jako procenta kontrolní skupiny a je hodnocen průměr ze čtyř 

měření se směrodatnou odchylkou. Statistická významnost byla hodnocena metodou 

ANOVA s Post-hoc testem dle Dunneta; * - statisticky významné oproti kontrole; * - P ≤ 

0,05, ** - P ≤ 0,01, *** - P ≤ 0,001, **** - P ≤ 0,0001. 
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6. Závěry 

 Antiproliferační působení bylo pozorováno pouze u DAU a DEX. 

 Jak ADR-925, tak ani žádná z nových látek nevykazovala signifikantní 

antiproliferační působení. 

 Antiproliferační účinky DAU nebyly negativně ovlivněny žádnou ze 

sledovaných látek. 

 Všechny látky použité v kombinaci s DAU zvyšovaly, zvláště ve vyšších 

použitých koncentracích (100 µM), antiproliferační účinek DAU, a to 

převážně v koncentracích blízkým hodnotě IC50 DAU (10 a 30 nM). 
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7. Diskuze 

ANT se řadí mezi nejúčinnější protinádorová léčiva, která byla kdy vyvinuta 

(Weiss 1992). Klinické používání ANT má svá pozitiva, ale i negativa. Na jedné straně 

ANT hrají nesporně klíčovou roli v léčbě různých druhů neoplastických onemocnění. Na 

druhou stranu může terapie ANT vyvolat kardiomyopatii a městnavé srdeční selhání, 

obvykle rezistentní vůči běžné léčbě (Minotti et al. 2004b). 

Na počátku 70. let byly publikovány první retrospektivní klinické studie, které 

přesvědčivě prokázaly přímou korelaci mezi srdečními poruchami a opakovaným 

podáváním DAU nebo DOX. Současně na základě těchto studií byla stanovena 

maximální podaná kumulativní dávka ANT jako hlavní rizikový faktor kardiotoxicity 

(Šimůnek et al. 2009). 

Navzdory syntéze a testování tisíců dalších chemických struktur ANT postoupilo 

do vyšších fází klinického hodnocení pouze několik desítek sloučenin a pouze několik 

látek bylo schváleno ke klinickému použití. V některých indikacích se tyto látky, zvláště 

EPI a idarubicin, staly hodnotnými alternativami k DOX a DAU. Nicméně žádný z těchto 

novějších analogů neměl silnější antiproliferační účinek než jeho předchůdci a žádný 

z nich nenaplnil očekávání bezpečnějšího ANT (Šimůnek et al. 2009). 

Jako všechna cytotoxická léčiva, tak i ANT mají mnoho nežádoucích účinků. 

Nejčastějšími z nich jsou obvyklé nevolnosti, zvracení, myelosuprese, mukositidy apod. 

V současné době jsou tyto nejběžnější nežádoucí účinky velmi dobře zvládnutelné 

moderní antiemetickou léčbou a podporou krvetvorby. Nejzávažnějším nežádoucím 

účinkem je chronická kardiotoxicita. Jejím nejčastějším projevem je dysfunkce levé 

komory srdeční. Ačkoliv ANT indukovaná kardiotoxicita je známý nežádoucí účinek, 

mechanismus stále zůstává z větší části neznámý (Šimůnek et al. 2009). 

Role volných ROS, které vedou k ireverzibilnímu poškození kardiomyocytů, je 

stále častěji zpochybňována a zdá se, že není schopna vysvětlit celý mechanismus 

(Valachis & Nilsson 2015). Nově navržená hypotéza tvrdí, že ANT vyvolávají poškození 

DNA interakcí s β-izoformou Top2 v kardiomyocytech (Lyu et al. 2007). 

První použitou metodou, která byla zavedena hned po identifikaci kumulativní 

dávky jako hlavního rizikového faktoru je omezení kumulativní dávky ANT (Šimůnek et 
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al. 2009). I současné klinické doporučené postupy usilují o minimalizaci rizik 

prostřednictvím snížení kumulativní dávky ANT a zavedení neinvazivní monitorace 

srdečních funkcí (Aapro et al. 2011; Menna et al. 2012). Bohužel léčba již vzniklé 

kardiomyopatie pomocí klasických přístupů (inhibitory angiotenzin konvertujícího 

enzymu a beta-blokátory) nemůže zaručit úplné obnovení srdečních funkcí, i při absenci 

srdečního selhání (Kalam & Marwick 2013). Transplantace srdce je stále poslední 

možností pro pacienty v konečné fázi srdečního selhání (Šimůnek et al. 2009). 

Primární prevence srdečního poškození je tedy zásadní pro zachování možnosti 

využití protinádorového účinku ANT podáním co nejvyšších dávek v případech, kdy je 

to nutné pro dobrou odpověď nádoru, dále také pro snížení kardiovaskulárního rizika 

těchto léčiv. V současnosti vývoj v této oblasti směřuje ke vzniku nového oboru kardio-

onkologie (Yu et al. 2014) a spolupráci kliniků napříč obory. 

V průběhu let bylo navrženo mnoho sloučenin jako potenciální kardioprotekční 

léčiva a byly vyvinuty nové metody podávání ANT (lipozomální lékové formy). Už roku 

1972 přišel Herman a spol. s objevem, že právě DEX redukuje DOX vyvolanou 

kardiotoxicitu (Herman et al. 1972; Hellmann & Rhomberg 2010). Během dalších 

klinických studií se DEX prokázal jako efektivní kardioprotektivum u dospělých (Speyer 

et al. 1988; S. M. Swain et al. 1997; S M Swain et al. 1997; Swain 1998). 

DEX byl schválen jako preventivní léčivo proti ANT kardiotoxicitě ve 

zrychleném řízení FDA v květnu 1995. Roku 2002 následovalo pravidelné a řádné 

schválení (Hellmann & Rhomberg 2010). DEX je v současné době schválen FDA pro 

použití jako kardioprotektivum u dospělých pacientů s rakovinou prsu a pro léčbu ANT 

extravazace (Seif et al. 2015).  

Účinnost DEX byla studována v mnoha studiích jak na dospělých, tak i 

pediatrických pacientech a byla hodnocena také v rozsáhlé metaanalýze všech těchto 

studií (Wouters et al. 2005). I přes všechna pozitivní fakta nebyl DEX nikdy používán ve 

větší míře. Walkerová a kol. ve své retrospektivní kohortové studii uvádí, že pouze 2,4% 

pediatrických pacientů s akutní lymfoblastickou leukemií a 2,0% pacientů s myeloidní 

leukemií byl podán DEX (Walker et al. 2013). Omezené použití DEX v USA mohlo být 

způsobeno právě obavami ze vzniku sekundárních malignit. 

V roce 2011 také Evropská léková agentura doporučila omezení používání DEX 

u dospělých pacientů s pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu, kteří již byli 
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léčeni DOX nebo EPI. Přehodnocení podávání DEX bylo zahájeno pro podezření na 

možné zvýšené riziko rozvoje sekundárních malignit - akutní myeloidní leukémie a 

myelodysplastického syndromu. Toto riziko bylo zjištěno na základě studií v USA, ve 

kterých byly hlášeny případy u dětí a malé množství případů u dospělých pacientů 

léčených pro karcinom prsu. Z těchto záznamů bylo vyhodnoceno, že rizika u dětí a 

dospívajících jsou závažná a převažují přínosy léčby. Hodnocení bylo definitivně 

uzavřeno s tím, že přínosy léčby převyšují její rizika pouze v léčbě pokročilého 

metastatického karcinomu prsu, pokud pacientkám již byla podána kumulativní dávka 

300 mg/m2 DOX nebo 540 mg/m2 EPI. Rovněž doporučila kontraindikovat DEX u 

pacientů mladších 18 let (SUKL 2011; EMA 2011). 

Tato restriktivní opatření se zakládají na datech ze dvou randomizovaných 

klinických studií DEX u 239 dětí s Hodgkinovým lymfomem z pediatrické onkologické 

skupiny POG 9425 a 9426, které zaznamenaly zvýšené riziko sekundárních zhoubných 

novotvarů, zvláště akutní myeloidní leukémie a myelodysplastického syndromu (Tebbi 

et al. 2007). Avšak dlouhodobá data z klinických studií neprokázala zvýšené riziko 

sekundárních malignit po podávání DEX (Barry et al. 2008; Salzer et al. 2010; Vrooman 

et al. 2011; Seif et al. 2015). 

Kromě rizika sekundárních malignit je dlouhodobé podávání DEX omezováno 

díky obavě z antagonismu antiproliferačního potenciálu ANT. Nicméně data 

preklinických i klinických hodnocení tyto obavy nepotvrzují. Během in-vitro pokusů ve 

studii Wadlera a kol. (1986, 1987) se na buňkách myších sarkomů prokázalo, že použití 

kombinace ANT a bis-dioxopiperazinů má synergický efekt. Zvýší se jak antiproliferační, 

tak cytotoxické účinky obou skupin látek. Ovšem tento jev je závislý na dávce a schématu 

použití. Tyto výsledky potvrzují dosavadní výsledky dosažené naší výzkumnou skupinou 

na buněčné linii HL-60 lidských promyeloblastů. V nedávno publikované práci (Vavrova 

et al. 2013) kolegové sledovali mimo jiné i ovlivnění antiproliferačního účinku třemi 

katalytickými inhibitory Top2 – DEX, sobuzoxanem a merbaronem. Ani jedna z těchto 

látek nesnižovala antiproliferační účinek ANT (DAU a DOX), naopak bylo pozorováno 

kumulativní až synergické působení (Vavrova et al. 2013). 

Objev účinků bis-dioxopiperazinů vedl k jejich systematickému studiu zvláště v 

laboratořích Imperial Cancer Research Fund (ICRF), podle kterého jsou pojmenovány 

(Andoh 1998). Creighton a kol. studovali především protinádorovou účinnost těchto 

látek, ta však většinou nebyla příliš výrazná (Creighton et al. 1969). Další výzkum vedl 
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především k vývoji různých obměn bis-dioxopiperazinové struktury a syntézy derivátů: 

ICRF-154, ICRF-193, ICRF-197, ICRF-201, ICRF-202, ICRF-215, ICRF-220, ICRF-

192 a ICRF-161 (Huang et al. 1982; Creighton 1971; Creighton 1974; Hasinoff et al. 

1995). 

Hasinoff a kol. (1995) podrobili sérii 12 strukturně příbuzných bis-

dioxopiperazinů cytotoxicitním experimentům, dále studovali jejich schopnost 

katalytické inhibice Top2. Antiproliferační účinky jednotlivých látek, které zkoumali na 

buněčné kultuře CHO (ovariální buňky křečka čínského), významně korelovaly 

s inhibičními účinky katalytické aktivity Top2. Tyto výsledky silně podpořily myšlenku, 

že Top2 je jejich hlavním cílem. Hodnoty IC50 ICRF-187 a ICRF-159 se lišily velmi málo 

(3,0 μM a 3,2 μM), stejně tak schopnost inhibovat Top2. Z těchto výsledků autoři 

usoudili, že místo pro vazbu bis-dioxopiperazinů na Top2 je dostatečně velké a flexibilní 

nejen pro vazbu methylové skupiny těchto stereoizomerů, ale jakéhokoliv bis-

dioxopiperazinu (Hasinoff et al. 1995). 

Vývojem látek ze skupiny bis-dioxopiperazinů, v posledních letech především 

analogů DEX a ADR-925, se zabývá naše výzkumná skupina  Centra pro výzkum 

toxických a protektivních účinků léčiv na kardiovaskulární systém 

(UNCE 204019/304019/2012). 

V předchozích experimentech byly antiproliferační účinky první skupiny nových 

analogů DEX a ADR-925 hodnoceny mojí kolegyní Mgr. Pavlou Martínkovou v její 

diplomové práci. Konkrétně se jednalo o látky s kódovým názvem  MK-15, ES-5, KH-

TA4 a JR-159. U analogu MK-15 byla odstraněna jedna karbonylová skupina z každého 

piperazinového kruhu. ES-5 vznikl modifikací spojovacího řetězce výměnou methylové 

skupiny za ethylester kyseliny octové. KH-TA4 a JR-159 jsou lipofilnější alkylamidy 

ADR-925, což mělo usnadnit přestup látek přes membránu. U JR-159 byla provedena 

derivatizace koncových skupin, u KH-TA4 byli pro derivatizaci zvoleny čtyřuhlíkaté 

řetězce (Martinkova 2014). 

Tyto látky byly podrobeny antiproliferačním testům na buněčné kultuře HL-60 po 

72-hodinové inkubaci. U látek JR-159, ES-5 a MK-15 nebylo možné změřit hodnotu IC50, 

nebyl pozorován statisticky významný pokles proliferace pod 50% oproti kontrole. 

Jedinou látkou z této skupiny, která způsobila statisticky signifikantní a dávkově závislý 

pokles proliferace oproti kontrole byl pozorován u KH-TA4 (IC50 = 64,9 μM), která byla 
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oproti DEX (IC50 = 33,1 μM) o polovinu slabší. V kombinačních experimentech byly 

sledovány antiproliferační účinky této skupiny nových analogů DEX a ADR-925 u dvou 

koncentrací (10 μM a 100 μM) v kombinaci s koncentrací DAU blízkou hodnotě jeho 

IC50. Všechny testované látky snížily buněčnou proliferaci v kombinaci s DAU oproti 

samotnému DAU signifikantně v obou koncentracích a to i přesto, že samotné analogy v 

nižší koncentraci proliferaci statisticky významně nesnižovaly. Z těchto dat proto 

můžeme soudit, že nové analogy ve všech případech antiproliferační účinek DAU 

nesnížily, naopak, ve všech případech jsme pozorovali jistý synergismus účinků 

(Martinkova 2014). Avšak tyto výsledky nepředčí synergický efekt DEX a tudíž by 

nebyly v praxi aplikovatelné. 

Cílem této diplomové práce bylo otestovat nové analogy DEX, které byly 

syntetizovány na Katedře anorganické a organické chemie Farmaceutické fakulty 

Univerzity Karlovy. Pod vedením Pharm.Dr. Jaroslava Roha, Ph.D. bylo připraveno 

dalších šest strukturních obměn DEX. Jeden plně otevřený analog (JR 281B), strukturně 

podobný ADR-925 a EDTA, u kterého byly zaměněny karboxylové skupiny za 

acetamidové. Další strukturní obměny se týkaly spojovacího řetězce, kde v prvém případě 

byla methylová skupina základního propanu nahrazena ketoskupinou (JR 311), ve 

druhém hydroxyskupinou (JR 306A). U dalšího analogu (JR 306B) byl vyměněn jeden 

piperazinový kruh za morfolinový a na jeho dusíku substituovaný acetamid. V této 

skupině byly hodnoceny i potenciální antiproliferační účinky dvou parciálních struktur 

analogu JR 306B (JR 232 a JR 312B). 

Zjistila jsem, že pouze DAU a DEX vykazovaly statisticky signifikantní dávkově 

závislé snížení proliferace buněčné linie HL-60. Zatímco DAU inhiboval proliferaci 

v nanomolárních koncentracích (IC50 = 27,3 nM), DEX vykazoval inhibiční schopnosti o 

tři řády nižší – v mikromolárních koncentracích (IC50 = 24,7 µM). Podání otevřeného 

metabolitu DEX – ADR-925 nezpůsobilo žádné signifikantní snížení buněčné proliferace. 

Stejně tak první z nových analogů, který se strukturně podobá ADR-925 (JR 281B) a 

doplňuje tak dva otevřené analogy sledované v diplomové práci Mgr. Pavly Martinkové, 

nevykazoval žádné statisticky významné snížení buněčné proliferace. 

Jediným otevřeným analogem DEX, který ukázal jisté antiproliferační působení 

tedy zůstává KH-TA4 z předchozí série. Další analogy, u nichž jsem studovala jejich 

antiproliferační vlastnosti, představovaly strukturní obměny DEX. Jednalo se převážně o 
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studium významu délky a substituce spojovacího řetězce. Zjistila jsem, že všechny 

navrhované změny vedly ke ztrátě antiproliferační aktivity látek. Na druhou stranu, 

v experimentech hodnotících vliv DEX, ADR-925 a jejich nových analogů na 

antiproliferační účinek DAU jsem zjistila, že jak menší sledované dávky těchto látek (10 

µM), tak i vyšší koncentrace (100 µM), nesnižují antiproliferační aktivitu DAU. Naopak, 

u všech látek jsem zjistila statisticky významné snížení proliferace buněk při použití 

kombinace vyšší koncentrace látek oproti inkubaci se samotným DAU – kombinace tedy 

měla vyšší antiproliferační účinek. Tento efekt byl nejvýraznější u DEX, který ve vyšší 

koncentraci snížil proliferaci buněk o 88% oproti samotnému DAU již v nejnižší použité 

koncentraci DAU (1 nM). 

Současně se studiem antiproliferační aktivity byly nové analogy DEX a ADR-925 

hodnoceny také z hlediska kardioprotekčních schopností. V těchto experimentech byla 

použita kultura primárních potkaních neonatálních kardiomyocytů. Kardiotoxicita byla 

navozena 3-hodinovou inkubací buněčné kultury s 1,2 µM DAU a kardioprotekce byla 

dosažena pomocí 10 – 100 µM DEX. Tento model vychází z předchozích experimentů, 

které hodnotily vliv různých koncentrací DAU a DEX a současně různých časových 

schémat podání obou látek na tuto primární kulturu kardiomyocytů (Vavrova et al. 2013; 

Jirkovská-Vávrová et al. 2015). 

V těchto experimentech bylo zjištěno, že na rozdíl od DEX, který signifikantně 

snižuje toxické poškození způsobené DAU, ani ADR-925, ani žádný z nových analogů 

nebyl schopen toxickému poškození předejít (Obr. 24). 
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Obr. 24Toxicita nových analogů DEX a ADR-925 a jejich protekce proti toxicitě 

navozené DAU (1,2 μM). Toxicita byla hodnocena pomocí stanovení aktivity 

laktátdehydrogenázy uvolněné z buněk do kultivačního média jako procenta z celkové 

aktivity (získané součtem aktivity v lyzátu vzorku s aktivitou v kultivačním médiu). Data 

jsou prezentována jako průměr z nejméně čtyř měření se směrodatnou odchylkou. 

Statistická významnost byla hodnocena metodou ANOVA s Post-hoc testem dle Dunneta; 

* - statisticky významné oproti kontrole, # - statisticky významné oproti DAU; */# - P ≤ 

0,05, **/## - P ≤ 0,01, ***/### - P ≤ 0,001, ****/#### - P ≤ 0,0001. (Dr. Jirkovská, 

nepublikovaná data) 

 

Závěrem lze tedy říci, že žádný z analogů DEX doposud syntetizovaný naší 

skupinou antiproliferační ani kardioprotekční aktivitu na modelech HL-60 buněčné linie 

a izolovaných neonatálních kardiomyocytů nevykazuje a tedy zatím nemůžeme jasně říci, 

jaké strukturní motivy ve struktuře DEX mohou být bez ztráty aktivity obměněny. I tyto 

výsledky však mohou vést k většímu porozumění mechanismům kardioprotekce ANT 

kardiotoxicity pomocí DEX. 
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8. Seznam zkratek 

ANT – antracyklinová antibiotika 

DAU – daunorubicin 

DEX – dexrazoxan 

DNA – deoxyribonukleová kyselina 

DOX – doxorubicin 

EDTA – ethylendiaminotetraoctové kyselina 

EPI - epirubicin 

Fe – volné ionty železa 

Fp – flavoprotein 

GSH/GSSG – redukovaný/oxidovaný glutathion 

H2O2 – peroxid vodíku 

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

NAD(P)/H – oxidovaný/redukovaný nikotinamidadenindinukleotid (fosfát) 

O2˙¯ – superoxidový radikál 

OH˙ – hydroxylový radikál 

RAZ – razoxan 

ROS – reaktivní kyslíkové sloučeniny 

SOD – superoxiddismutáza 

Top2 – topoisomeráza II 

  



58 

 

9. Reference 

Aapro, M. et al., 2011. Anthracycline cardiotoxicity in the elderly cancer patient: a 

SIOG expert position paper. Annals of oncology : official journal of the European 

Society for Medical Oncology / ESMO, 22(2), s.257–67. 

Agudelo, D. et al., 2014. Intercalation of antitumor drug doxorubicin and its analogue 

by DNA duplex: structural features and biological implications. International 

journal of biological macromolecules, 66, s.144–50. 

Andoh, T., 1998. Bis(2,6-dioxopiperazines), catalytic inhibitors of DNA topoisomerase 

II, as molecular probes, cardioprotectors and antitumor drugs. Biochimie, 80, 

s.235–246. 

Austin, C. a & Marsh, K.L., 1998. Eukaryotic DNA topoisomerase II beta. Bioessays, 

20, s.215–226. 

Barrett-Lee, P.J. et al., 2009. Expert opinion on the use of anthracyclines in patients 

with advanced breast cancer at cardiac risk. Annals of oncology : official journal of 

the European Society for Medical Oncology / ESMO, 20(January), s.816–827. 

Barry, E. V et al., 2008. Absence of secondary malignant neoplasms in children with 

high-risk acute lymphoblastic leukemia treated with dexrazoxane. Journal of 

clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 

26(7), s.1106–11. 

Berardi, R. et al., 2013. State of the art for cardiotoxicity due to chemotherapy and to 

targeted therapies: A literature review. Critical Reviews in Oncology/Hematology, 

88(1), s.75–86. 

Binaschi, M. et al., 2001. Anthracyclines: selected new developments. Current 

medicinal chemistry. Anti-cancer agents, 1, s.113–130. 

Bonadonna, G. et al., 1970. Phase I and preliminary phase II evaluation of adriamycin 

(NSC 123127). Cancer Research, 30(October), s.2572–2582. 

Bremerskov, V. & Linnemann, R., 1969. Some effects of daunomycin on the nucleic 

acid synthesis in synchronized L-cells. European journal of cancer, 5(4), s.317–30. 

Collins, S.J., 1987. The HL-60 promyelocytic leukemia cell line: proliferation, 

differentiation, and cellular oncogene expression. Blood, 70(5), s.1233–44. 

Colombo, A. et al., 2013. Cardiac toxicity of anticancer agents. Current cardiology 

reports, 15, s.362. 

Cragg, G.M. et al., 2005. Anticancer agents from natural products, 



59 

 

Creighton, A.M., 1974. 3, 5-Dioxopiperazine derivatives. UK Patent, 1374979. 

Creighton, A.M., 1971. Piperazine derivatives. UK Patent, 1234935, s.8861–8869. 

Creighton, A.M., Hellmann, K. & Whitecross, S., 1969. Antitumour activity in a series 

of bisdiketopiperazines. Nature, 222(5191), s.384–5. 

Dresdale, A.R. et al., 1982. Prospective randomized study of the role of N-acetyl 

cysteine in reversing doxorubicin-induced cardiomyopathy. American journal of 

clinical oncology, 5(6), s.657–63. 

EMA, 2011. European Medicines Agency recommends restricting the use of 

dexrazoxane-containing medicines. Press Office. Available at: 

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2011

/06/news_detail_001288.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1 [Viděno květen 12, 

2015]. 

FDA, U.S.F. and D.A., 2011. Drug Safety and Availability - FDA Statement on 

Dexrazoxane. 

Fornari, F.A. et al., 1996. Growth arrest and non-apoptotic cell death associated with the 

suppression of c-myc expression in MCF-7 breast tumor cells following acute 

exposure to doxorubicin. Biochemical pharmacology, 51(7), s.931–40. 

Fortune, J.M. & Osheroff, N., 2000. Topoisomerase II as a target for anticancer drugs: 

when enzymes stop being nice. Progress in nucleic acid research and molecular 

biology, 64, s.221–53. 

Fotakis, G. & Timbrell, J. a., 2006. In vitro cytotoxicity assays: Comparison of LDH, 

neutral red, MTT and protein assay in hepatoma cell lines following exposure to 

cadmium chloride. Toxicology Letters, 160, s.171–177. 

Gabizon, A., Shmeeda, H. & Grenader, T., 2012. Pharmacological basis of pegylated 

liposomal doxorubicin: Impact on cancer therapy. European Journal of 

Pharmaceutical Sciences, 45(4), s.388–398. 

Gellert, M. et al., 1976. DNA gyrase: an enzyme that introduces superhelical turns into 

DNA. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 

America, 73(11), s.3872–3876. 

Gewirtz, D. a., 1999. A critical evaluation of the mechanisms of action proposed for the 

antitumor effects of the anthracycline antibiotics adriamycin and daunorubicin. 

Biochemical Pharmacology, 57(98), s.727–741. 

Giantris, A. et al., 1998. Anthracycline-induced cardiotoxicity in children and young 

adults. Critical reviews in oncology/hematology, 27(1), s.53–68. 



60 

 

Hanušová, V., Boušová, I. & Skálová, L., 2011. Possibilities to increase the 

effectiveness of doxorubicin in cancer cells killing. Drug metabolism reviews, 

43(4), s.540–57. 

Hasinoff, B.B. et al., 1995. A QSAR study comparing the cytotoxicity and DNA 

topoisomerase II inhibitory effects of bisdioxopiperazine analogs of ICRF-187 

(dexrazoxane). Biochemical pharmacology, 50(7), s.953–958. 

Hasinoff, B.B., 1994. An HPLC and spectrophotometric study of the hydrolysis of 

ICRF-187 (dexrazoxane, (-)-1,2-bis(3,5-dioxopiperazinyl-1-yl)propane) and its 

one-ring opened intermediates. International Journal of Pharmaceutics, 107(94), 

s.67–76. 

Hasinoff, B.B. et al., 1998. The one-ring open hydrolysis intermediates of the 

cardioprotective agent dexrazoxane (ICRF-187) do not inhibit the growth of 

Chinese hamster ovary cells or the catalytic activity of DNA topoisomerase II. 

Anti-cancer drugs, 9, s.465–471. 

Hasinoff, B.B., Patel, D. & Wu, X., 2003. The oral iron chelator ICL670A (deferasirox) 

does not protect myocytes against doxorubicin. Free Radical Biology and 

Medicine, 35(11), s.1469–1479. 

Hasinoff, B.B., Schroeder, P.E. & Patel, D., 2003. The metabolites of the 

cardioprotective drug dexrazoxane do not protect myocytes from doxorubicin-

induced cytotoxicity. Molecular pharmacology, 64(3), s.670–678. 

Hellmann, K. et al., 1969. Preliminary clinical assessment of I.C.R.F. 159 in acute 

leukaemia and lymphosarcoma. British medical journal, 1(5647), s.822–4. 

Hellmann, K. & Burrage, K., 1969. Control of malignant metastases by ICRF l59. 

Nature, 224(5216), s.273–5. 

Hellmann, K. & Rhomberg, W., 2010. Razoxane and Dexrazoxane—Two 

Multifunctional Agents. 

Herman, E.H. et al., 1985. Comparison of the effectiveness of (??)-1,2-bis(3,5-

dioxopiperazinyl-1-yl)propane (ICRF-187) and N-acetylcysteine in preventing 

chronic doxorubicin cardiotoxicity in beagles. Cancer Research, 45(January), 

s.276–281. 

Herman, E.H. et al., 1997. Comparison of the protective effects against chronic 

doxorubicin cardiotoxicity and the rates of iron (III) displacement reactions of 

ICRF-187 and other bisdiketopiperazines. Cancer chemotherapy and 

pharmacology, 40, s.400–408. 

Herman, E.H. et al., 1988. Pretreatment with ICRF-187 allows a marked increase in the 

total cumulative dose of doxorubicin tolerated by beagle dogs. Drugs under 

experimental and clinical research, 14(9), s.563–70. 



61 

 

Herman, E.H. et al., 1972. Prevention of the cardiotoxic effects of adriamycin and 

daunomycin in the isolated dog heart. Proceedings of the Society for Experimental 

Biology and Medicine. Society for Experimental Biology and Medicine (New York, 

N.Y.), 140(1), s.234–9. 

Herman, E.H. et al., 1981. Reduction of chronic daunorubicin cardiotoxicity by ICRF-

187 in rabbits. Research communications in chemical pathology and 

pharmacology, 31(1), s.85–97. 

Herman, E.H. & Ferrans, V.J., 1983. Influence of vitamin E and ICRF-187 on chronic 

doxorubicin cardiotoxicity in miniature swine. Laboratory investigation; a journal 

of technical methods and pathology, 49(1), s.69–77. 

Herman, E.H. & Ferrans, V.J., 1998. Preclinical animal models of cardiac protection 

from anthracycline-induced cardiotoxicity. Seminars in oncology, 25(4 Suppl 10), 

s.15–21. 

Von Hoff, D.D. et al., 1979. Risk factors for doxorubicin-induced congestive heart 

failure. Annals of internal medicine, 91(5), s.710–7. 

Horenstein, M.S., Vander Heide, R.S. & L’Ecuyer, T.J., 2000. Molecular basis of 

anthracycline-induced cardiotoxicity and its prevention. Molecular genetics and 

metabolism, 71, s.436–444. 

Huang, Z.X. et al., 1982. Metal binding by pharmaceuticals. Part 2. Interactions of 

Ca(II), Cu(II), Fe(II), Mg(II), Mn(II) and Zn(II) with the intracellular hydrolysis 

products of the antitumour agent ICRF 159 and its inactive homologue ICRF 192. 

Agents and actions, 12(4), s.536–42. 

Chikamori, K. et al., 2010. DNA topoisomerase II enzymes as molecular targets for 

cancer chemotherapy. Current cancer drug targets, 10, s.758–771. 

Jirkovská-Vávrová, A. et al., 2015. Synthesis and analysis of novel analogues of 

dexrazoxane and its open-ring hydrolysis product for protection against 

anthracycline cardiotoxicity in vitro and in vivo. Toxicology Research, in press. 

Kaiserová, H. & Kvasnicková, E., 2005. Inhibition study of rabbit liver cytosolic 

reductases involved in daunorubicin toxication. Journal of enzyme inhibition and 

medicinal chemistry, 20(October), s.477–483. 

Kalam, K. & Marwick, T.H., 2013. Role of cardioprotective therapy for prevention of 

cardiotoxicity with chemotherapy: A systematic review and meta-analysis. 

European Journal of Cancer, 49(13), s.2900–2909. 

Kellner, U., Rudolph, P. & Parwaresch, R., 2000. Human DNA-Topoisomerases - 

Diagnostic and Therapeutic Implications for Cancer. Onkologie, 23, s.424–430. 

Kim, S.H. & Kim, J.H., 1972. Lethal effect of adriamycin on the division cycle of HeLa 

cells. Cancer research, 32(2), s.323–5. 



62 

 

Kizek, R. et al., 2012. Anthracyclines and ellipticines as DNA-damaging anticancer 

drugs: recent advances. Pharmacology & therapeutics, 133(1), s.26–39. 

Koeffler, P., 1980. Human Myeloid Leukemia Cell Lines: A Review. Blood, 56(3), 

s.344–350. 

Langer, S.W., 2014. Dexrazoxane for the treatment of chemotherapy- related side 

effects. , s.357–363. 

Lefrak, E.A. et al., 1973. A clinicopathologic analysis of adriamycin cardiotoxicity. 

Cancer, 32(2), s.302–14. 

Leibeling, M. & Werz, D.B., 2013. Flexible synthesis of anthracycline aglycone mimics 

via domino carbopalladation reactions. Beilstein Journal of Organic Chemistry, 9, 

s.2194–2201. 

Lenčová-Popelová, O. et al., 2014. Molecular remodeling of left and right ventricular 

myocardium in chronic anthracycline cardiotoxicity and post-treatment follow up. 

PloS one, 9(5), s.e96055. 

Linkos, 2011. Česká republika a rakovina v číslech » Linkos.cz. Available at: 

http://www.linkos.cz/co-musite-vedet/ceska-republika-a-rakovina-v-cislech/ 

[Viděno květen 7, 2015]. 

Lyu, Y.L. et al., 2007. Topoisomerase IIbeta mediated DNA double-strand breaks: 

implications in doxorubicin cardiotoxicity and prevention by dexrazoxane. Cancer 

research, 67(18), s.8839–8846. 

Lyu, Y.L. et al., 2006. Role of topoisomerase IIbeta in the expression of 

developmentally regulated genes. Molecular and cellular biology, 26(21), s.7929–

7941. 

Di Marco, A. et al., 1965. Inhibiting effect of the new cytotoxic antibiotic daunomycin 

on nucleic acids and mitotic activity of HeLa cells. The Journal of cell biology, 

27(3), s.545–50. 

Martinkova, P., 2014. Antiprolifernační aktivita nových analogů dexrazoxanu a jejich 

vliv na protinádorový účinek antracyklinů. Farmaceutická fakulta v Hradci 

Králové, Univerzita Karlova v Praze. 

Menna, P. et al., 2012. Anthracycline cardiotoxicity. Expert opinion on drug safety, 11 

Suppl 1, s.S21–36. 

Minotti, G. et al., 2004a. Anthracyclines: molecular advances and pharmacologic 

developments in antitumor activity and cardiotoxicity. Pharmacological reviews, 

56(2), s.185–229. 



63 

 

Minotti, G. et al., 2004b. Anthracyclines: molecular advances and pharmacologic 

developments in antitumor activity and cardiotoxicity. Pharmacological reviews, 

56(2), s.185–229. 

Mordente, A. et al., 2001. Human heart cytosolic reductases and anthracycline 

cardiotoxicity. IUBMB life, 52(1-2), s.83–8. 

Morris, P.G. et al., 2011. Výběr vhodných pacientů pro terapii antracykliny. 2009 

Educational Book. Available at: http://www.linkos.cz/asco/chapter/vyber-

vhodnych-pacientu-pro-terapii-antracykliny/#cely_text_clanku. 

Muggia, F.M. & Green, M.D., 1991. New anthracycline antitumor antibiotics. Critical 

Reviews in Oncology/Hematology, 11, s.43–64. 

Munger, C. et al., 1988. Evidence for inhibition of growth related to compromised DNA 

synthesis in the interaction of daunorubicin with H-35 rat hepatoma. Cancer 

research, 48(9), s.2404–11. 

Petruželka, L., 2007. Lipozomální doxorubicin. Remedia, 2/2007(Lékové formy), 

s.197–199. 

Pommier, Y., 2011. DNA Topoisomerases and Cancer, Springer Science & Business 

Media. 

Raschi, E. et al., 2010. Anticancer drugs and cardiotoxicity: Insights and perspectives in 

the era of targeted therapy. Pharmacology and Therapeutics, 125, s.196–218. 

Rescifina, A. et al., 2014. Recent advances in small organic molecules as DNA 

intercalating agents: synthesis, activity, and modeling. European journal of 

medicinal chemistry, 74, s.95–115. 

Salzer, W.L. et al., 2010. Long-term results of the pediatric oncology group studies for 

childhood acute lymphoblastic leukemia 1984-2001: a report from the children’s 

oncology group. Leukemia, 24(2), s.355–70. 

Sandberg, J. & Goldin, A., 1971. Use of first generation transplants of a slow growing 

solid tumor for the evaluation of new cancer chemotherapeutic agents. Cancer 

chemotherapy reports. Part 1, 55(3), s.233–8. 

Seif, A.E. et al., 2015. Dexrazoxane exposure and risk of secondary acute myeloid 

leukemia in pediatric oncology patients. Pediatric blood & cancer, 62(4), s.704–9. 

Siegel, R.L., Miller, K.D. & Jemal, A., 2015. Cancer statistics, 2015. CA: a cancer 

journal for clinicians, 65(1), s.5–29. 

Speyer, J.L. et al., 1988. Protective Effect of the Bispiperazinedione ICRF-187 against 

Doxorubicin-Induced Cardiac Toxicity in Women with Advanced Breast Cancer. 

New England Journal of Medicine, 319(12), s.745–752. 



64 

 

SUKL, 2011. Dexrazoxan – omezení při léčbě karcinomu prsu a kontraindikace u dětí a 

dospívajících, Státní ústav pro kontrolu léčiv. Available at: 

http://www.sukl.cz/dexrazoxan-omezeni-pri-lecbe-karcinomu-prsu-a-

kontraindikace?highlightWords=dexrazoxan [Viděno květen 12, 2015]. 

Svoboda, T., 2010. Antracykliny v léčbě karcinomu prsu : pro a proti. Onkologie, 4, 

s.110–114. 

Swain, S.M., 1998. Adult multicenter trials using dexrazoxane to protect against cardiac 

toxicity. Seminars in oncology, 25(4 Suppl 10), s.43–7. 

Swain, S.M. et al., 1997. Cardioprotection with dexrazoxane for doxorubicin-containing 

therapy in advanced breast cancer. Journal of Clinical Oncology, 15(4), s.1318–

1332. 

Swain, S.M. et al., 1997. Delayed administration of dexrazoxane provides 

cardioprotection for patients with advanced breast cancer treated with doxorubicin-

containing therapy. Journal of clinical oncology : official journal of the American 

Society of Clinical Oncology, 15(4), s.1333–1340. 

Šimůnek, T. et al., 2009. Anthracycline-induced cardiotoxicity: Overview of studies 

examining the roles of oxidative stress and free cellular iron. Pharmacological 

Reports, 61, s.154–171. 

Štěrba, M. et al., 2013. Oxidative Stress, Redox Signaling, and Metal Chelation in 

Anthracycline Cardiotoxicity and Pharmacological Cardioprotection. Antioxidants 

& Redox Signaling, 18(8), s.121012094556005. 

Tacar, O., Sriamornsak, P. & Dass, C.R., 2013. Doxorubicin: An update on anticancer 

molecular action, toxicity and novel drug delivery systems. Journal of Pharmacy 

and Pharmacology, 65, s.157–170. 

Tan, C. et al., 1967. Daunomycin, an antitumor antibiotic, in the treatment of neoplastic 

disease. Clinical evaluation with special reference to childhood leukemia. Cancer, 

20, s.333–353. 

Tanabe, K. et al., 1991. Iinhibition of topoisomerase II by antitumor agents bis(2,6-

dioxopiperazine) derivatives. Cancer Research, 51, s.4903–4908. 

Tebbi, C.K. et al., 2007. Dexrazoxane-associated risk for acute myeloid 

leukemia/myelodysplastic syndrome and other secondary malignancies in pediatric 

Hodgkin’s disease. Journal of Clinical Oncology, 25(5), s.493–500. 

Thomas, C.E. & Aust, S.D., 1986. Release of iron from ferritin by cardiotoxic 

anthracycline antibiotics. Archives of biochemistry and biophysics, 248(2), s.684–

9. 

Valachis, A. & Nilsson, C., 2015. Cardiac risk in the treatment of breast cancer: 

assessment and management. Breast cancer (Dove Medical Press), 7, s.21–35. 



65 

 

Vavrova, A. et al., 2013. Catalytic Inhibitors of Topoisomerase II Differently Modulate 

the Toxicity of Anthracyclines in Cardiac and Cancer Cells. PLoS ONE, 8(10). 

Vejpongsa, P. & Yeh, E.T.H., 2014. Prevention of Anthracycline-Induced 

Cardiotoxicity. Journal of the American College of Cardiology, 64(9), s.938–945. 

Vejpongsa, P. & Yeh, E.T.H., 2014. Prevention of anthracycline-induced cardiotoxicity: 

challenges and opportunities. Journal of the American College of Cardiology, 

64(9), s.938–45. 

Vejpongsa, P. & Yeh, E.T.H., 2014. Topoisomerase 2β: a promising molecular target 

for primary prevention of anthracycline-induced cardiotoxicity. Clinical 

pharmacology and therapeutics, 95(1), s.45–52. 

Vrooman, L.M. et al., 2011. The low incidence of secondary acute myelogenous 

leukaemia in children and adolescents treated with dexrazoxane for acute 

lymphoblastic leukaemia: a report from the Dana-Farber Cancer Institute ALL 

Consortium. European journal of cancer (Oxford, England : 1990), 47(9), s.1373–

9. 

Walker, D.M. et al., 2013. Dexrazoxane use in pediatric patients with acute 

lymphoblastic or myeloid leukemia from 1999 and 2009: analysis of a national 

cohort of patients in the Pediatric Health Information Systems database. Pediatric 

blood & cancer, 60(4), s.616–20. 

Weiss, R.B., 1992. The anthracyclines: will we ever find a better doxorubicin? Seminars 

in oncology, 19(6), s.670–86. 

Woodle, M.C. & Lasic, D.D., 1992. Sterically stabilized liposomes. Biochimica et 

biophysica acta, 1113(2), s.171–99. 

Wouters, K. a. et al., 2005. Protecting against anthracycline-induced myocardial 

damage: A review of the most promising strategies. British Journal of 

Haematology, 131, s.561–578. 

Wu, X., Patel, D. & Hasinoff, B.B., 2004. The iron chelating cardioprotective prodrug 

dexrazoxane does not affect the cell growth inhibitory effects of bleomycin. 

Journal of Inorganic Biochemistry, 98, s.1818–1823. 

Yu, A.F., Steingart, R.M. & Fuster, V., 2014. Cardiomyopathy Associated with Cancer 

Therapy. Journal of Cardiac Failure, 20(11), s.841–852. 

Zhang, a. et al., 2006. A Protease Pathway for the Repair of Topoisomerase II-DNA 

Covalent Complexes. Journal of Biological Chemistry, 281(47), s.35997–36003. 

Zhang, H., Meng, L.H. & Pommier, Y., 2007. Mitochondrial topoisomerases and 

alternative splicing of the human TOP1mt gene. Biochimie, 89, s.474–481. 



66 

 

Zhang, S. et al., 2012. Identification of the molecular basis of doxorubicin-induced 

cardiotoxicity. Nature Medicine, s.1–17. 

 


