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Abstrakt 

 

 U nádorových buněk je vznik rezistence k chemoterapeutikům velmi rozšířený 

jev, který stojí v cestě úspěšné léčbě pacientů. V takto rezistentních buňkách mohou být 

detekované mimo jiné i zvýšené hladiny ABC transportérů představující suspektní 

mechanizmus navozené nádorové rezistence. Molekulární mechanizmus rezistence 

nádorových buněk k taxanům jsme studovali na buněčných liniích nádorů prsu 

SK-BR-3 a MCF-7. Srovnávali jsme účinek paclitaxelu na indukci apoptózy 

u původních senzitivních buněk těchto linií vůči buňkám rezistentním, které jsme 

získali postupnou adaptací na paclitaxel. V rezistentních buňkách obou linií jsme 

zaznamenali neprobíhající indukci apoptózy a současně výrazně zvýšenou expresi 

transportéru ABCB1 po aplikaci paclitaxelu. Úlohu transportéru ABCB1 v rezistenci 

buněk k paclitaxelu jsme testovali prostřednictvím umlčení exprese (siRNA) tohoto 

transportéru v rezistentních buňkách. Zjistili jsme, že rezistentní buňky s umlčenou 

expresí ABCB1 transportéru vykazují zvýšenou senzitivitu k paclitaxelu se statisticky 

signifikantním rozdílem vůči kontrolním buňkám s vysokou expresí tohoto transportéru. 

Zároveň se nám podařilo ukázat, že buňky rezistentní na paclitaxel jsou také částečně 

rezistentní i na doxorubicin. Zjišťovali jsme také přetrvávání rezistence na paclitaxel 

u rezistentních buněk po zpětné adaptaci na médium bez paclitaxelu. Tyto buňky 

po zpětné adaptaci vykazovaly víceméně stejnou rezistenci k paclitaxelu a expresi 

ABCB1 transportéru jako buňky rezistentní. Na základě našich výsledků tedy 

předpokládáme, že navozená rezistence k paclitaxelu má trvalý charakter a zvýšený 

eflux paclitaxelu buňkou v důsledku indukce exprese transportéru ABCB1 je 

mechanizmem, který se výrazně podílí na rezistenci námi studovaných nádorových 

buněk prsu k léčivům. Vzhledem k tomu, že po umlčení exprese ABCB1 transportéru 

v rezistentních buňkách dochází k obnovení senzitivity buněk pouze částečně, můžeme 

předpokládat současné působení více mechanizmů v rezistenci k paclitaxelu. 

 

Klíčová slova: SK-BR-3, MCF-7, buňky nádorů prsu, paclitaxel, ABCB1 transporér, 

nádorová rezistence 
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Abstract 

 

 Resistance to chemotherapeutics is a widespread phenomenon in cancer cells 

that may counteract the successful therapy of many patients. In resistant cells, higher 

level of ABC transporters, among others, often can be detected. This high level of ABC 

transporters represents a suspected mechanism of acquired cancer resistance. We 

studied the molecular mechanism of resistance to taxanes in cancer cells using SK-BR-3 

and MCF-7 breast cancer cell lines. We analyzed the effect of paclitaxel on apoptosis 

induction in the originally sensitive cells of these lines as compared to their counterpart 

resistant cells, developed by gradual adaptation to paclitaxel. In resistant cells of 

the SK-BR-3 and MCF-7 lines, we did not detected ongoing induction of apoptosis but 

we did detect significantly increased expression of ABCB1 transporter after paclitaxel 

application. By silencing the expression of the transport via employment of small 

interfering RNA (siRNA), we tested the role of the ABCB1 transporter in cells resistant 

to paclitaxel. We found that resistant cells with silenced expression of the ABCB1 

transporter had a statistically significant increase of sensitivity to paclitaxel as compared 

to control resistant cells with high expression of this transporter. Along with increased 

sensitivity, we demonstrated that cells resistant to paclitaxel are also partially resistant 

to doxorubicin. Furthermore, we assessed the persistence of the resistance to paclitaxel 

in the resistant cells after reverse adaptation to a medium without paclitaxel. After 

reverse adaptation, cells incubated without paclitaxel exerted nearly the same resistance 

to paclitaxel and the expression of ABCB1 transporter as resistant cells. Based on our 

data, we suggest that acquired resistance to paclitaxel is of a persistent character and 

the increased efflux of paclitaxel resulting from the induction of ABCB1 transporter 

expression represents a mechanism that is significantly involved in drug resistence 

of studied breast cancer cells. Given that cell sensitivity of resistant cells after 

the silencing of ABCB1 transporter expression is only partial, we can assume that there 

may be more combined mechanisms of the resistance at play. 

 

Key words: SK-BR-3, MCF-7, breast cancer cells, paclitaxel, ABCB1 transporter, 

cancer resistence 
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Seznam zkratek 
 

ABC ATP-binding cassette 

ABCP Human specific placenta ABC transporter 
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Apaf-1 Apoptotic protease activating factor 1 
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IAP Inhibitor of apoptosis protein 

ICAD Inhibitor of caspase-activated deoxyribonuclease 

JNK c-Jun N-terminal kinase 

Kir Potassium inwardly-rectifying channel 

Mad1 Mitotic arrest deficient 1 

Mad2 Mitotic arrest deficient 2 

MAP Microtubule-associated protein 
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mRNA Messenger RNA 
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1 Úvod 
 

V dnešní době jsou nádorová onemocnění druhou nejčastější příčinou úmrtí 

v České republice (http://www.szu.cz/tema/prevence/nadorova-onemocneni). Co se týče 

úmrtnosti žen na nádorová onemocnění, jsou nádory prsu v České republice 

na prvním místě (http://www.uzis.cz/rychle-informace/zhoubne-nadory-roce-2010). 

Ve světovém měřítku jsou pak nádorová onemocnění prsu druhým nejrozšířenějším 

nádorovým onemocněním (http://globocan.iarc.fr/). 

Při chemoterapii nádorů se aplikují látky, které v nádorových buňkách indukují 

apoptózu, přičemž mechanizmy indukce apoptózy se u jednotlivých typů látek liší. Mezi 

běžně používaná chemoterapeutika patří taxany. Klasické taxany jsou látky původně 

izolované z kůry tisu (Taxus brevifolia) a v nádorové terapii se používají od 90. let 

minulého století (Murray et al., 2012). Inhibují depolymeraci mikrotubulů a blokují 

průchod buněčným cyklem v M fázi (Jordan et al., 1996). Využívají se například 

v terapii nádorů prsu, ovárií a plic (Vaclavikova et al., 2006; Groen et al., 1999). 

Při léčbě chemoterapeutiky však může docházet ke vzniku rezistence buněk 

k podávaným látkám. To je často spojeno s deregulací indukce buněčné smrti například 

v důsledku inhibice aktivace iniciačních i exekučních kaspáz, snížení exprese 

proapoptotických molekul a/nebo naopak zvýšení exprese antiapoptotických molekul, 

poškození onkosupresorů a dalších (Zhivotovsky & Orrenius, 2003). Jednou z možných 

příčin vzniku rezistence je také zvýšená exprese některých ABC transportérů 

(„ATP-binding cassette transporter“), které svou funkcí snižují koncentraci léčiv 

v buňce. Jev, kdy buňky vykazují zkříženou rezistenci k různým druhům léčiv, se 

označuje jako tzv. „multidrug“ rezistence (MDR). Prvním transportérem s prokázaným 

vlivem na vznik rezistence a MDR byl ABCB1 transportér (P-glykoprotein) 

(Juliano & Ling, 1976). Dalšími transportéry, u kterých bylo popsáno, že se na MDR 

fenotypu podílí, jsou ABCC1, ABCC2 a ABCG2 transportéry (Hembruff et al., 2008). 

Nicméně přesný mechanizmus chemorezistence a s ním spojená úloha ABC 

transportérů v rezistenci nádorů prsu stále nejsou zcela objasněny. 

V naší laboratoři dlouhodobě studujeme mechanizmy působení přírodních 

(paclitaxel) i semisyntetických (docetaxel) taxanů a také nových syntetických derivátů 

taxanů (SB-T-1214, SB-T-1216 aj.) na buňky nádorů prsu (Ehrlichova et al., 2005b; 

Kovar et al. 2009; Jelínek et al., 2013). Zabýváme se jak studiem původních 

senzitivních buněčných linií nádoru prsu SK-BR-3 (funkční kaspáza 3, nefunkční p53) 

http://www.szu.cz/tema/prevence/nadorova
http://www.uzis.cz/rychle-informace/zhoubne-nadory-roce-2010
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a MCF-7 (nefunkční kaspáza 3, funkční p53), tak od nich odvozených sublinií, které 

jsou po postupné adaptaci rezistentní na paclitaxel. V diplomové práci jsme tak použili 

experimentální model založený na srovnání působení paclitaxelu u senzitivních 

a rezistentních buněk nádorů prsu linie SK-BR-3 a MCF-7. 

 

Cílem diplomové práce bylo přispět k objasnění mechanizmů rezistence buněk 

nádorů prsu k taxanům (paclitaxelu) na modelu buněk linií SK-BR-3 a MCF-7. 

Zaměřili jsme se na: 

1) Potvrzení navozené rezistence k paclitaxelu u rezistentních sublinií buněk 

nádorových linií SK-BR-3 a MCF-7 na základě prokázání jejich rezistence 

k indukci apoptózy. 

2) Stanovení exprese vybraných ABC transportérů na úrovni proteinu 

u rezistentních versus senzitivních buněk. 

3) Stanovení vlivu suspektních ABC transportérů se zvýšenou expresí 

u rezistentních buněk na jejich rezistenci k paclitaxelu. 

4) Stanovení charakteru rezistence k paclitaxelu u rezistentních buněk po zpětné 

adaptaci na médium bez paclitaxelu. 
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2 Literární přehled 
 

 

2.1 Nádory prsu 

 

2.1.1 Klasifikace nádorů prsu  

 

 Nádory prsu klasifikujeme a dělíme podle několika kritérií, například dle jejich 

invazivity či původu. Neinvazivní nádory prsu zpravidla nebývají život ohrožující, ale 

mohou zvýšit riziko vzniku invazivního typu nádoru (http://www.webmd.com/ 

breast-cancer/ductal-carcinoma-invasive-in-situ). Invazivní duktální nádory bývají 

nejběžnějším typem nádoru prsu (80%) a invazivní lobulární nádory tvoří 10% ze všech 

invazivních nádorů prsu (Li et al., 2003; Arrangoiz et al., 2011). Současně abnormální 

buněčná proliferace a pravděpodobnost vzniku nádoru je až o 60% vyšší při mutaci 

genů BRCA1 („breast cancer“) či BRCA2, přičemž mutace těchto genů se vyskytují asi 

u 13% žen (Risch et al., 2006). 

 Buněčné nádory prsu se mohou dělit také podle toho, zda mají na svém povrchu 

zvýšený výskyt hormonálních receptorů či ne. Tato kritéria určují výběr nejvhodnější 

léčby (Paik et al., 2006). Zjišťuje se přítomnost estrogenového a progesteronového 

receptoru ale také zvýšená exprese receptoru pro lidský epidermální růstový faktor 2 

(HER2, „human epidermal growth factor receptor 2“) (Boyle, 2012; Norton & Perez, 

2013). Mezi buněčné linie nádorů prsu se zvýšeným výskytem některých těchto 

receptorů patří například MCF-7, SK-BR-3 či T-47D (Chavez et al., 2010). 

 Nádory prsu, které nevykazují zvýšenou expresi ani jednoho výše uvedeného 

receptoru značíme jako „triple negative“ (Boyle, 2012). Tyto nádory neodpovídají 

na hormonální léčbu a jsou více agresivní. Tvoří 10 - 20% z celkového výskytu nádorů 

prsu (Dent et al., 2007). Takto byla charakterizována například linie nádorů prsu 

MDA-MB-231 (Chavez et al., 2010). 

 

2.1.2 Buněčné linie nádorů prsu  

 

 Dodnes bylo izolováno přibližně 100 typů buněčných linií nádorů prsu. 

V současné době se většina studií provádí na buněčných liniích etablovaných 

v 70. letech minulého století a patří mezi ně také buňky SK-BR-3 a MCF-7, které 
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používáme jako model v této diplomové práci. První etablovanou linií nádorů prsu byla 

v 50. letech 20. století linie buněk BT-20. 

 Kromě dělení, které je uvedeno v kapitole 2.1.1 se linie buněk nádorů prsu dělí 

do tzv. sérií. Každá série buněčných linií má nějaký společný základ, například to 

mohou být linie buněk etablované z jednoho pacienta. Do stejné série patří například 

buňky MCF-7, MDA-MB-435S a SK-BR-3. Jsou to invazivní duktální karcinomy, které 

byly izolovány z pleurálního výpotku. Z těchto tří linií mají ale pouze buňky MCF-7 

estrogenový a progesteronový receptor (Holliday & Speirs, 2011). Buňky SK-BR-3 

mají pouze HER2 receptor a buňky MDA-MB-435S jsou řazeny mezi tzv. „triple 

negative“ buňky (Chavez et al., 2010). Buňky T-47D, které byly etablovány 

z pleurálního výpotku a jedná se také o invazivní duktální karcinom, ale patří do jiné 

série než výše zmiňované linie. 

Podrobně je charakteristika těchto a dalších buněčných linií nádorů prsu popsána 

v práci Lacroix & Leclercq (2004). 

 

 

2.2 Terapie nádorů prsu 

 

2.2.1 Indukce apoptózy v terapii nádorů prsu  

 

 Terapie nádorů se často zakládá na snaze o specifickou indukci apoptózy 

v nádorových buňkách. V případě operabilních nádorů se indukce apoptózy využívá jak 

v neoadjuvantní (předoperační), tak i v adjuvantní (pooperační) terapii. Neoadjuvantní 

terapie se využívá hlavně pro zmenšení nádoru a jeho zakonzervování 

před chirurgickým zákrokem (Smith et al., 2002). 

Pokud není nádor operabilní, indukce apoptózy se může využívat přímo 

ke kurativní terapii s cílem plného vyléčení pacienta, nebo alespoň k terapii paliativní 

s cílem nádor zmenšit, zastavit jeho růst a jeho další šíření. 

 Nádory prsu, ve kterých se ve zvýšené míře vyskytují estrogenové 

a progesteronové receptory, jsou primárně léčené hormonální cestou přes modulátory 

estrogenové odpovědi, inhibitory aromatáz (brání přeměně androgenu na estrogen), 

regulátory estrogenových receptorů či regulátory funkce ovárií (zabraňují produkci 

estrogenu) (Osborne et al., 2004; Chia et al., 2008). Nádory se zvýšeným výskytem 
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HER-2 receptoru jsou léčeny pomocí protilátky trastuzumab (inhibitor HER-2 

receptoru) a stejně jako „triple negative“ nádory jsou běžně léčeny chemoterapií 

případně radioterapií. Mezi neoadjuvantní chemoterapeutika indukující apoptózu 

v buňkách se řadí například 5-fluorouracil, cyklofosfamid, epirubicin, paclitaxel a 

carboplatina (Van der Hage et al., 2001; Osborne et al., 2004; Chen et al., 2010). 

 Základní mechanizmus indukce apoptózy v buňkách je reprezentován dvěma 

hlavními drahami, vnější a vnitřní. Tyto dráhy jsou propojené a vnější dráha indukce 

apoptózy tak může aktivovat i apoptotickou dráhu vnitřní (obr. 2.1.) (Roy et al., 2009; 

souhrnně Lamkanfi & Dixit, 2010). 

 

2.2.1.1 Vnější dráha indukce apoptózy  

 

 Vnější dráha indukce apoptózy je aktivována membránovými receptory z rodiny 

TNF („tumor necrosis factor“) v plazmatické membráně, které ve své cytoplazmatické 

části obsahují domény smrti („Death Domain“, DD). Tyto domény jsou důležitou 

součástí pro přenos extracelulárního signálu k indukci apoptózy (Lavrik et al., 2005). 

Receptory s těmito doménami označujeme jako tzv. receptory smrti („Death receptor“, 

DR) a patří mezi ně TNFR1 receptor, Fas („apoptosis stimulating factor“) (CD95) 

receptor, TRAIL-R1 („TRAIL receptor 1“) (DR4) a TRAIL-R2 („TRAIL receptor 2“) 

(DR5). Receptory smrti jsou aktivovány příslušnými ligandy TNFα, TNFβ, Fas 

(Apo1/CD95L) či TRAIL („TNF-related apoptosis inducing ligand“) (souhrnně 

Zhivotovsky & Orrenius, 2003). Aktivované receptory vytváří trimery a shlukují tak 

DD, což umožňuje vazbu cytoplazmatických adaptorových molekul FADD 

(„Fas-associated death domain) či TRADD („TNF-associated death domain“), na které 

se následně váže iniciační kaspáza 8 (Algeciras-Schimnich et al., 2002). Interakcí všech 

těchto molekul vzniká signální komplex tzv. DISC („death-inducing signaling 

complex“) (Kischkel et al., 1995; Medema et al., 1997). Kaspáza 8 v komplexu DISC 

podléhá aktivaci autokatalytickým štěpením a dále aktivuje štěpením exekuční kaspázy 

3 a 7 (Stennicke et al., 1998; French & Tschopp, 2003). Aktivované exekuční kaspázy 

štěpí substráty smrti (např. PARP („poly(ADP-ribose) polymerase), ICAD („inhibitor of 

caspase-activated deoxyribonuclease“), fodrin, gelsolin) a následně dochází 

k exekuci apoptózy (Kothakota et al., 1997; Jänicke et al., 1998; Boulares et al., 1999; 

Woo et al., 2004). 
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 Kaspáza 8 štěpí také protein Bid („BH3 interacting-domain death agonist“) 

v cytosolu za vzniku aktivního štěpu tBid („truncated Bid“). tBid se translokuje 

na vnější mitochondriální membránu, způsobuje uvolnění cytochromu c a indukci 

apoptózy vnitřní drahou (Roy et al., 2009). 

 

2.2.1.2 Vnitřní dráha indukce apoptózy  

 

 Při aktivaci vnitřní dráhy indukce apoptózy hrají hlavní roli mitochondrie a 

proteiny, které jsou na jejich vnější membráně a v mitochondriálním 

mezimembránovém prostoru. Jde o proteiny rodiny Bcl-2 („B-cell lymphoma 2“), které 

se dělí na tzv. anti- a proapoptotické. V cytosolu se v neaktivním stavu vyskytují 

proapoptotické proteiny Bax („Bcl-2 associated X protein“) a Bid, které se po aktivaci 

translokují na vnější mitochondriální membránu (souhrnně Korsmeyer et al., 2000). 

Proapoptotické proteiny Bak („Bcl-2 homologous antagonist/killer“) a Bad 

(„Bcl-2-associated death promoter“) jsou přítomné na vnější mitochondriální 

membráně. Na vnější mitochodriální membráně jsou navázány také antiapoptotické 

proteiny rodiny Bcl-2 (Bcl-2, Bcl-XL („B-cell lymphoma-extra large“), Mcl-1 („myeloid 

leukemia cell differentiation protein“) a Bfl-1 („fetal liver isolated Bcl-2“)), které brání 

vazbě aktivovaných cytosolických proapoptotických proteinů (Oltvai et al., 1993; 

Edlich et al., 2011). Například vazbou a oligomerizací proteinu Bax na vnější 

membráně dochází k vytvoření kanálů a k uvolnění cytochromu c do cytosolu 

(Kushnareva et al., 2012). Bax kanály jsou z mitochondrií uvolňovány také další 

proteiny, které mají proapoptotickou funkci, jako jsou proteiny Smac/DIABLO 

(„second mitochondria-derived activator of caspases/direct IAP binding protein with 

low pI”), Omi/HtrA2 („ophtalmomyiasis/High temperature requirement protein A2”), 

AIF („apoptosis inducing factor”) a endoG („endonuclease G”) (Uren et al., 2005). 

Na mitochondriální membráně se tvoří PT („permeability transition“) póry, které 

mohou, ale také nemusí ovlivňovat oligomerizaci proteinu Bax, a na základě jejich 

vytvoření dochází k uvolňování iontů a depolarizaci mitochondriální membrány 

(Precht et al., 2005).  

 Cytochrom c se v cytosolu váže na protein Apaf-1 („apoptotic protease 

activating factor 1“), ovlivňuje jeho konformaci a přes CARD („caspase activation and 

recruitment domain“) doménu na jeho N-konci váže iniciační kaspázu 9 (Jiang & Wang, 

2000; Shiozaki et al., 2002). Kaspáza 9 je v takto vytvořeném komplexu, označovaném 
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jako apoptozóm, aktivována a štěpí exekuční kaspázy 3 a 7 s následnou exekucí 

apoptózy (Zou et al., 1999). 

 

 

 

Obr. 2.1. Přenos apoptotických signálů v buňce. Vnější dráha indukce apoptózy („Death 

receptor pathway“) je aktivována vznikem DISC komplexu. Vnitřní dráha indukce apoptózy 

(„mitochondrial pathway“) je aktivována vylitím cytochromu c z mitochondrií s následnou 

aktivací apoptozómu. Iniciační kaspázy 8, 10 a 9 aktivují exekuční kaspázy 3, 6 a 7. Převzato 

z Fischer & Schulze-Osthoff (2005). 

 

Ve vnitřní dráze indukce apoptózy má svou úlohu i protein p53, který po své 

aktivaci funguje jako transkripční faktor a zvyšuje expresi proapoptotických proteinů 

jako je například zmiňovaný Bax a další (Nakano & Vousden, 2001; Flores et al., 

2002). Zároveň ale také p53 přímou vazbou proteinů Bcl-2 a Bcl-XL inhibuje jejich 

antiapoptotickou funkci (Tomita et al., 2006). 
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2.2.2 Chemoterapeutika 

 

 V rámci nádorové terapie jsou chemoterapeutika látky, které inhibují růst 

nádorových buněk s poškozenými opravnými mechanizmy. Mezi chemoterapeutika 

patří alkylační činidla, antimetabolika, antibiotika, inhibitory topoizomeráz, mitotické 

inhibitory a další. Dle mechanizmu účinku se rozlišují například na vázající DNA či 

mikrotubuly vázající. 

 

2.2.2.1 Chemoterapeutika vázající DNA 

 

 Antracykliny jsou léčiva izolovaná z bakterií rodu Streptomyces. Jako první byl 

charakterizován rhodomycin v 50. letech 20. století (Ylihonko et al., 1994). Dále sem 

patří například daunorubicin, doxorubicin (hydroxylovaný derivát daunorubicinu), 

epirubicin a mnoho dalších analogů (Holkar et al., 2013). Antracykliny se používají 

při léčbě různých typů nádorů, např. akutní myeloidní leukémie, nádory prsu, ovariální 

nádory a dalších (Bronchud et al., 1989; Kersting et al., 2006; Rivera & Gomez, 2010). 

 Antracykliny stabilizují vazbu topoizomerázy II na DNA a tato stabilizace brání 

opravám poškozené DNA, což nakonec vede k buněčné smrti (Perego et al., 2001). 

Antracykliny mohou také přímo působit na mitochondrie a způsobit vylití 

cytochromu c, čímž dojde k aktivaci vnitřní dráhy apoptózy (Green et al., 2002). 

 

2.2.2.2 Chemoterapeutika vázající mikrotubuly 

 

 Vinca alkaloidy jsou alkaloidy barvínku růžového (Catharanthus roseus) 

(Shams et al., 2009). Vinca alkaloidy vážou dimery tubulinu a + konce mikrotubulů, 

brání tubulinu polymerovat a zastavují buněčný cyklus v M fázi (Jordan et al., 1991; 

Rai & Wolff, 1996). Vazebné místo na β-tubulinu je specifické a nekompetuje s jinými 

mikrotubuly vázajícími látkami (Rai & Wolff, 1996). Tyto mikrotubul destabilizující 

alkaloidy se používají například v léčbě leukémií, plicního malobuněčného karcinomu, 

nádorů prsu a ovárií (Nabholtz et al., 1999; Sundstroem et al., 2002; Bates et al., 2011). 

 Epothilony jsou makrolidní antibiotika původně získaná z bakterie Sorangium 

cellulosum. Mikrotubuly vážou přes β-tubulin v blízkosti vazebného místa taxanů a 

brání jejich depolymeraci. Svým působením mohou v určitých koncetracích vyvolat 

apoptózu bez nutnosti zastavení buněčného cyklu. Přírodní epothilony mají větší 
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cytotoxickou aktivitu in vitro než paclitaxel (taxol), ale jsou více nestabilní. V klinické 

praxi se používá semisyntetický derivát ixabepilone, který je stabilnější. Epothilony se 

využívají při léčbě rezistentních nádorů se zvýšenou expresí transportéru ABCB1 

(„ATP binding cassette B1), protože epothilony jsou jeho velmi slabým substrátem 

(Cheng et al., 2008; Morris & Fornier, 2008). 

 Taxany představují chemoterapeutika, která jsou v nádorové terapii často 

využívaná pro jejich účinnost v indukci apoptózy (Kovar et al., 2009). Paclitaxel byl 

původně izolován z kůry tisu Taxus brevifolia (Wani et al., 1971). Derivátem 

paclitaxelu, používaným též k léčbě nádorů prsu a dalších typů nádorů, je docetaxel - 

semisyntetický derivát baccatinu III z tisu červeného (Taxus baccata) (Rowinsky et al., 

1997; Vobořilová et al., 2011). Hlavním mechanizmem působení taxanů je jejich vazba 

na β-tubulin v mikrotubulech a zastavení depolymerace mikrotubulů (viz 2.3.2). 

 

 

2.3 Indukce apoptózy buněk nádorů prsu taxany  

 

2.3.1 Taxany 

 

 Taxany se z chemického hlediska řadí mezi diterpenoidy. Dosud bylo 

identifikováno více jak 350 analogů těchto látek, které se mezi sebou liší navázanými 

substituenty (souhrnně Baloglu & Kingston, 1999). Mezi běžně používané taxany 

v léčbě různých typů nádorů patří paclitaxel (Taxol
®
) a docetaxel (Taxotere

®
) 

(Kovar et al., 2009). Jejich chemická stavba se liší navázanými substituenty na uhlíku 

C-10 a C-3´ základní struktury (obr. 2.2.) (Miller & Ojima, 2001). Typy substituentů 

na vedlejších řetězcích těchto dvou taxanů ovlivňují jejich antimikrotubulární aktivitu 

(Rowinsky, 1997). 

Taxany (docetaxel, paclitaxel) spolu s antracykliny dnes představují jedny 

z nejefektivnějších protinádorových látek v léčbě metastázujících nádorů prsu (souhrnně 

Leonessa & Clarke, 2003). Hledání dalších analogů paclitaxelu má za cíl identifikovat 

ještě lepší a účinnější chemoterapeutika tohoto druhu. 

 V klinické praxi se začal paclitaxel využívat až v 90. letech 20. století 

(Miller & Ojima, 2001). V některých případech nádorů prsu je ale docetaxel účinnější 

(Noguchi, 2006). Plně syntetické analogy taxanů, jako je například SB-T-1216, 
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SB-T-1214 a mnoho dalších, se však zdají být proti nádorovým buňkám ještě účinnější 

než taxany původní (Vobořilová et al., 2011; Ehrlichová et al., 2012). V klinické praxi 

se ale zatím nepoužívají. 

   

Obr. 2.2. Struktura paclitaxelu a docetaxelu. Převzato a upraveno podle Miller & Ojima (2001). 

 

2.3.2 Mechanizmy působení taxanů 

 

 Taxany patří spolu s dalšími mikrotubuly vázajícími látkami mezi mitotické 

jedy. Taxany se vážou na β-tubulin v mikrotubulech z jejich vnitřní strany (obr. 2.3.), 

čímž je stabilizují a díky tomu nemohou mikrotubuly depolymerovat (Miller & Ojima, 

2001). Stabilizované mikrotubuly ztrácí svou dynamiku a funkci. Dochází mimo jiné 

k inhibici mikrotubulů v mitotickém vřeténku s následnou aktivací SAC („spindle 

assembly checkpoint“), k akumulaci cyklinu B1 a k deregulaci buněčného cyklu 

v M fázi (Ling et al., 1998; Sudo et al., 2004; Cortes & Baselga, 2007).  

Taxany mohou také ovlivňovat expresi genů. Přímou vazbou na promotor 

spouští expresi genu Cdc20 („cell-division cycle protein 20“) (p55Cdc), jehož produkt 

Cdc20 reguluje APC („anaphase-promoting complex“) (Wassmann & Benezra, 1998). 

Při zvýšené expresi Cdc20 dochází k aktivaci APC, snížení exprese cyklinu B1 a 

prostřednictvím inaktivace cyklin-depedentních kináz může docházet k buněčné smrti 

(Makino et al., 2001; Ohtoshi et al., 2000; Weaver & Cleveland, 2005). 

 Působení látek, které inhibují funkci mikrotubulů (tedy i taxanů), má za následek 

tzv. hyperfosforylaci Bcl-2 (Yamamoto et al., 1999). Tato fosforylace bývá spojována 

jak s indukcí apoptózy, tak se zablokováním buněk v mitóze (Haldar et al., 1996; 

Ling et al., 1998). Taxany také mohou vázat Bcl-2 přímo na mitochondriích, v důsledku 
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čehož dojde k otevření PT pórů s následným vylitím cytochromu c a k aktivaci iniciační 

kapázy 9 (Ferlini et al., 2009). 

 

  

 

Obr. 2.3. Vazba mikrotubul vázajích látek. Vinblastin se váže z vnější strany mikrotubulu, 

paclitaxel a ixabepilon mají vazebné místo z vnitřní strany mikrotubulu. Převzato a upraveno 

podle http://www.medscape.com/viewarticle/763337_2.  

 

 

2.4 Rezistence buněk nádorů prsu k indukci apoptózy  

 

 Rezistence nádorových buněk k indukci apoptózy je závislá na mnoha faktorech. 

Rezistenci můžeme dělit na „vlastní“ a „získanou“ (Giaccone & Pinedo, 1996). Není 

výjimkou, že buňky se získanou rezistencí k jednomu typu léčiva mají současně 

rezistenci i k léčivu zcela nepodobnému, pak mluvíme o tzv. mnohačetné lékové 

(„multidrug“) rezistenci (Higgins, 2007). 

 Nádorové buňky jsou schopné vytvářet si rezistenci k látkám indukujícím 

apoptózu pomocí různých mechanizmů například zvýšením exprese antiapoptotických 

proteinů, mutací onkosupresorů, mutací receptorů smrti, zvýšenou expresí ABC 

transportérů a dalšími, jak je popsáno níže. 
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2.4.1 Rezistence spojená s mechanizmy indukce apoptózy 

 

2.4.1.1 Rezistence spojená s vnější dráhou indukce apoptózy 

 

 Indukce apoptózy vnější drahou je založena na vytvoření DISC komplexu (kap. 

2.2.1.1). V případě, že dojde k deregulaci exprese proteinů dané dráhy, může u buněk 

vzniknout rezistence k indukci apoptózy. Například ke snížení počtu DR4 a DR5 

receptorů na plazmatické membráně dochází buď snížením jejich celkové exprese, nebo 

zvýšením endocytózy. Buňky se tak stávají rezistentní k látkám, které jsou na tyto 

receptory cílené („TRAIL-related therapy“) (Zhang & Zhang, 2008). 

 Buňky se také mohou bránit indukci apoptózy zvýšením exprese c-FLIP 

(„cellular FLICE inhibitory protein“). c-FLIP se váže na FADD v DISC komplexu 

místo iniciační kaspázy 8 a brání tak její aktivaci (Rahman et al., 2009). Tento 

mechanizmus rezistence k indukci apoptózy lingandem TRAIL byl pozorován například 

u buněk nádoru pankreatu (Murtaza et al., 2009). U nádorů prsu nebyl zatím zjištěný 

žádný vztah mezi zvýšením exprese c-FLIP a rezistencí k indukci apoptózy 

(Rahman et al., 2009).  

 

2.4.1.2 Rezistence spojená s vnitřní drahou indukce apoptózy 

 

 Protein p53 je aktivován při poškození DNA a jiných buněčných stresech. 

Ovlivňuje transkripci genů, které jsou zapojeny jak v regulaci buněčného cyklu (např. 

p21), tak v anti- a proapoptotické dráze (např. survivin a Bax). Ovlivňuje ale 

i transkripci genů zapojených do své vlastní regulace (Mdm2) a dalších genů 

(Hoffman et al., 2002; podrobně Murray-Zmijewski et al., 2008). Pokud dojde ke ztrátě 

funkce p53 (mutace v genu), buňka se stává rezistentnější k chemoterapeutikům, jako 

jsou etoposid, cisplatina, 5-fluorouracil a další (Blandino et al., 1999; Pugacheva et al., 

2002). Mutace p53 může také ovlivňovat rezistenci k doxorubicinu přes snížení exprese 

kaspázy 3 (Tsang et al., 2005).  

 Antiapoptotické proteiny rodiny Bcl-2 (Bcl-2 a Bcl-XL) inhibují apoptózu 

vazbou proapoptotických proteinů rodiny Bcl-2 jako je Bax a brání tak uvolňování 

aktivátorů kaspáz z mitochondrií (Zhivotovsky & Orrenius, 2003). Současně nedochází 

ani k uvolňování cytochromu c a k aktivaci iniciační kaspázy 9 přes apoptozóm. Přesto 

úloha proteinu Bcl-2 v rezistenci buněk k chemoterapeutikům není zcela objasněna. 
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Bylo pozorováno, že jak zvýšená tak snížená hladina proteinu Bcl-2 může zvyšovat 

rezistenci k indukci apoptózy (Ibrado et al., 1997; Ferlini et al., 2003). Zvýšená 

rezistence k indukci apoptózy může být také ovlivněna sníženou expresí 

proapoptotického proteinu Bax v buňkách (Wagener et al., 1996; Olejniczak et al., 

2008). 

 Dále se ve vzniku rezistence může uplatnit zvýšená exprese antiapoptotických 

proteinů rodiny Bcl-2 a snížená exprese exekuční kaspázy 3 jak bylo pozorováno 

v ovariálních buňkách rezistentních k indukci apoptózy cisplatinou (Yang et al., 2004). 

Vliv snížené exprese kaspázy 3 na zvýšenou rezistenci k indukci apoptózy byl 

pozorován i v rezistentních buňkách nádorů prsu k doxorubicinu (Devarajan et al., 

2002). 

 PTEN („phosphatase and tensin homolog”) je onkosupresorový protein, který 

negativně ovlivňuje PI3K/AKT dráhu (Stambolic et al., 1998). V některých agresivních 

typech nádorů prsu dochází ke snížení či k úplné ztrátě exprese proteinu PTEN, což má 

za následek, že není regulována dráha PI3K/AKT dráha a buňky trvale proliferují 

(Marty et al., 2008). Při ztrátě exprese proteinu PTEN v nádorových buňkách se také 

sníží senzitivita k některým druhům chemoterapeutik (Steelman et al., 2008; Liu et al., 

2012). 

 

2.4.2 Rezistence spojená s funkcí mikrotubulů  

 

 Rezistence k léčivům, která je spojená s funkcí mikrotubulů, má mnoho 

možných mechanizmů. V této podkapitole je uvedeno jen několik příkladů vztahujících 

se k této problematice. 

Neschopnost mitotických jedů vázat se na mikrotubuly je způsobena buď mutací 

tubulinových monomerů (α, β) nebo změnou exprese β-tubulinových izotypů (třídy 

I-VI) (Cabral et al., 1981; Monzo et al., 1999; Nicoletti et al., 2001; Mozzetti et al., 

2005). Monzo et al. (1999) prokázali vliv somatických mutací β-tubulinu třídy I 

na rezistenci k paclitaxelu a platině. Změny v sekvenci β-tubulinu ale vyvrací jiné 

výzkumné skupiny, které mutace tohoto typu pozorovali pouze zřídka a přiklánějí se 

k mechanizmu rezistence založené na změně exprese izotypů tubulinu (Kelley et al., 

2001; Hasegawa et al., 2002). 

Mikrotubuly jsou v buňce stabilizované proteiny asociovanými s mikrotubuly 

(MAPs), které se dělí do rodin MAP1 a MAP2/Tau (Dehmelt & Halpain, 2005; 
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Halpain & Dehmelt, 2006). Svým působením ovlivňují stabilitu polymerovaného 

mikrotubulu nebo jeho prostorové uspořádání. Protein Tau se váže na mikrotubuly ve 

stejném místě jako paclitaxel (Smoter et al., 2011). Bylo pozorováno, že nádorové 

buňky prsu s vyšší expresí proteinu Tau jsou k paclitaxelu více rezistentní 

(Tanaka et al., 2009). 

 Destabilizace mikrotubulů probíhá na základě působení stathminu, který váže 

pouze tubulinové dimery a tím působí katastroficky na obou koncích mikrotubulů 

(Larsson et al., 1995). Nádorová buňka se může bránit antimitogením látkám díky 

zvýšení exprese stathminu v buňkách, čímž dochází ke zvýšení mikrotubulárních 

katastrof, tedy je potlačen účinek látky. Tento možný mechanizmus byl pozorován 

u nádorových buněk prsu, které byly transfekovány vektorem obsahujícím stathmin 

(Alli et al., 2002).  

 SAC se také označuje jako „mitotic checkpoint“. Jeho funkcí je kontrola 

správného připojení mikrotubulů ke kinetochorům v metafázi (souhrnně 

Weaver & Cleveland, 2005). V SAC je zapojeno mnoho proteinů, které svou zvýšenou 

nebo sníženou expresí mohou průběh mitózy narušit (Anand et al., 2003; Rao et al., 

2005). Mad1 („mitotic arrest deficient 1“) protein se váže na kinetochory a kontroluje 

jejich správné připojení k mitotickému vřeténku. Mad2 („mitotic arrest deficient 2“) 

protein asociuje jak s Mad1, tak s APC komplexem a působí inhibičně na APC 

(Chen et al., 1998). Pokud se ale zvýší exprese Mad1, Mad2 se vysytí a APC komplex 

je aktivní i v případě, že mikrotubuly nejsou správně připojené ke kinetochoru. Zvýšená 

rezistence k mitotickým jedům, jako je vinblastin či paclitaxel, díky zvýšené expresi 

Mad1 byla popsána u nádorových buněk prsu (Ryan et al., 2012). 

 

2.4.3 Rezistence spojená s funkcí ABC transportérů 

 

 Ekvivalentní název pro ATP vazebné transportéry je ABC transportéry 

(„ATP-binding cassette“) (souhrnně Higgins, 2007). Vyskytují se například v buňkách 

gastrointestinálního traktu, ledvin, jater, v endoteliálních buňkách cévního systému 

i v hematoencefalické bariéře (Smit et al., 1994; König et al., 1999). Jejich hlavním 

úkolem je udržování homeostáze v organismu, sekrece látek do oběhového systému, 

ochrana organismu před toxiny aj. Eflux látek z buňky je podmíněn hydrolýzou ATP 

(Huang & Sadée, 2006). 
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 Díky tomu, že mají ABC transportéry specifitu k různým substrátům a jeden 

transportér často přenáší i sobě nepříbuzné látky, mají výrazný podíl na vzniku 

rezistence k léčivům a na patologických stavech člověka. Mezi hlavní transportéry, 

u kterých byla zjištěna účast na rezistenci k léčivům, patří transportéry ABCB1, 

ABCC1 a ABCG2 (Hembruff et al., 2008). 

 Úloha ABCB1 transportéru v rezistenci k paclitaxelu a k doxorubicinu byla 

popsána ve studii Chang et al. (2009) u pacientů s metastázujícími nádory prsu.  

 

 

2.5 Úloha ABC transportérů v rezistenci buněk nádorů prsu 

 

 Dodnes bylo u člověka identifikováno 49 genů pro ABC transportéry. 

Dle struktury a dle specifity k substrátu dělíme tyto transportéry do 7 podrodin: ABCA 

(12 členů), ABCB (11 členů), ABCC (13 členů), ABCD (4 členů), ABCE (1 členů), 

ABCF (3 členů), ABCG (5 členů) (http://www.genenames.org/genefamilies/ABC). 

 V lidských buňkách se vyskytují transportéry buď tzv. poloviční, které jsou 

složené z domény pro vazbu ATP a transmembránové domény, anebo tzv. celé, které se 

skládají ze dvou ATP vazebných domén a dvou (i více) transmembránových domén 

(obr. 2.4.) (Xu et al., 2004; Chang & Roth, 2001).  

 V genech pro ABC transportéry dochází k častým „single nucleotide 

polymorphism“ (SNP), což může vést ke změnám ve funkci transportérů - zvýšení 

či snížení afinity ke svému substrátu, vzniku nefunkčního proteinu nebo deregulaci jeho 

exprese (Vaclavikova et al., 2008; Oostendorp et al., 2009). 

 V následujícím textu jsou popsány pouze některé ABC transportéry, které 

mohou mít vliv na vznik rezistence na základě zjištěných rozdílů jejich exprese 

v nádorových buňkách prsu používaných v naší laboratoři. 

 

2.5.1 ABCB podrodina 

 

 Rodina ABCB transportérů má u lidí jedenáct zástupců, z toho se dělí na 4 celé 

transportéry a 7 polovičních. Vliv na vnik rezistence k léčivům v buňkách nádorů prsu 

je popsán hlavně pro ABCB1 transportér, ABCB4 transportér je prozkoumán nejvíce 

v jaterních buňkách (Smith et al., 2000). 
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 Protein ABCB1 se označuje také jako MDR1 („multidrug resistence 1“) 

či P-glykoprotein („permeability glycoprotein“) (Hodges et al., 2011). Gen pro ABCB1 

se nachází na chromozómu 7 a skládá se z 29 exonů. V promotorové oblasti bylo 

nalezeno mnoho polymorfismů a tyto záměny v genu mohou následně ovlivnit 

schopnost vazby ribozomu na mRNA a vytvoření funkčního proteinu 

(Vaclavikova et al., 2008; Fung & Gottesman, 2009). 

 

 

Obr. 2.4. Všeobecná struktura ABC trasnportérů. TMD – transmembránová doména, NBD – 

nukleotid vazebná doména. Převzato z Leonessa & Clarke (2003).  
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 Výsledný protein je tvořen z 1280 aminokyselin a bývá posttranslačně 

modifikován N-glykosylací a fosforylací, což ovlivňuje jeho aktivitu 

(Lelong-Rebel & Carderelli, 2005). Sekundární struktura ABCB1 je odvozena ze „dvou 

polovin“, které jsou mezi sebou spojené „linkerem“. Každá polovina je tvořená 6 

transmembránovými a 1 nukleotid vazebnou doménou v cytosolické části 

(Hodges et al., 2011). Díky celkové konformaci proteinu se nachází blízko sebe 

(souhrnně Sarkadi et al., 2006). Linker je důležitý pro správnou konformaci celého 

proteinu, jež ve výsledku tvoří „pór“. Několik vysoce konzervovaných aminokyselin 

v póru zvyšuje flexibilitu P-glykoproteinu a umožňuje tak rozlišovat a přenášet 

strukturně a funkčně odlišné substráty (Kalabis et al., 2005; Sarkadi et al., 2006). 

 Protein ABCB1 je v plazmatické membráně buněk rozložen nerovnoměrně, 

v případě polarizovaných buněk se většinou vyskytuje v jejich apikální části. V buňkách 

se nachází fyziologicky a podílí se na vytvoření bariéry či na exkreci látek z buněk 

(Fromm, 2004). Specifické substráty identifikované pro ABCB1 jsou většinou 

amfipatické molekuly (s hydrofilní a hydrofobní částí). Substráty ale i inhibitory 

P-glykoproteinu byly zjišťovány mimo jiné metodou QSAR („quantitative structure-

activity relationship“) (Gombar et al., 2004; Wang et al., 2005). Zatím bylo 

identifikováno touto metodou 96 substrátů, 78 inhibitorů a 32 molekul mající charakter 

jak substrátu, tak inhibitoru (Wang et al., 2005). 

 V nádorových buňkách může mít ABCB1 vliv na vznik či zvýšení rezistence 

k léčivům (Park et al., 2006). Zvýšení exprese ABCB1 a tím i zvýšená rezistence 

k chemoterapeutikům může být v buňkách ovlivněna také transkripčním faktorem 

NFκB („nuclear factor κ-light-chain-enhancer of activated B cells“), který se váže 

na promotor genu ABCB1 (Thévenod et al., 2000; Bentires-Alj et al., 2003). Mezi často 

využívané látky při léčbě nádorů patří právě substráty P-glykoproteinu, jako jsou 

například antracykliny (vazba na DNA), vinca alkaloidy (vazba na tubulin) a taxany 

(inhibice depolymerace mikrotubulů). 

 Protein ABCB4 se označuje i jako MDR3 nebo P-glykoprotein 3 (Smith et al., 

2000; Duan et al., 2004). Přestože má ze 77% stejné složení aminokyselinových 

sekvencí, jeho funkce se diametrálně liší (Van der Bliek et al., 1987). Gen pro ABCB4 

se také nachází na chromozómu 7 (Lincke et al., 1991). Sekundární struktura proteinu je 

stejná jako u proteinu ABCB1. Je tvořen dvěma částmi, které jsou mezi sebou 

propojeny linkerem. 
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 Běžně se protein ABCB4 nachází v játrech, na apikální straně hepatocytů, 

kde se podílí na vzniku žluči (Smit et al., 1994). Jeho hlavní funkcí je přenos 

fosfatidylcholinu přes plazmatickou membránu, který je esenciální pro vznik žluči 

(Ruetz & Gros, 1994). 

 Bylo zjištěno, že protein ABCB4 také ovlivňuje vznik rezistence 

k chemoterapeutikům, jako jeho homolog ABCB1 (Duan et al., 2004). 

 

2.5.2 ABCC podrodina 

 

 Rodina ABCC transportérů má 13 členů. Hlavní funkce proteinů této rodiny je 

exkrece toxinů, transport iontů. Někteří zástupci jsou také spojováni se vznikem 

rezistence k chemoterapeutikům při léčbě nádorů (Egan et al., 2002; Huisman et al., 

2005; Sedláková et al., 2012). 

 Protein ABCC1 má označení také MRP1 („multidrug resistence-associated 

protein“) (Cole at al., 1992). Gen je umístěn na chromozómu 16 a obsahuje 31 exonů. 

Výsledný protein je tvořen z 1531 aminokyselin. Struktura proteinu je velmi podobná 

proteinu ABCB1, ale shodné jsou z méně než 15%. Protein ABCC1 je o málo větší, má 

2 nukleotid vazebné a 3 transmembránové domény (TM0, TM1 a TM2) (obr. 2.4), 

transmembránová doména TM0 je připojena vnitrobuněčným „linkerem“ (souhrnně 

Kruh & Belinsky, 2006).  

 Protein ABCC1 se v buňkách nachází hlavně na basolaterální straně buněk 

intestinálního traktu (Peng et al., 1999). Přesná funkce transportéru v přenosu látek 

v intestinálním traktu však není zcela objasněna (Oostendorp et al., 2009). 

 Mezi substráty ABCC1 transportéru se řadí některé leukotrieny, látky 

konjugované s glutathionem, kyselinou glukuronovou nebo se sulfátem, bilirubin, 

anionty těžkých kovů, cytotoxické peptidy, hydrofobní látky a další (Jedlitschky et al., 

1997; König et al., 1999). Při zvýšené expresi tohoto proteinu byla pozorována snížená 

senzitivita k různým léčivům (antracykliny, vinca alkaloidy a taxany) (Cole et al., 1994; 

Allen et al., 2000). Poprvé byl ABCC1 transportér popsán u nádorových buněk plic 

s vytvořenou rezistencí k doxorubicinu (Cole et al., 1992). 

 Protein ABCC2 je známý pod zkratkou MRP2 a nebo také cMOAT („canalicular 

multispecific organic anion transporter“) (souhrnně Choudhuri & Klaassen, 2006). Gen 

pro ABCC2 je na chromozómu 10 a je složen z 32 exonů. Výsledný protein má 1545 
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aminokyselin. Struktura proteinu je shodná s ABCC1 transportérem. ABCC2 je největší 

zástupce ABCC rodiny (190 kDa) (souhrnně Choudhuri & Klaassen, 2006).  

 Fyziologicky se vyskytují v hepatocytech, epiteliálních buňkách močového 

měchýře, v buňkách proximálních tubulů ledvin, v intestinálním traktu, v endoteliálních 

buňkách cév mozku (Dietrich et al., 2001). Substráty má podobné s ABCC1 

transportérem (leukotrieny, bilirubin, metotrexát a další) a také snižuje vstřebávání 

karcinogenu PhIP (2-amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine) do těla, který 

vzniká při úpravě masa (souhrnně König et al., 1999; Dietrich et al., 2001). 

 ABCC2 transportér má vliv také na vznik rezistence k látkám jako jsou 

například paclitaxel a doxorubicin (Lagas et al., 2006; Vlaming et al., 2006; 

Václavíková et al., 2006). 

 ABCC7 transportér se jinak označuje jako CFTR („cystic fibrosis 

transmembrane conductance regulator“) (Park et al., 2006). Gen je na chromozómu 7, 

skládá se z 27 exonů a protein je tvořen z 1480 aminokyselin. 

 Struktura transportéru se liší od struktury ABCC1 i ABCC2. ABCC7 má pouze 

12 transmembránových helixů, dvě nukleotid vazebné domény a jednu regulační 

doménu, která je mezi ABC transportéry unikátní. Tato regulační doména brání aktivaci 

proteinu ABCC7 pokud není fosforylovaná, k čemuž dochází aktivovanou PKA 

(„protein kinase A“) kinázou (Rich et al., 1991; Csanády et al., 2000). ABCC7 

transportér se liší od ostatních ABC transportrů také tím, že jde v podstatě o iontový 

kanál řízený ATP (Anderson et al., 1991). Absorbuje i sekretuje ionty a má důležitou 

úlohu v transportu vody a solí. 

 Fyziologicky se vyskytuje na apikální i bazální/luminální straně epiteliálních 

buněk dýchacích cest, žaludku a exokrinních žláz (Carvalho-Oliveira et al., 2004). 

 Mezi substráty tohoto iontového kanálu patří chloridy v exokrinních žlázách, 

zprostředkovává transport hydrogenuhličitanů v pankreatu a dýchacích cestách, také 

přenáší bromidy, ioididy, acetáty a další ionty (McCarty & Zhang, 2001). 

 U epiteliálních buněk střeva, u nichž byla navozena rezistence ke kolchicinu a 

u kterých zároveň došlo ke zvýšení exprese ABCB1 transportéru, byla exprese ABCC7 

transportéru snížená (Breuer et al., 1993). V nádorových buňkách plic Li et al. (2010) 

zjistili funkční spojení mezi ABCC2 a ABCC7 přes protein PDZ („PSD95-Dlg1-zo-1“). 

ABCC7 transportér zvyšuje expresi ABCC2 a zvyšuje tak eflux látek z buněk plic 

(Li et al., 2010). 
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 ABCC8 transportér se také označuje jako SUR1 („sulfonylurea receptor 1“), 

tento protein není schopný fungovat jako transportér sám o sobě, ale v buňce funguje 

v komplexu s Kir6.2 („inward-rectifier K
+
 channels“, Kir) (Inagaki et al., 1995; 

Simard et al., 2010). Podobně ani ABCC9 (SUR2) nemá funkci transportéru jako 

takového a funguje v komplexu s Kir6.2 nebo Kir6.1. V tomto případě záleží 

na sestřihové formě výsledného proteinu ABCC9 (SUR2A nebo SUR2B) (blíže 

Hibino & Kurachi, 2006). 

 Gen pro ABCC8 je na chromozómu 11 a protein tvoří 1581 aminokyselinových 

zbytků. Gen pro ABCC9 je na chromozómu 12. Struktury ABCC8 a ABCC9 odpovídají 

struktuře ABCC1 a transmembránová doména TM0 s linkerem je odpovědná za vazbu 

Kir proteinů (Chan et al., 2003). 

 Proteiny ovlivňují transport draslíku a inzulínu. Při poškození ABCC8 dochází 

ke vzniku onemocnění spojené s transportem inzulínu (hyperinsulinemie) 

(Tornovsky et al., 2004). Fyziologicky se ABCC8 a/nebo ABCC9 vyskytují 

v plazmatické membráně pankreatických β buněk, v centrální nervové soustavě a 

v cévním systému (souhrnně Shi et al., 2005). 

 

2.5.3 ABCG podrodina 

 

 ABCG2 se jinak nazývá také BCRP („breast cancer resistance protein“), MXR 

(„mitoxantrone resistance protein“) či ABCP („human specific placenta ABC 

transporter“) (Allikmets et al., 1998; Doyle et al., 1998; Miyake et al., 1999). Gen 

pro ABCG2 leží na chromozómu 4 a protein je tvořen 655 aminokyselinovými zbytky. 

ABCG2 transportér se skládá z jedné transmembránové domény a jedné nukleotid 

vazebné domény. Jedná se o tzv. poloviční transportér. V buňkách se vyskytuje 

převážně jako oligomer (Xu et al., 2004). 

 Přirozeně se vyskytuje na apikální straně buněk v játrech, střevním epitelu, prsní 

tkáni, placentě, v mozku a některých kmenových buňkách (Maliepaard et al., 2001; 

Cooray et al., 2002; Allikmets et al., 1998). 

 Mezi substráty, které ABCG2 může přenášet, patří například topotecan, 

mitoxantrone, doxorubicin, daunorubicin a jiné. Schopnost přenášet některé látky 

ovlivňuje také mutace, kdy dochází k záměně argininu na pozici 482 za glycin 

(Litman et al., 2000; Chen et al., 2003). 
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 Exprese tohoto proteinu je spojovaná se vznikem rezistence k různým látkám. 

Jeho zvýšená exprese byla zjištěna například v ovariálních nádorech, nádorech prsu, 

nádorech jícnu a u akutních lymfoblastických leukemií (Xiang et al., 2011; Huang et al., 

2012; Tian et al., 2012). Množství ABCG2 také koreluje s množstvím HER-2 

v invazivních nádorech prsu a mohl by tedy sloužit jako biomarker pro léčbu těchto 

typů nádorů (Xiang et al., 2011). 

 

 

2.6 Rezistence buněk nádorů prsu k taxanům 

 

 U nádorových buněčných linií MCF-7 a MDA-MB-231 rezistentních k taxanům 

byla detekována zvýšená exprese izotypů β-tubulinu II, III, IV a V (Shalli et al., 2005; 

Iseri et al., 2010). Zvýšená exprese β-tubulinu III byla detekována také u buněk 

SK-BR-3 rezistentních k paclitaxelu (Tommasi et al., 2007). 

 V rezistetntních buňkách linie MCF-7 k docetaxelu byla zjištěna například 

zvýšená hladina miRNA-34a. Pokud byla funkce této miRNA inhibována, pak byly 

rezistentní buňky k docetaxelu více citlivé (Kastl et al., 2012). 

 Zvýšení exprese ABCB1 transportéru a některých zástupců ABCC rodiny je 

další možnou alternativou rezistence k taxanům. Bylo zjištěno, že u nádorů prsu se 

protein ABCB1 většinou primárně nevyskytuje a buňky ho začnou tvořit až 

v souvislosti s dlouhodobou chemoterapií (Park et al., 2006). Ne vždy byl ale vliv 

proteinu ABCB1 v rezistenci prokázán, Egawa et al. (2001) studovali korelaci exprese 

proteinu ABCB1 a rezistenci k docetaxelu v nádorech prsu a jeho vliv neprokázali. 
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3 Materiál a metody 
 

3.1 Buněčné linie 

 

V experimentech jsme používali původní lidské buněčné linie nádorů prsu 

SK-BR-3 a MCF-7 senzitivní k paclitaxelu a jejich sublinie, které jsou k paclitaxelu 

rezistentní. Buněčná linie nádoru prsu SK-BR-3 byla izolována v 70. letech minulého 

století z pleurálního výpotku (www.lgcstandards-atcc.org). Jsou to přisedlé nádorové 

buňky typem odpovídající epiteliálním buňkám. Buňky linie SK-BR-3 nemají receptory 

pro estrogen, pro progesteron ani funkční protein p53 (Brodowicz et al., 2001; 

Lacroix & Leclercq 2004). Mají ale funkční kaspázu 3 a zvýšenou expresi HER2 genu 

(„Human Epidermal growth factor Receptor 2“) (Kauraniemi et al., 2001). Buněčná 

linie MCF-7 odpovídá základní charakteristikou buněčné linii SK-BR-3. Liší se však 

přítomností receptorů. Buňky MCF-7 mají přítomné receptory pro estrogen a 

progesteron, mají funkční protein p53 a nefunkční kaspázu 3 (Thompson et al., 1990; 

Jänicke et al., 1998; Reed et al., 1999; Lacroix & Leclercq, 2004). 

Rezistentní buňky byly odvozeny v naší laboratoři postupnou adaptací 

na paclitaxel. Jeho koncentrace v kultivačním médiu byla postupně zvyšována přibližně 

každých 20 pasáží u buněk SK-BR-3 a každých 12 pasáží u buněk MCF-7. Rezistentní 

buňky SK-BR-3 dlouhodobě přežívají a proliferují v médiu obsahujícími 100 nM 

paclitaxel, přičemž rezistentní buňky MCF-7 dlouhodobě přežívají a proliferují v médiu 

obsahujícím 300 nM paclitaxel. Při těchto koncentracích paclitaxelu většina buněk 

původních senzitivních linií umírá během 96 hodin. Námi používané koncentrace 

paclitaxelu jsou adekvátní koncentracím používaných v klinické praxi (Ferlini et al., 

2003; Pan et al., 2013). 

Z obou rezistentních sublinií jsme odvodili rezistentní buňky po zpětné adaptaci 

na médium bez paclitaxelu dlouhodobým pasážováním v médiu bez paclitaxelu. Tyto 

buňky, které si podržují charakter rezistentních buněk, jsme v experimentech používali 

také. 
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3.2 Kultivace buněk 

 

3.2.1 Chemikálie, média a roztoky 

 

Chemikálie: 

pyruvát sodný, kyselina listová, penicilin, streptomycin, NaHCO3 7,5%, HEPES, fetální 

bovinní sérum (FBS), trypsin, EDTA (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA); L-glutamin 

(Biochrom Ltd., Cambridge, UK); NaOH (Lachner, Neratovice, Česká republika); 

ß-merkaptoetanol (GIBCO, Carlsbad, USA); 10× koncentrované médium RPMI-1640 

(Sigma-Aldrich, St. Louis, USA); H2O pro tkáňové kultury 

 

Média: 

Základní médium (500 ml): 

H2O pro tkáňové kultury 411,0 ml 

10× koncentrované médium RPMI-1640 50,0 ml 

200 mM L-glutamin 10,0 ml 

100 mM pyruvát sodný 5,0 ml 

2,3 mM kyselina listová 0,5 ml 

Antibiotika (penicilin 6,3 mg/ml a streptomycin 10 mg/ml) 5,0 ml 

7,5% NaHCO3 13,0 ml 

1,5 M HEPES, pH 7,2 5,0 ml 

50 mM ß-merkaptoetanol 0,5 ml 

 

Kultivační médium: 90 ml základního média jsme smíchali s 10 ml fetálního bovinního 

séra (FBS). 

 

Roztoky: 

Trypsinační roztok (0,2%): 0,4 g trypsinu a 0,04 g EDTA jsme rozpustili ve 200 ml 

PBS. Pomocí 1 M roztoku NaOH jsme upravili pH na 7,4 a hotový roztok sterilizovali 

filtrací přes filtr s póry 0,22 µm. 
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3.2.2 Materiál 

 

Petriho misky (Ø 60 mm) (Orange Scientific, Braine-I´Alleud, Belgie) 

 

3.2.3 Přístroje 

 

laminární box Microbiological safety cabinet Holten Jouan S 2010 (Jouan, 

Saint-Herblain, Francie); mikroskop LEICA DMIL (LEICA, Wetzlar, Německo); 

termostat Jouan IGO150 (Jouan, Saint-Herblain, Francie); pH metr InoLab, elektroda 

8102BNUWP (Thermo Scientific, Massachusetts, USA) 

 

3.2.4 Pasážování buněk  

 

Buňky jsme kultivovali v Petriho miskách (Ø 60 mm) v 5 ml kultivačního média 

v termostatu při 37°C a vlhčené atmosféře s 5% CO2. Dle buněčné linie a dosažené 

konfluence jsme buňky pasážovali ve sterilních podmínkách laminárního boxu 1:5; 1:10 

u buněk SK-BR-3 a 1:3; 1:5 u buněk MCF-7 každé 3-4 dny. 

Z Petriho misky jsme odsáli médium. Buňky jsme opláchli v 0,5 ml 

trypsinačního roztoku. Přidali jsme 0,5 ml nového trypsinačního roztoku a Petriho 

misku jsme umístili do termostatu, dokud se buňky neuvolnily z podkladu. Poté jsme 

buňky resuspendovali v novém médiu a vyseli jsme je na nové Petriho misky, dle 

příslušného ředění. Senzitivní buňky byly kultivovány v kultivačním médiu 

bez paclitaxelu, rezistentní buňky v kultivačním médiu s příslušnou koncentrací 

paclitaxelu (100 nM pro SK-BR-3 a 300 nM pro MCF-7) a rezistentní buňky po zpětné 

adaptaci na médium bez paclitaxelu v médiu bez paclitaxelu.  

 

 

3.3 Zakládání experimentů, aplikace paclitaxelu a doxorubicinu 

 

3.3.1 Chemikálie a roztoky 

 

Chemikálie: 

paclitaxel, doxorubicin, DMSO (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA) 
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Roztoky: 

Zásobní roztok paclitaxelu: krystalický paclitaxel jsme rozpustili v DMSO 

na výslednou koncentraci 1 mM. Zásobní roztok paclitaxelu o koncentraci 1 mM 

v DMSO jsme dlouhodobě uchovávali při -25°C. 

 

Zásobní roztok doxorubicinu: krystalický doxorubicin jsme rozpustili v DMSO 

na výslednou koncentraci 25 mM. Zásobní roztok doxorubicinu o koncentraci 25 mM 

v DMSO jsme dlouhodobě uchovávali při -25°C. 

 

3.3.2 Zakládání experimentů a aplikace paclitaxelu 

 

Při zakládání experimentu jsme pracovali s buňkami před dosažením 

konfluence. Buňky jsme trypsinovali (kap. 3.2.4) a poté resuspendovali v čerstvém 

kultivačním médiu. Koncentraci buněk jsme stanovili počítáním v Bürkerově komůrce a 

následně jsme je ředili v médiu na koncentraci požadovanou pro daný experiment. 

Buňky na proteinové lyzáty jsme ředili na koncentraci 1,2×10
6
 buněk/6 ml či 500×10

3 

buněk/2,5 ml, buňky pro „dose-response“ experimenty jsme ředili na koncentraci 

20×10
3
/100 µl na jamku. 

Kultivační médium jsme po 24 hodinách prekultivace vyměnili za čerstvé 

médium bez paclitaxelu (kontrolní buňky), či za médium s paclitaxelem. Před použitím 

jsme zásobní roztok paclitaxelu ředili v kultivačním médiu na cílovou koncentraci 

100 nM pro SK-BR-3 nebo 300 nM pro MCF-7. Ředící řady pro „dose-response“ 

experimenty jsme připravili v rozmezí 10 nM - 1000 nM paclitaxel pro SK-BR-3 a 

10 nM - 3000 nM paclitaxel pro MCF-7. 

 

3.3.3 Aplikace doxorubicinu 

 

Pro založení „dose-response“ experimentu jsme postupovali jako v kap. 3.3.2. 

Roztok doxorubucinu v kultivačním médiu jsme připravili v ředící řadě 

10 nM – 30000 nM ze zásobní koncentrace 25 nM doxorubicinu v DMSO. 
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3.4 Počítání buněk 

 

3.4.1 Roztoky 

 

Roztoky: 

Trypsinační roztok: viz 3.2.1 

 

Trypanová modř: 0,4% roztok trypanové modři v 0,81% chloridu sodného a 0,06% 

fosforečnanu draselného (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA) 

 

3.4.2 Materiál 

 

kultivační 96 jamková destička (Orange Scientific, Braine-I´Alleud, Belgie) 

Bürkerova komůrka 

ruční počítadlo 

 

3.4.3 Přístroje 

 

suchý termoblok MD-02 (Major Science, Saratoga, USA), světelný mikroskop LEICA 

DMIL (LEICA, Wetzlar, Německo) 

 

3.4.4 Počítání buněk v Bürkerově komůrce 

 

Za účelem počítání buněk („dose-response“ experimenty) v Bürkerově komůrce 

jsme z jamky odsáli veškeré médium. Buňky jsme poté trypsinovali 50 µl trypsinačního 

roztoku a barvili 50 µl roztoku trypanové modři. Počítali jsme všechny živé 

(nezbarvené) buňky v příslušných čtvercích Bürkerovy komůrky a data analyzovali 

pomocí programu MS Excel 2010. 

Výsledky jsme vyjádřili jako průměr nezávislých opakování ± střední chyba 

průměru (SEM). Statistické vyhodnocení dat jsme provedli pomocí párového t-testu 

(Studentův t-test). Naměřené rozdíly hodnot jsme považovali za statisticky významné 

na hladině významnosti 5% (P<0,05), respektive 1% (P<0,01). 
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3.5 Příprava buněčných lyzátů, stanovení koncentrace proteinů 

v lyzátu 

 

3.5.1 Chemikálie, roztoky a komerční kity 

 

Chemikálie:  

inhibitory proteáz (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA); NaCl, NaH2PO4.12 H2O, 

Na2HPO4, KCl (Lachema, Brno, Česká republika) 

 

Roztoky: 

RIPA pufr: RIPA Buffer pH 8,0 (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA) 

 

Lyzační pufr: K 1 ml RIPA pufru jsme přidali 10 µl roztoku inhibitorů proteáz (1:100). 

 

PBS („phosphate buffered saline“): 8 g NaCl, 0,4 g KCl, 1,44 g Na2HPO4.12 H2O 

a 0,24 g KH2PO4 jsme doplnili do 1000 g H2O pro tkáňové kultury. pH jsme upravili 

pomocí 1 M NaOH na výslednou hodnotu 7,4 a sterilizovali v autoklávu. 

 

Komerční kit:  

Pierce BCA Protein Assay Kit (Thermo Scientific, Massachusetts, USA) 

 

3.5.2 Materiál 

 

centrifugační zkumavka 15 ml (P-Lab, Praha, Česká republika) 

mikrocentrifugační zkumavka 1,5 ml (P-Lab, Praha, Česká republika) 

mikrotitrační 96 jamková destička (Brand, Wertheim, Německo) 

 

3.5.3 Přístroje a software 

 

Přístroje: 

centrifuga Jouan BR4i (Saint-Herblain, Francie), spektrofotometr (Sunrise tecan, 

Männedorf, Švýcarsko), suchý termoblok MD-02 (Major Science, Saratoga, USA), 

vortex MS2 Minishaker (IKA, Staufen, Německo), hlubokomrazící box VIP Series 

(Panasonic, Illinois, USA) 
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Software:  

XRead plus Version: V 4.20 

 

3.5.4 Příprava buněčných lyzátů 

 

 Po skončení kultivace buněk pro daný experiment jsme odebrali médium 

do 15 ml zkumavky. Buňky jsme trypsinovali, resuspendovali v chlazeném PBS (4°C) a 

přidali k médiu. Buněčnou suspenzi jsme centrifugovali 2000 rpm/8 min při 4°C, 

supernatant odstranili a peletu 2× promyli v chlazeném PBS. Po promytí jsme peletu 

opět resuspendovali v chlazeném PBS, přenesli do 1,5 ml mikrocentrifugační zkumavky 

a centrifugovali 10000 rpm/6 min při 4°C. Po odstranění supernatantu jsme peletu 

lyzovali v 60 µl lyzačního pufru. Lyzát jsme umístili na 1 hodinu do -80°C. Po roztátí 

na ledu jsme lyzát opakovaně vortexovali a nezlyzovaný materiál jsme centrifugací 

14000 rpm/20 min při 4°C oddělili od proteinového lyzátu. Takto přečištěný proteinový 

lyzát (supernatant) jsme odebrali do nové 1,5 ml mikrocentrifugační zkumavky, 

stanovili koncentraci proteinů v lyzátu BCA („bicinchoninic acid“) metodou 

(kap. 3.5.5) a uložili do -80°C pro další použití. 

 

3.5.5 Měření koncentrace proteinů v lyzátu BCA metodou 

 

BCA metoda je jednou z vhodných kolorimetrických metod, kterou můžeme 

využít pro stanovení koncentrace proteinů ve vzorku. Principem této metody je barevná 

reakce peptidové vazby s měďnatými ionty síranu měďnatého. Koncentraci proteinů 

stanovujeme z kalibrační křivky prostřednictvím absorbance vzorku. Vzorky 

pro kalibrační křivku jsme připravili pomocí ředící řady BSA („bovine serum albumin“) 

v destilované vodě. 

Proteinový lyzát jsme ředili dle velikosti pelety buněk při sklizni v destilované 

H2O do celkového objemu 15 µl. Ke každému naředěnému lyzátu a vzorkům ředící řady 

standardu jsme přidali 300 µl roztoku reagencií z BCA kitu (A:B ředěné v poměru 

50:1). Takto připravené vzorky jsme inkubovali při 37°C v suchém termobloku 

30 minut. Vzorky jsme pipetovali v tripletu do mikrotitrační destičky a měřili jsme 

koncentraci proteinu pomocí spektrofotometru při vlnové délce 570 nm. Koncentraci 

proteinů jsme využili při přípravě vzorků na SDS-PAGE.  
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3.6 SDS-PAGE 

 

3.6.1 Chemikálie a roztoky  

 

Chemikálie:  

akrylamid/bisakrylamid 30% (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA); amonium persulfát 

(AppliChem, Darmstadt, Německo); SDS (sodiumdodecyl sulfát) (Roth, Karlsruhe, 

Německo); 100% TEMED (N, N, N´, N´- tetramethylen-diamin) (Serva, Heidelberg, 

Německo); glycin, Tris (Sigma-Aldrich, St. Luis, USA); 100% metanol (Penta, Praha, 

Česká republika); bromfenolová modř, glycerol (Sigma-Aldrich, St. Luis, USA), DTT 

(dithiothreitol) (Serva, Heidelberg, Německo) 

 

Roztoky: 

10% amonium persulfát: 1 g amonium persulfátu jsme rozpustili v 10 ml destilované 

H2O. 

 

10% SDS: 1 g SDS jsme rozpustili v 10 ml destilované H2O. 

 

1,5 M Tris-HCl pH 8,8: 36,34 g Tris jsme rozpustili ve 180 ml tkáňové H2O, pomocí 

35% HCl jsme upravili pH na 8,8 a objem doplnili do 200 ml. 

 

0,5 M Tris-HCl pH 6,8: 9,084 g Tris jsme rozpustili ve 130 ml tkáňové H2O, pomocí 

35% HCl jsme upravili pH na 6,8 a objem doplnili do 150 ml. 

 

Vzorkový pufr (2× koncentrovaný): smíchali jsme 2 ml 0,5 M Tris-HCl (pH 6,8), 0,8 ml 

glycerolu, 3,2 ml 10% SDS, 2 ml 1M DTT, 4 mg bromfenolové modři. 

 

Separační pufr (10× koncentrovaný zásobní roztok): 30 g Tris, 144 g glycin, 10 g SDS 

jsme rozpustili v 1 l destilované H2O. Pro vlastní SDS-PAGE jsme ředili zásobní roztok 

na 1× koncentrovaný roztok v destilované H2O. 

 

Transferový pufr (10× koncentrovaný zásobní roztok): 144 g glycinu, 30 g Trisu jsme 

rozpustili v 1 l destilované vody. Pro práci jsme používali 1× koncentrovaný roztok, 
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který jsme připravili smícháním 100 ml 10× koncentrovaného zásobního roztoku, 

200 ml metanolu a 800 ml destilované H2O. 

 

3.6.2 Materiál 

 

aparatura pro nalévání gelů (Bio-Rad, Hercules, USA) 

elektroforetická aparatura Mini Protean III Cell (Bio-Rad, Hercules, USA) 

 

3.6.3 Přístroje 

 

zdroj elektrického proudu Power Pac Basic (Bio-Rad, Hercules, USA) 

 

3.6.4 Provedení SDS-PAGE 

 

Na základě počtu a koncentrace vzorků jsme použili gely s 10 nebo 15 jamkami 

o tloušťce 0,75 mm nebo 1 mm. Gely jsme připravili dle rozpisu v tab. 3.1. a 3.2. 

Separační gel jsme pipetou převáděli mezi skla pro přípravu gelu do výšky cca 1,5 cm 

pod okraj. Separační gel jsme převrstvili etanolem, abychom zabránili přístupu vzduchu 

(brání polymeraci). Po polymeraci jsme odstranili etanol a separační gel převrstvili 

zaostřovacím gelem. K vytvoření potřebného počtu jamek jsme použili odpovídající 

insert, který jsme umístili do zaostřovacího gelu. 

Při přípravě vzorků jsme vycházeli z naměřených hodnot koncentrací proteinů 

v lyzátu BCA metodou. Výsledný objem vzorku nepřesáhl 20 µl. Množství lyzátu 

odpovídající 20 µg proteinů jsme doplnili RIPA pufrem na stejný objem a k takto 

naředěnému lyzátu jsme přidali stejné množství 2× koncentrovaného vzorkového pufru. 

Připravené vzorky jsme denaturovali v suchém termobloku 15 minut při 78°C. 

Připravené gely jsme umístili do aparatury pro separaci proteinu a do jamek 

přenesli celý objem připraveného vzorku. Pro stanovení velikostí separovaných proteinů 

jsme do gelu nanesli standard molekulových hmotností (obarvená směs proteinů 

s předem definovanými molekulovými hmotnostmi v kDa). 

Aparaturou procházel konstantní proud 0,04 mA, po dobu 1-1,5 hodiny 

v závislosti na separačním pufru. S gely jsme dále pracovali, jak je popsáno v kap. 3.7. 
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Tab. 3.1. Složky separačního gelu seřazené podle pořadí pipetování 

 

 10% gel 

Destilovaná voda 4,05 ml 

1,5 M Tris-HCl pH 8,8 2,5 ml 

10% SDS 0,1 ml 

30% akrylamid/bisakrylamid 3,3 ml 

100% TEMED  5 µl 

10% amonium persulfát 50 µl 

 

Tab. 3.2. Složky zaostřovacího gelu seřazené podle pořadí pipetování 

 

 4% gel 

Destilovaná voda 3,05 ml 

0,5 M Tris-HCl pH 6,8 1,25 ml 

10% SDS 50 µl 

30% akrylamid/bisakrylamid 665 µl 

TEMED 5 µl 

10% amonium persulfát 25 µl 

 

 

3.7 Western blot 

 

3.7.1 Chemikálie, komerční kity, roztoky a protilátky  

 

Chemikálie: 

glycin, Tris, kyselina octová, Ponceau S (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA); bovinní 

sérový albumin (BSA) (Serva, Heidelberg, Německo); sušené mléko (Bio-Rad, 

Hercules, USA); NaCl (Lachema, Brno Česká republika); Tween-20 (Serva, 

Heidelberg, Německo); 35% HCl (Penta, Praha, Česká Republika) 
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Komerční kit: 

SuperSignal
® 

West Pico Chemiluminiscence (Thermo Fisher Scientific Inc., IL, USA) 

 

Roztoky: 

Zásobní 10× koncentrovaný TBS (tris-buffered saline ) pufr: 12,14 g Tris a 75,92 g 

NaCl jsme rozpustili v 1 l destilované H2O. Pro práci jsme používali 1× koncentrovaný 

TBS pufr s pH 7,5 upraveným pomocí 35% HCl. 

 

TBS Tween-20 pufr: 1 litr 1× koncentrovaného TBS pufru s 1 ml Tween-20 

 

Barvící roztok Ponceau S: 5% roztok kyseliny octové o výsledném objemu 100 ml 

s 2 mg Ponceau S 

 

Roztok pro chemiluminiscenci: SuperSignal West Pico Chemiluminescent kit obsahuje 

roztok luminolu s enhancerem a roztok stabilního peroxidu. Složky jsme smíchali 1:1 

těsně před použitím. 

 

5% blokovací agens: 1 g BSA či odtučněného sušeného mléka v 20 ml TBS 

 

Primární protilátky a jejich ředění: 

Bcl-2 (C-2) 

 1:200, monoklonální, myší, IgG (Santa Cruz Biotechnology, Inc, Santa Cruz, 

USA) 

Phospho-Bcl-2 (Ser70) 

 1:1000, monoklonální, králičí, IgG (Cell Signaling Technology
®

, Danvers, MA, 

USA) 

Caspase-3 (3G2) 

 1:750, monoklonální, myší, IgG (Cell Signaling Technology
®

, Danvers, MA, 

USA) 

Cleaved caspase-3 (Asp175) 

 1:750, polykolnální, králičí, IgG (Cell Signaling Technology
®
, Danvers, MA, 

USA) 
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Caspase-7 

 1:750, polyklonální, králičí, IgG (Cell Signaling Technology
®
, Danvers, MA, 

USA) 

Cleaved caspase-7 (Asp198) 

 1:750, polyklonální, králičí, IgG (Cell Signaling Technology
®
, Danvers, MA, 

USA) 

PARP 

 1:1000, polyklonální, králičí, IgG (Cell Signaling Technology
®

, Danvers, MA, 

USA) 

ABCB1 (JSB-1) 

 1:50, monoklonální, myší, IgG (Abcam, Cambridge, UK) 

ABCB1 

 1:100, polyklonální, králičí, IgG (Abcam, Cambridge, UK) 

ABCB4 

 1:100, monoklonální, myší, IgG (Abcam, Cambridge, UK)  

ABCB4 

 1:100, polyklonální, králičí, IgG (Abnova, Taipei City, Taiwan)  

ABCC1 

 1:20, monoklonální, myší, IgG2a (Abcam, Cambridge, UK)  

ABCC2 

 1:50, monoklonální, myší, IgG2a (Abcam, Cambridge, UK)  

ABCC7 

 1:200, monoklonální, myší, IgM (Abcam, Cambridge, UK) 

ABCC9 

 1:500, polyklonální, králičí, IgG (Abcam, Cambridge, UK) 

ABCG2 

 1:200, monoklonální, myší, IgG2a (Enzo Life Science, Famingdale, USA) 

 

Sekundární protilátky: 

Anti-mouse 

 1:5000, kozí, IgG-HRP, (Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, USA) 

Anti-rabbit 

 1:5000, kozí, IgG-HRP, (Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, USA)  
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Anti-mouse 

 1:6000, kozí, IgM-HRP, (Life technologies, Carlsbad, USA) 

 

3.7.2 Materiál 

 

membrána pro western blot Protran 0,2 µm (GE Healthcare, UK) 

filtrační papíry pro western blot „chromatography paper 3 MM“ (GE Healthcare, UK) 

 

3.7.3 Přístroje a software 

 

Přístroje:  

vortex MS2 Minishaker (IKA, Staufen, Německo); překlápěcí třepačka MR-1 

(BIOSAN, Riga, Lotyšsko); aparatura pro western blot Trans-blot (Bio-Rad, Hercules, 

USA); pH metr inoLab, elektroda 8102BNUWP (Thermo Scientific, Massachusetts, 

USA); kamera Gel Logic Imaging System 4000 Pro (Carestream, Rochester, USA) 

 

Software:  

Carestream verze 5.2 (Carestream Health, Inc., USA) 

 

3.7.4 Provedení western blotu  

 

Gely se separovanými proteiny pomocí SDS-PAGE jsme ekvilibrovali 

v 1× koncentrovaném transferovém pufru 20 minut, stejně tak i membránu a filtrační 

papíry. V sestavené aparatuře probíhal přenos proteinů při konstantních 250 mA 

3 hodiny. Transferované proteiny jsme vizualizovali na membráně pomocí roztoku 

Ponceau S. Membránu jsme skalpelem nařezali dle standardu molekulových hmotností 

tak, abychom zachytili námi hledané proteiny. Membrány jsme promyli v TBS 

Tween-20 (3× 10 minut) do odmytí Ponceau S a blokovali je 20 minut v 5% 

blokovacím agens (BSA či odtučněné mléko). Přebytek blokačního agens jsme vymyli 

v TBS Tween-20 (2× 10 minut).  

Protilátky jsme naředili do TBS Tween-20 s 5% blokačním agens (4:1) 

na takovou koncentraci protilátky, které jsme dosáhli optimalizací či dle doporučení 

výrobce (viz Primární protilátky). Membrány s primárními protilátkami jsme 

inkubovali ve vlhké komůrce přes noc při 4°C, nenavázanou primární protilátku vymyli 
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v TBS Tween-20 (3× 10 minut). Inkubaci membrán v sekundární protilátce jsme 

prováděli na kývačce 2 hodiny při pokojové teplotě. Sekundární protilátky jsme naředili 

na odpovídající koncentraci stejným způsobem jako primární protilátky. 

Po vymytí sekundární protilátky v TBS Tween-20 (3× 10 minut) jsme signál 

detekovali pomocí chemiluminiscenčního roztoku a kamery Gel Logic Imaging System 

4000 Pro (Carestream). 

 

 

3.8 Real-time PCR 

 

 Vzorky byly zpracovány a vlastní real-time PCR byla udělána na Oddělení 

toxikogenomiky Státního zdravotního ústavu v Praze, ČR. Přesná metodika je popsaná 

např. v práci Hlavata et al. (2012). 

 

Vyhodnocení real-time PCR: 

Data získaná při real-time PCR analýze se pomocí programové aplikace 

vyhodnocují metodou relativní kvantifikace 2
-ddCt

 (Relative Quantification Study, ABI 

PRISM® Sequence Detection System software, Applied Biosystems). Hodnota Ct 

přitom vyjadřuje počet cyklů, které jsou zapotřebí k dosažení stejného množství PCR 

produktu u jednotlivých vzorků (Livak & Schmittgen, 2001). Znázornění odečtu Ct 

hodnot viz obr. 3.1. 

Pro vyloučení chyby pipetování se naměřené hodnoty sledovaných genů 

(„target“) upraví podle hodnot získaných pro kontrolní („reference“) gen (dCt = 

CtTARGET -CtREFERENCE). Pro relativní vyjádření exprese sledovaných genů se takto 

získaná data dále vztahovali ke kalibrátoru, který byl nastaven na hodnotu 1 (100%). 

Jako kalibrátor jsme zvolili hladinu mRNA sledovaného genu u kontrolních buněk 

(senzitivní linie) (ddCt = dCtVZOREK – dCtKALIBRÁTOR). 
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Obr. 3.1. Flourescence PCR produktu sledující expresi daného genu ve vzorku 1 a 2 

v závislosti na počtu cyklů PCR reakce. Stejné množství PCR produktu detekujeme 

ve vzorcích při různých počtech cyklů Ct1 a Ct2.  

 

 

3.9 RNA interference 

 

3.9.1 Chemikálie a roztoky 

 

Chemikálie: 

Opti-MEM® I reduced serum medium (Life Technologies, Carlsbad, USA); 

INTERFERin transfekční agens (Polyplus-transfection 
TM

, New York, USA); 1 nmol 

siRNA (Life Technologies, Carlsbad, USA) 

 

Roztoky: 

Zásobní roztok siRNA: 1 nmol siRNA jsme smíchali s 50 µl H2O na výslednou 

koncentraci 20 µM. 

 

3.9.2 Materiál 

 

Petriho misky (Ø 60 mm) (Orange Scientific, Braine-I´Alleud, Belgie) 

kultivační 6 jamkové destičky (Orange Scientific, Braine-I´Alleud, Belgie) 

kultivační 12 jamkové destičky (Orange Scientific, Braine-I´Alleud, Belgie) 
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3.9.3 Optimalizace siRNA transfekce  

 

Metodu transfekce siRNA jsme optimalizovali pro dosažení maximálního 

umlčení exprese daného genu pro daný protein u obou linií. Pro optimalizaci jsme 

buňky ředili na koncentraci 70×10
3 

buněk/2 ml do 12 jamkové destičky. 

Při optimalizaci transfekce jsme kombinovali 5 µl INTERFERin® a siRNA ve 200 µl 

Opti-MEM o výsledné koncentraci 1,5 nebo 20 nM siRNA/1,2 ml (tab. 3.3.). 

Transfekční mix jsme na buňky aplikovali po 24 hodinách prekultivace a transfekované 

buňky sklízeli po 48, 72 a 96 hodinách. Výsledek umlčení daného genu jsme sledovali 

na úrovni proteinu (western blot). 

Na základě výsledků optimalizace jsme pro experimenty zvolili inkubaci buněk 

s 5 nM siRNA v médiu po dobu 96 hodin. 

 

3.9.4 Vlastní umlčení exprese 

 

Buňky o počáteční koncentraci 210×10
3
 buněk/6 ml jsme prekultivovali 

na Petriho miskách (Ø 60 mm) po dobu 24 hodin. 

Pro transfekci 5 nM siRNA jsme k buňkám přidali kultivační médium 

bez antibiotik (ATB) o objemu 4 ml a 0,419 ml transfekčního mixu (tab. 3.4.). 

Senzitivní i rezistentní buňky byly transfekovány v médiu bez paclitaxelu 72 hodin. 

Buňky jsme poté odebrali z Petriho misek a znovu inokulovali na 96 jamkovou destičku 

v koncentraci 20×10
3
 buněk/100 µl a na 6 jamkovou destičku v koncentraci 500×10

3 

buněk/2,5 ml do původního média s transfekčním mixem. Kontrolním buňkám jsme 

pouze vyměnili kultivační médium za médium bez ATB ve výsledném objemu 4,42 ml. 

 

Tab. 3.3. Transfekční mix pro optimalizaci transfekce v 12 jamkové destičce 

 

 1 nM 5 nM 20 nM 

Opti-MEM 200 µl 200 µl 200 µl 

INTERFERin 5 µl 5 µl 5 µl 

20 µM siRNA 0,06 µl 0,3 µl 1,2 µl 

Kultivační médium 1000 µl 1000 µl 1000 µl 
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Tab. 3.4. Transfekční mix pro vlastní transfekci (Ø 60 mm Petriho miska) 

 

 5 nM 

Opti-MEM 400 µl 

INTERFERin 18 µl 

20 µM siRNA 1,1 µl 

 

Po dalších 24 hodinách jsme na buňky v 96 jamkové destičce aplikovali 

vzrůstající koncentraci paclitaxelu v kultivačním médiu s ATB (kap. 3.3.2). Počet buněk 

jsme určili po 96 hodinách kultivace počítáním v Bürkerově komůrce (kap. 3.4). 

V 6 jamkové destičce jsme po 24 hodinové preinkubaci vyměnili původní médium 

za kultivační médium s ATB bez paclitaxelu. Buňky jsme zpracovali na proteinové 

lyzáty pro detekci umlčení exprese na úrovni proteinů (western blot) po 96 hodinách 

od ukončení transfekce.  

Pro detekci nespecifikovaných efektů siRNA transfekce jsme veškeré 

experimenty prováděli zároveň s tzv. nespecifickou („non-sense“) siRNA. 

 

 

3.10 Konfokální mikroskopie 

 

3.10.1 Chemikálie, roztoky a protilátky 

 

Chemikálie a komponenty: 

metanol, aceton (Penta, Praha, Česká republika); blokační agens Image-iT FX signal 

enhancer (Life Technologies, Carlsbad, USA); montovací médium Vectashield s DAPI 

(DAPI o koncentraci 1,5 μg/ml) (Vector Laboratories, Burlingame, USA); průhledný 

lak 

 

Primární protilátky:  

Anti-ABCB1, 1:50, monoklonální, myší, IgG (Abcam, Cambridge, UK)  

 

Sekundární protilátky:  

Anti-mouse Alexa Fluor 488, 1:100, kozí (Life technologies, Carlsbad, USA) 
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Roztoky:  

PBS: viz kap. 3.5.1 

 

3.10.2 Materiál 

 

kultivační 24 jamková destička (Orange Scientific, Braine-I´Alleud, Belgie)  

kulatá krycí skla Ø 12 mm (P-LAB, Praha, Česká republika) 

podložní skla (Marienfeld, Lauda-Königshofen, Německo) 

 

3.10.3 Přístroje 

 

fluorescenční mikroskop SB30T (Leica, Wetzlar, Německo), konfokální mikroskop SP5 

(Leica, Wetzlar, Německo) 

 

3.10.4 Provedení konfokální mikroskopie 

 

Buňky o počáteční koncentraci 1×10
5
 buněk/ml jsme kultivovali ve 24 jamkové 

destičce na kulatých krycích sklíčkách. Po 24 hodinách prekultivace jsme buňky 

fixovali metanolem 10 minut nebo acetonem 5 minut při -20°C. Sklíčka jsme promyli 

4× ve 350 µl PBS. Na sklíčka s buňkami jsme aplikovali blokačním agens 

(25 µl/sklíčko) a inkubovali po dobu 45 minut ve vlhké komůrce při pokojové teplotě. 

Sklíčka s buňkami jsme promyli 4× ve 350 µl PBS. Primární protilátku jsme naředili 

do PBS v množství 1:50 a aplikovali na sklíčka (25 µl/sklíčko). Buňky jsme inkubovali 

přes noc ve vlhké komůrce při 4°C. Sklíčka s buňkami jsme promyli 4× ve 350 µl PBS. 

Sekundární protilátku jsme naředili do PBS na koncentraci 1:100 a aplikovali 

v množství 25 µl/sklíčko. Ve vlhké komůrce jsme inkubovali buňky ve tmě 2 hodiny 

za pokojové teploty. Sklíčka s buňkami jsme promyli 4× ve 350 µl PBS. Na závěr jsme 

krycí sklíčka přenesli na podložní sklo do 3 µl montovacího média. Krycí sklíčka jsme 

na podložní skla upevnili bezbarvým lakem na nehty. 

Úspěšnost barvení jsme kontrolovali pomocí fluorescenčního mikroskopu (Leica 

SB30T). Obraz barvených buněk jsme snímali pomocí konfokálního mikroskopu (Leica 

SP5) s objektivem HCX PL APO lambda blue OIL UV zvětšujícím 63×1,4 za použití 

příslušných vlnových délek pro detekci DAPI (jádra) a Alexa Fluor 488 (proteinu). 
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3.11 Průtoková cytometrie 

 

3.11.1 Chemikálie a roztoky  

 

Chemikálie: 

Etanol 96%, „propidium iodid“, RNase, paclitaxel 

 

Roztoky: 

PBS: viz kap. 3.5.1 

 

70% etanol: 30 ml 96% etanolu jsme ředili 10 ml destilované H2O. 

 

„Propidium iodide“ (1 mg/ml): substanci jsme rozpustili v PBS na výslednou 

koncentraci 1 mg/ml. 

 

RNase (10 mg/ml): substanci jsme rozpustili v PBS na výslednou koncentraci 10 mg/ml. 

 

„Propidium iodide master mix“/jeden vzorek: Smíchali jsme 40 µl roztoku propidium 

iodidu (1 mg/ml), 10 µl Rnase (10 mg/ml) a 950 µl PBS. 

 

3.11.2 Materiál 

 

kultivační 6 jamkové destičky (Orange Scientific, Braine-I´Alleud, Belgie) 

FACS zkumavky (Becton Dickinson Labware, New Jersey, USA) 

 

3.11.3 Přístroje 

 

centrifuga BR4i (Jouan, Saint-Herblain, Francie), vortex MS2 Minishaker (IKA, 

Staufen, Německo), průtokový cytometr FACS Calibur (BD Biosciences, Heidelberg, 

Německo), termostat IGO150 (Jouan, Saint-Herblain, Francie) 
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3.11.4 Provedení průtokové cytometrie 

 

Pro analýzu buněčného cyklu průtokovou cytometrií jsme buňky o počáteční 

koncentraci 500×10
3 

buněk/2,5 ml kultivovali v 6 jamkových destičkách. 

Po 24 hodinách prekultivace jsme na buňky aplikovali roztok paclitaxelu dle postupu 

uvedeného v kap. 3.3. Buňky jsme i s kultivačním médiem přenesli do FACS zkumavek 

po 6 a 24 hodinách kultivace pro linii SK-BR-3 a po 12 a 36 hodinách kultivace pro linii 

MCF-7. Následně jsme buňky odstředili v chlazené centrifuze při 2000 rpm a 4ºC 

po dobu 10 minut. Po resuspendaci buněčné pelety v ledovém PBS jsme centrifugaci 

opakovali. Buněčnou peletu jsme následně resuspendovali ve 100 µl ledového PBS 

a fixovali za mírného vortexování přidáním 1,5 ml ledového 70% etanolu (-20ºC). 

Fixované buňky v 70% etanolu jsme inkubovali 45 minut v lednici. Poté jsme buňky 

centrifugovali při 2000 rpm a 4ºC po dobu 10 minut. Buněčnou peletu jsme 

resuspendovali v PBS a centrifugaci opakovali. Pro barvení buněk jsme peletu 

resuspendovali v 1 ml „propidium iodide master mixu“ a inkubovali 45 minut při 37ºC 

ve tmě. Fluorescenci buněk jsme měřili na průtokovém cytometru na kanálu SL-2. 
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4 Výsledky 
 

 

4.1 Navození rezistence k paclitaxelu u buněk nádorů prsu 

 

Z původních buněčných linií nádorů prsu SK-BR-3 a MCF-7, které jsou 

senzitivní na paclitaxel, jsme v naší laboratoři postupnou adaptací na zvyšující se 

koncentrace paclitaxelu odvodili sublinie SK-BR-3 a MCF-7 k paclitaxelu rezistentní 

(Kovář et al.: nepublikované výsledky). Buňky rezistentních sublinií dlouhodobě 

proliferují i při takových koncentracích paclitaxelu (100 nM paclitaxelu pro SK-BR-3 a 

300 nM paclitaxelu pro MCF-7), kdy většina buněk původních senzitivních linií umírá 

během 96 hodin (obr. 4.1, data S. Kvísové). 

 

 

4.2 Indukce apoptózy u rezistentních versus senzitivních buněk 

nádorů prsu po aplikaci paclitaxelu 

 

Vliv paclitaxelu na indukci apoptózy u rezistentních a senzitivních buněk nádorů 

prsu SK-BR-3 a MCF-7 jsme testovali prostřednictvím aktivace exekučních kaspáz, 

štěpení proteinu PARP-1 a také fosforylace proteinu Bcl-2 (obr. 4.2, 4.3 a 4.4). Tímto 

jsme chtěli potvrdit, že u rezistentních buněk po aplikaci paclitaxelu nedochází 

k indukci apoptózy ani k zastavení buněčného cyklu. 

Paclitaxel v koncentraci 100 nM jsme aplikovali na rezistentní i senzitivní buňky 

SK-BR-3. V případě buněk MCF-7 jsme použili koncentraci paclitaxelu 300 nM. Tyto 

koncentrace paclitaxelu představují minimální koncentrace s téměř maximálním 

účinkem na schopnost přežívání senzitivních buněk, přičemž rezistentní buňky 

při těchto koncentracích víceméně normálně proliferují (obr. 4.1). 

 

4.2.1 Aktivace exekučních kaspáz 

 

Zjišťovali jsme expresi a aktivaci exekučních kaspáz, tj. kaspázy 3 a 7 

u senzitivních a rezistentních buněk SK-BR-3 a kaspázy 7 u senzitivních a rezistentních 

buněk MCF-7 (nemají funkční kaspázu 3) po aplikaci paclitaxelu. 



55 

 

 
 

 
Obr. 4.1. Vliv paclitaxelu na růst a přežívání senzitivních a rezistentních buněk (A) 

SK-BR-3 a (B) MCF-7. Kontrolní buňky (KO) byly inkubovány v médiu bez paclitaxelu. 

Buňky byly vysety do 96 jamkové destičky v množství 20×10
3
 buněk/100 µl média a jamku. 

Počet buněk inokula je znázorněn přerušovanou linkou. Počet živých buněk byl stanoven 

počítáním v Bürkerově komůrce po 96 hodinách inkubace. Každý sloupec představuje průměr 

z 8 jamek ± SEM (data S. Kvísové). 

 

Hladina prokaspázy 3 a ani prokaspázy 7 se u rezistentních buněk SK-BR-3 

oproti buňkám senzitivním neliší. Ke štěpení jak prokaspázy 3, tak prokaspázy 7 na její 

aktivní formu dochází u senzitivních buněk SK-BR-3 po 24 hodinové expozici 

paclitaxelu. U rezistentních buněk SK-BR-3 pak ke štěpení prokaspázy 3 ani 7 

nedochází (obr. 4.2). Sledované časové intervaly (6 h a 24 h) jsme vybrali na základě 

analýzy výsledků dřívějších experimentů v naší laboratoři. 
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U rezistentních buněk MCF-7 se hladina prokaspázy 7 oproti senzitivním 

buňkám také neliší. U senzitivních buněk MCF-7 dochází ke štěpení prokaspáza 7 po 36 

hodinové expozici paclitaxelu, zatímco u rezistentních buněk se prokaspáza 7 neštěpí 

(obr. 4.2). Sledované časové intervaly (12 h a 36 h) jsme opět vybrali na základě 

analýzy dřívějších výsledků experimentů v naší laboratoři. 

Vlivem aktivních exekučních kaspáz (kaspáza 3, kaspáza 7) dochází ke štěpení 

proteinu PARP-1. U senzitivních buněk linií SK-BR-3 a MCF-7 jsme detekovali štěpení 

proteinu PARP-1 ve 24 respektive 36 hodinách po aplikaci paclitaxelu. Ke štěpení 

proteinu PARP-1 nedochází ani u jedné rezistentní buněčné sublinie (obr. 4.3). 

 

4.2.2 Fosforylace Bcl-2 

 

U senzitivních a rezistentních buněk SK-BR-3 a MCF-7 jsme zjišťovali vliv paclitaxelu 

na fosforylaci serinu 70 proteinu Bcl-2. Tato fosforylace bývá spojována s indukcí 

apoptózy (kap. 2.3.2). Zjistili jsme, že u senzitivních buněk SK-BR-3 dochází k výrazné 

fosforylaci Bcl-2, jejíž úroveň v čase od 6 do 24 hodin po aplikaci taxanu narůstá. 

Rezistentní buňky SK-BR-3 nevykazují nárůst hladiny fosforylovaného Bcl-2 

po aplikaci taxanu (obr. 4.4). U senzitivních buněk MCF-7 dosahuje fosforylace Bcl-2 

prezentovaného maxima 12 hodin po aplikaci taxanu, přičemž po 36 hodinách její 

úroveň již klesá. Rezistentní buňky MCF-7, podobně jako rezistentní buňky SK-BR-3, 

nevykazují nárůst hladiny fosforylovaného Bcl-2 (obr. 4.4). 

 Hladinu nefosforylovaného proteinu Bcl-2 jsme detekovali jak u buněk 

SK-BR-3, tak i u buněk MCF-7. Zjistili jsme, že bazální hladina Bcl-2 u rezistentních 

buněk v případě linie SK-BR-3 je na přibližně stejné úrovni jako u buněk senzitivních. 

V případě rezistentních buněk MCF-7 je však hladina proteinu Bcl-2 ve srovnání se 

senzitivními buňkami výrazně nižší (obr. 4.5). 
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Obr. 4.2. Vliv paclitaxelu na aktivaci (A) exekuční kaspázy 3 a 7 u senzitivních a 

rezistentních buněk SK-BR-3 a (B) exekuční kaspázy 7 u senzitivních a rezistentních 

buněk MCF-7. Paclitaxel (Pacli) byl aplikován v koncentraci 100 nM pro buňky SK-BR-3 a 

300 nM pro buňky MCF-7. Buňky kontroly (KO) byly inkubovány bez paclitaxelu. Po příslušné 

době inkubace, tj. 6 h a 24 h pro buňky SK-BR-3 a 12 h a 36 h pro buňky MCF-7, byla hladina 

prokaspáz a štěpených kaspáz stanovena metodou western blot. Aktin byl detekován jako 

kontrola nanášky. Ukázán je reprezentativní výsledek ze dvou nezávislých pokusů. 
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Obr. 4.3. Vliv paclitaxelu na štěpení PARP-1 u senzitivních a rezistentních buněk (A) 

SK-BR-3 a (B) MCF-7. Paclitaxel (Pacli) byl aplikován v koncentraci 100 nM pro buňky 

SK-BR-3 a 300 nM pro buňky MCF-7. Buňky kontroly (KO) byly inkubovány bez paclitaxelu. 

Po příslušné době inkubace, tj. 6 h a 24 h pro buňky SK-BR-3 a 12 h a 36 h pro buňky MCF-7, 

byla hladina štěpeného PARP-1 stanovena metodou western blot. Aktin byl detekován jako 

kontrola nanášky. Ukázán je reprezentativní výsledek ze tří nezávislých pokusů. 
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Obr. 4.4. Vliv paclitaxelu na hladinu fosforylovaného proteinu Bcl-2 u senzitivních 

a rezistentních buněk (A) SK-BR-3 a (B) MCF-7. Paclitaxel (Pacli) byl aplikován 

v koncentraci 100 nM pro buňky SK-BR-3 a 300 nM pro buňky MCF-7. Buňky kontroly (KO) 

byly inkubovány bez paclitaxelu. Po příslušné době inkubace, tj. 6 h a 24 h pro buňky SK-BR-3 

a 12 h a 36 h pro buňky MCF-7, byla hladina Bcl-2 fosforylovaného (p-Bcl-2) na serinu 70 

stanovena metodou western blot. Aktin byl detekován jako kontrola nanášky. Ukázán 

je reprezentativní výsledek ze tří nezávislých pokusů. 
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Obr. 4.5. Vliv paclitaxelu na hladinu nefosforylovaného proteinu Bcl-2 u senzitivních 

a rezistentních buněk (A) SK-BR-3 a (B) MCF-7. Paclitaxel (Pacli) byl aplikován 

v koncentraci 100 nM pro buňky SK-BR-3 a 300 nM pro buňky MCF-7. Buňky kontroly (KO) 

byly inkubovány bez paclitaxelu. Po příslušné době inkubace, tj. 6 h a 24 h pro buňky SK-BR-3 

a 12 h a 36 h pro buňky MCF-7, byla hladina Bcl-2 stanovena metodou western blot. Aktin byl 

detekován jako kontrola nanášky. Ukázán je reprezentativní výsledek ze tří nezávislých pokusů. 
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4.3 Exprese ABC transportérů na úrovni mRNA u rezistentních 

versus senzitivních buněk nádorů prsu 

  

 Ve spolupráci s Oddělením toxikogenomiky Státního zdravotního ústavu 

v Praze, ČR, jsme stanovili expresi všech 49 lidských ABC transportérů (tab. 4.1) 

na úrovni mRNA u senzitivních a rezistentních buněk SK-BR-3 a MCF-7 pomocí 

metody real-time PCR. Získaná data jsme pomocí relativní kvantifikace převedli 

na hodnoty vztažené ke kalibrátoru (senzitivní linie), nastaveném na hodnotu 1 (kap. 

3.8), zvlášť pro buňky SK-BR-3 a zvlášť pro buňky MCF-7. Vybrali jsme 8 suspektních 

ABC transportérů z podrodin B, C a G s výraznějšími rozdíly v hladinách exprese 

mRNA u rezistentních versus senzitivních buněk jednotlivých linií či mezi samotnými 

liniemi. Jsou to transportéry ABCB1, ABCB4, ABCC1, ABCC2, ABCC7, ABCC8, 

ABCC9 a ABCG 2 (tab. 4.2). 

 

ABCA ABCB ABCC ABCD ABCE ABCF ABCG 

ABCA1 ABCB1 ABCC1 ABCD1 ABCE1 ABCF1 ABCG1 

ABCA2 ABCB2 ABCC2 ABCD2   ABCF2 ABCG2 

ABCA3 ABCB3 ABCC3 ABCD3   ABCF3 ABCG3 

ABCA4 ABCB4 ABCC4 ABCD4     ABCG4 

ABCA5 ABCB5 ABCC5       ABCG5 

ABCA6 ABCB6 ABCC6       ABCG8 

ABCA7 ABCB7 ABCC7         

ABCA8 ABCB8 ABCC8         

ABCA9 ABCB9 ABCC9         

ABCA10 ABCB10 ABCC10         

ABCA12 ABCB11 ABCC11         

ABCA13   ABCC12         

    ABCC13         

 

 
Tab. 4.1. Lidské ABC transportéry se stanovenou hladinou mRNA u senzitivních 

a rezistentních buněk SK-BR-3 a MCF-7. ABC transportéry jsou uspořádané podle 

jednotlivých podrodin. 

 

U rezistentní sublinie buněk SK-BR-3 jsme detekovali výrazně vyšší hladinu 

mRNA pro transportéry ABCB1, ABCB4 a ABCC9 a to díky velmi nízké 

(nedetekovatelné) hladině mRNA těchto transportérů u buněk senzitivních. Expresi 

transportéru ABCC7 na úrovni mRNA jsme nedetekovali ani u senzitivních ani 
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u rezistentních buněk SK-BR-3. U ostatních ABC transportérů jsme expresi na úrovni 

mRNA detekovali i v případě senzitivní a rezistentní linie SK-BR-3. Hladina mRNA 

transportéru ABCG2 byla u rezistentních buněk zvýšena. Exprese transportérů ABCC1, 

ABCC2 a ABCC8 byla při srovnání se senzitivní kontrolou u rezistentních buněk 

naopak nižší (tab. 4.2). 

K podobným změnám dochází i u senzitivních a rezistentních buněk linie 

MCF-7. Ke zvýšení exprese na úrovni mRNA dochází u rezistentních buněk v případě 

transportérů ABCB1, ABCB4 a ABCC2. Hladina mRNA transportérů ABCC1, 

ABCC7, ABCC8 a ABCG2 byla u rezistentních MCF-7 buněk naopak snížená (tab. 

4.2). 

Exprese transportérů ABCC2, ABCC7, ABCC9 a ABCG2 na úrovni mRNA 

se navíc liší i mezi jednotlivými liniemi (tab. 4.2). 

 

A. SK-BR-3 

  ABCB1 ABCB4 ABCC1 ABCC2 ABCC7 ABCC8 ABCC9 ABCG2 

Senzitivní  ND ND 1 1 ND 1 ND 1 

Rezistentní 24,80 * 34,20 * 0,84 0,19 ND 0,30 30,00 * 3,39 

 

B. MCF-7 

  ABCB1 ABCB4 ABCC1 ABCC2 ABCC7 ABCC8 ABCC9 ABCG2 

Senzitivní  1 1 1 1 1 1 1 1 

Rezistentní 8079,00 61,00 0,84 2,38 0,04 0,44 0,67 1,01 

 

 

Tab. 4.2. Relativní hladina mRNA ABC transportérů u rezistentních buněk (A) SK-BR-3 

a (B) MCF-7 ve srovnání se senzitivními buňkami. Uvedeny jsou pouze ty ABC transportéry, 

kde byly zjištěny zajímavé změny mezi senzitivními a rezistentními buňkami anebo rozdíly 

mezi buňkami SK-BR-3 a MCF-7. Jako kalibrátor byla zvolena hladina mRNA senzitivních 

buněk, která byla nastavena na hodnotu 1. ND - hladiny mRNA pod úrovní citlivosti použité 

metody. * Ct hodnota pro daný gen z celkového počtu 40 cyklů (kap. 3.10), kdy vzhledem 

k nedekovatelné hladině kalibrátoru nelze hladinu mRNA vyjádřit relativní kvantifikací. 
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4.4 Exprese ABC transportérů na úrovni proteinů u rezistentních 

versus senzitivních buněk nádorů prsu 

 

4.4.1 Exprese ABC transportérů podrodiny B 

 

Metodu western blot jsme použili pro stanovení exprese transportérů ABCB1 

a ABCB4 na úrovni proteinu u senzitivních a rezistentních buněk SK-BR-3 a MCF-7.  

Senzitivní buňky SK-BR-3 i MCF-7 nemají expresi proteinu ABCB1 

detekovatelnou, zatímco u rezistentních buněk obou linií je hladina proteinu ABCB1 

vysoká (obr. 4.6). Výsledky jsme potvrdili pomocí dvou různých protilátek (kap. 3.7). 

Tato výrazně zvýšená exprese ABCB1 na úrovni proteinu koreluje s výsledky exprese 

mRNA (tab. 4.2) u rezistentních buněk SK-BR-3 i MCF-7 oproti senzitivním buňkám. 

 

 

 

Obr. 4.6. Exprese proteinu ABCB1 u senzitivních (Sen.) a rezistentních (Rez.) buněk 

SK-BR-3 a MCF-7. Hladina proteinu ABCB1 byla stanovena metodou western blot. Ze dvou 

používaných protilátek byla použita primární protilátka proti ABCB1 (JSB-1) (Abcam). Aktin 

byl detekován jako kontrola nanášky. Ukázán je reprezentativní výsledek ze tří nezávislých 

pokusů. 

 

Pro detekci proteinu ABCB4 jsme použili dvě primární protilátky, ale ani jedna 

protilátka nedávala v našich buňkách jednoznačný signál hledaného proteinu. Použili 

jsme proto jako pozitivní kontrolu lyzát z tkáně myšího srdce, na kterém byla protilátka 

testována. Z těchto výsledků jsme mohli určit, že výraznější exprese proteinu ABCB4 

není detekovatelná ani u jedné z testovaných buněčných linií (obr. 4.7).  

Exprese proteinu ABCB4 v našich buňkách tedy nekoreluje se změnou exprese 

ABCB4 na úrovni mRNA u rezistentních buněk oproti buňkám senzitivním (tab. 4.2). 

Můžeme se domnívat, že ABCB4 se neuplatňuje v rezistenci k paclitaxelu. 
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Obr. 4.7. Exprese proteinu ABCB4 u senzitivních (Sen.) a rezistentních (Rez.) buněk 

SK-BR-3 a MCF-7. Hladina exprese proteinu ABCB4 byla stanovena metodou western blot. 

Lyzát z tkáně myšího srdce (KO) byl použit jako pozitivní kontrola detekovaného proteinu. 

Ze dvou používaných protilátek byla použita primární protilátka proti ABCB4 (Abnova). Aktin 

byl detekován jako kontrola nanášky. Ukázán je reprezentativní výsledek ze tří nezávislých 

pokusů. 

 

4.4.2 Exprese ABC transportérů podrodiny C 

 

Expresi na úrovni proteinu jsme detekovali u vybraných ABCC transportérů 

(ABCC1, ABCC2, ABCC7, ABCC8 a ABCC9) pomocí metody western blot 

u senzitivních i rezistentních buněk SK-BR-3 a MCF-7. Zjištěné rozdíly v expresi 

na úrovni mRNA (tab. 4.2) jsme na úrovni proteinu nepotvrdili. Z výsledků vyplývá, 

že hladiny těchto transportérů se u rezistentních a senzitivních buněk neliší. To platí jak 

pro buňky SK-BR-3, tak i pro buňky MCF-7. Srovnáním linií SK-BR-3 a MCF-7 jsme 

ale detekovali rozdílnou hladinu proteinů u transportéru ABCC8 i u transportéru 

ABCC9. U buněk SK-BR-3 byla v obou případech výrazně vyšší (obr. 4.8). 

 

4.4.3 Exprese ABC transportéru podrodiny G 

 

Analogicky jsme testovali expresi proteinu ABCG2. Exprese proteinu 

u senzitivních i rezistentních buněk SK-BR-3 nebyla pomocí metody western blot 

detekovatelná (obr. 4.9) na rozdíl od výsledků exprese na úrovni mRNA (tab. 4.2). 

Senzitivní a rezistentní buňky MCF-7 nevykazují rozdílnou hladinu proteinu ABCG2 

(obr. 4.9), což koresponduje s hladinami mRNA (tab. 4.2). 
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Obr. 4.8. Exprese proteinů ABCC1, ABCC2, ABCC7, ABCC8, ABCC9 u senzitivních 

(Sen.) a rezistentních (Rez.) buněk SK-BR-3 a MCF-7. Hladina exprese proteinů byla 

stanovena metodou western blot. Aktin byl detekován jako kontrola nanášky. Ukázán 

je reprezentativní výsledek ze tří nezávislých pokusů. 
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Obr. 4.9. Exprese proteinu ABCG2 u senzitivních (Sen.) a rezistentních (Rez.) buněk 

SK-BR-3 a MCF-7. Hladina exprese proteinu ABCG2 byla stanovena metodou western blot. 

Aktin byl detekován jako kontrola nanášky. Ukázán je reprezentativní výsledek ze tří 

nezávislých pokusů. 
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4.5 Úloha ABCB1 v rezistenci buněk nádorů prsu k paclitaxelu  

 

Analýza výsledků exprese vybraných ABC transportérů na hladině mRNA 

i na hladině proteinu ukázala, že ABCB1 transportér je pravděpodobně jediný 

z testovaných ABC transportérů, který by mohl hrát úlohu v rezistenci k paclitaxelu. 

Jeho úlohu v rezistenci k paclitaxelu jsme ověřovali umlčením jeho exprese 

v rezistentních buňkách SK-BR-3 i MCF-7 (kap. 3.9.). 

 

4.5.1 Buněčná lokalizace ABCB1 

 

Hladina proteinu ABCB1 byla po umlčení jeho exprese u buněk SK-BR-3 a 

MCF-7 snížená o 80%, respektive 90% ve srovnání s „non-sense“ siRNA kontrolou 

(obr. 4.10). Úspěšnost transfekce jsme ověřili na úrovni proteinů pomocí metody 

western blot. Viditelné snížení hladiny ABCB1 proteinu po aplikaci „non-sense“ siRNA 

je pravděpodobně nespecifický efekt transfekce. 

 

 
 
 

Obr. 4.10. Umlčení exprese proteinu ABCB1 u rezistentních buněk SK-BR-3 a MCF-7. 
ABCB1 siRNA a „non-sense“ siRNA (ns siRNA) byly aplikované v koncentraci 5 nM. Hladina 

proteinu ABCB1 byla stanovena metodou western blot 96 hodin po ukončení transfekce. 

Hladina ABCB1 u senzitivních buněk byla použita jako kontrola. Aktin byl detekován jako 

kontrola nanášky. Ukázán je reprezentativní výsledek ze tří nezávislých pokusů. 

 

Umlčení exprese genu ABCB1 pomocí siRNA transfekce jsme použili mimo 

jiné k detekci lokalizace proteinu ABCB1 a ověření specificity signálu v buňkách 

SK-BR-3 a MCF-7 rezistentních k paclitaxelu. Buněčnou lokalizaci proteinu ABCB1 
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jsme detekovali pomocí konfokální mikroskopie. U buněk SK-BR-3 i MCF-7 jsme 

protein ABCB1 detekovali prostřednictvím fluorescenčního signálu v plazmatické 

membráně (obr. 4.11).  

 

 
 

 
Obr. 4.11. Buněčná lokalizace proteinu ABCB1 u rezistentních buněk SK-BR-3 a MCF-7. 

Kontrolní buňky (KO) byly kultivovány v příslušném médiu bez aplikace ABCB1 siRNA. 

Pro umlčení exprese genu ABCB1 byla k buňkám aplikovaná specifická ABCB1 siRNA. 

Buněčnou lokalizaci proteinu ABCB1 jsme sledovali pomocí konfokální mikroskopie. Ukázán 

je reprezentativní výsledek ze dvou nezávislých pokusů. 

 

4.5.2 Vliv umlčení exprese genu ABCB1 na rezistenci buněk nádoru prsu 

k paclitaxelu  

 

Vliv umlčení exprese proteinu ABCB1 na rezistenci (růst a přežívání) 

k paclitaxelu jsme sledovali prostřednictvím „dose-response“ experimentů v rámci 

jednotlivých buněčných linií SK-BR-3 a MCF-7 (kap. 3.4). Následně jsme také 

detekovali aktivaci exekučních kaspáz 3 a 7 po aplikaci paclitaxelu pomocí metody 

western blot (kap. 4.5.3). Pro umlčení exprese genu ABCB1 jsme rezistentní sublinie 

inkubovali v přítomnosti specifické siRNA na rozdíl od kontrolních rezistentních 

a senzitivních linií. Buňky jsme po 96 hodinové preinkubaci vystavili působení 
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paclitaxelu o vzrůstajících koncentracích na dalších 96 hodin a poté jsme srovnávali 

jejich růst a přežívání (kap. 3.3.2). Jak jsme již dříve ukázali u buněk SK-BR-3 

senzitivní linie nepřežívá od koncentrace paclitaxelu v médiu 30 nM a vyšší, zatímco 

rezistentní sublinie vykazuje víceméně normální růst až do 100 nM koncentrace 

paclitaxelu v médiu (obr. 4.1). 

Zjistili jsme však, že u rezistentních sublinií SK-BR-3 s umlčenou expresí 

ABCB1 přežívá po aplikaci paclitaxelu (100nM) statisticky signifikantně (P<0,05) 

menší počet buněk ve srovnání s buňkami transfekovanými „non-sense“ siRNA. Buňky 

po aplikaci „non-sense“ siRNA mají při tom srovnatelný průběh „dose-response“ křivky 

jako tytéž buňky bez transfekce (obr. 4.12A).  

Senzitivní buňky linie MCF-7 nedosahují počtu inokulovaných buněk 

při 100 nM koncentraci paclitaxelu po 96 hodinové inkubaci. Tyto buňky jsou však 

schopné přežívat pod hranicí počtu buněk inokula i ve vyšších koncentracích 

paclitaxelu, na rozdíl od senzitivních buněk SK-BR-3. Rezistentní buňky MCF-7 

vykazují víceméně standardní růst až do koncentrace 300 nM paclitaxel v médiu (obr. 

4.1). 

Rezistentních buněk MCF-7 s umlčenou expresí ABCB1 je však při stejné 

koncentraci paclitaxelu v médiu (300nM) statisticky signifikantně (P<0,05) méně 

než rezistentních buněk transfekovaných „non-sense“ siRNA. Počty kontrolních 

rezistentních buněk po aplikaci paclitaxelu korespondují s počtem rezistentních buněk 

transfekovaných „non-sense“ siRNA (obr. 4.12B). 

 

4.5.3 Vliv umlčení exprese genu ABCB1 na indukci apoptózy u rezistentních 

buněk nádorů prsu po aplikaci paclitaxelu  

 

 Metodou western blot jsme zjišťovali expresi a aktivaci exekučních kaspáz 3 a 7 

po umlčení exprese ABCB1 pro buňky SK-BR-3 24 h po aplikaci paclitaxelu 

v koncentraci 300 nM a 600 nM a 36 h po aplikaci paclitaxelu v koncentraci 300 nM a 

1000 nM pro buňky MCF-7. Koncentrace paclitaxelu pro tyto experimenty jsme vybrali 

na základě výsledků z „dose-response“ experimentů (kap. 4.5.2). 

Rezistentní buňky SK-BR-3 s umlčenou expresí ABCB1 vykazují podobný vzor 

aktivace kaspázy 3 jako buňky senzitivní. Stejně tak i aktivace kaspázy 7 je výraznější 

po umlčení exprese ABCB1 v rezistentních buňkách oproti rezistentním buňkám 

bez umlčení. Naše výsledky naznačují, že po umlčení exprese ABCB1 u rezistentních 
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buněk SK-BR-3 dochází ke zvýšené aktivaci kaspáz 3 a 7 ve srovnání s původními 

rezistentními buňkami (obr. 4.13). 

U buněk MCF-7 s umlčenou expresí ABCB1 jsme detekovali podobný vzor 

aktivace kaspázy 7 jako je tomu u senzitivních buněk (obr. 4.13). 

Jak jsme již popsali v kapitole 4.2.1, vlivem aktivních exekučních kaspáz 

dochází ke štěpení proteinu PARP-1. Štěpený PARP-1 jsme detekovali pouze 

ve vzorcích s dostatečně aktivovanými kaspázami (viz předchozí odstavce) u obou 

buněčných linií (obr. 4.13 a 4.14). 

 

4.5.4  Rezistence k doxorubicinu u buněk nádorů prsu rezistentních k paclitaxelu 

  

Dále jsme zjišťovali, zda buňky rezistentní k paclitaxelu vykazují také rezistenci 

k doxorubicinu. Srovnávali jsme růst a přežívání rezistentních buněk po umlčení 

exprese ABCB1 specifickou siRNA u buněk SK-BR-3 a MCF-7 po 96 hodinovém 

působení různých koncentrací doxorubicinu a působení paclitaxelu v koncentraci 300 

nM.  

Jak jsme ukázali již v předchozích experimentech (obr. 4.12), po aplikaci 

paclitaxelu v příslušných koncentracích dochází u rezistentních sublinií SK-BR-3 a 

MCF-7 s umlčenou expresí ABCB1 k statisticky signifikantnímu poklesu počtu buněk 

(P<0,05) oproti buňkám transfekovaným pouze „non-sense“ siRNA. 

 Z výsledků pro doxorubicin vyplývá, že buňky rezistentní k paclitaxelu obou 

linií jsou zároveň částečně rezistentní i k doxorubicinu. K poklesu počtu buněk 

pod hodnotu inokula dochází po 96 hodinách inkubace u rezistentních buněk SK-BR-3 

až po aplikaci 300 nM doxorubicinu a u rezistentních buněk linie MCF-7 po aplikaci 

3000 nM doxorubicinu. K poklesu počtu buněk k víceméně nulové hodnotě po aplikaci 

doxorubicinu dochází u rezistentních buněk linie SK-BR-3 při koncentraci 1000 nM a 

u rezistentních buněk linie MCF-7 při koncentracích vyšších než 30000 nM (obr. 4.15). 

 Zjistili jsme, že v případě námi používaných buněk je rezistence k doxorubicinu 

také alespoň částečně vázaná na přítomnost ABCB1 transportéru. U buněk SK-BR-3 

s umlčenou expresí ABCB1 dochází k statisticky signifikantně menšímu růstu buněk 

(P<0,01) po aplikaci již 30 nM doxorubicinu oproti buňkám transfekovaným 

„non-sense“ siRNA. U buněk MCF-7 s umlčenou expresí ABCB1 dochází k statisticky 

signifikantně menšímu růstu buněk (P<0,05) po aplikaci 300 nM doxorubicinu oproti 

buňkám transfekovaným „non-sense“ siRNA. Nenašli jsme ale takovou koncentraci  
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Obr. 4.12. Vliv paclitaxelu na růst a přežívání rezistentních buněk (Rez.) po umlčení 

exprese proteinu ABCB1 ve srovnání s vlivem paclitaxelu na senzitivní buňky (Sen.) (A) 

SK-BR-3 a (B) MCF-7. Kontrolní buňky (KO) byly inkubovány v médiu bez paclitaxelu. 

Buňky byly vysety do 96 jamkové destičky v množství 20×10
3
 buněk/100 µl média a jamku. 

Počet buněk inokula je znázorněn přerušovanou linkou. ABCB1 siRNA a „non-sense“ siRNA 

(ns siRNA) byly aplikované v koncentraci 5 nM. Počet živých buněk byl stanoven počítáním 

v Bürkerově komůrce po 96 hodinách inkubace. Každý sloupec představuje průměr ze tří 

nezávislých pokusů ± SEM. * Statisticky signifikantní rozdíl (P<0,05) při srovnání počtu buněk 

po umlčení exprese proteinu ABCB1 specifickou siRNA a po aplikaci nespecifické „non-sense“ 

siRNA (ns siRNA). 
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Obr. 4.13. Vliv paclitaxelu na aktivaci exekuční kaspázy 3 a 7 u rezistentních buněk (Rez.) 

po umlčení exprese proteinu ABCB1 ve srovnání s vlivem paclitaxelu na senzitivní buňky 

(Sen.) u linií (A) SK-BR-3 a (B) MCF-7. ABCB1 siRNA a „non-sense“ siRNA (ns siRNA) 

byly aplikované v koncentraci 5 nM. Paclitaxel byl aplikován v koncentraci 300 a 600 nM 

pro buňky SK-BR-3 a 300 a 1000 nM pro buňky MCF-7. Buňky kontroly (KO) byly 

inkubovány bez paclitaxelu. Po příslušné době inkubace, tj. 24 h pro buňky SK-BR-3 a 36 h 

pro buňky MCF-7, byla hladina prokaspáz a štěpených kaspáz stanovena metodou western blot. 

Aktin byl detekován jako kontrola nanášky. Ukázán je reprezentativní výsledek ze dvou 

nezávislých pokusů. 
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Obr. 4.14. Vliv paclitaxelu na štěpení PARP-1 u rezistentních buněk (Rez.) po umlčení 

exprese proteinu ABCB1 ve srovnání s vlivem paclitaxelu na senzitivní buňky (Sen.) u linií 

(A) SK-BR-3 a (B) MCF-7. ABCB1 siRNA a „non-sense“ siRNA (ns siRNA) byly aplikované 

v koncentraci 5 nM. Paclitaxel byl aplikován v koncentraci 300 a 600 nM pro buňky SK-BR-3 

a 300 a 1000 nM pro buňky MCF-7. Buňky kontroly (KO) byly inkubovány bez paclitaxelu. 

Po příslušné době inkubace, tj. 24 h pro buňky SK-BR-3 a 36 h pro buňky MCF-7, byla hladina 

štěpeného PARP-1 stanovena metodou western blot. Aktin byl detekován jako kontrola 

nanášky. Ukázán je reprezentativní výsledek ze dvou nezávislých pokusů. 

 

doxorubicinu, která by měla stejný vliv na růst a přežívání buněk SK-BR-3 i MCF-7 

jako má 300 nM paclitaxel (obr. 4.15). Aby tedy u buněk SK-BR-3 byly senzitivní 

buňky a buňky s umlčeným ABCB1 pod hranicí inokula, zatímco rezistentní buňky 

bez umlčení by vykazovaly víceméně normální růst po aplikaci doxorubicinu. Přestože 

buňky MCF-7 vykazují podobný růst a přežívání jak po aplikaci 300nM doxorubicinu, 

tak po aplikaci 300nM paclitaxelu, tento vliv doxorubicinu není statisticky signifikantní 

ve stejné míře jako vliv paclitaxelu. 
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Obr. 4.15. Vliv doxorubicinu na růst a přežívání rezistentních buněk (Rez.) po umlčení 

exprese proteinu ABCB1 ve srovnání s vlivem doxorubicinu na senzitivní buňky (Sen.) 

(A) SK-BR-3 a (B) MCF-7. Kontrolní buňky (KO) byly inkubovány v médiu 

bez doxorubicinu. Pro srovnání je uveden vliv 300 nM paclitaxelu (Pacli). Buňky byly vysety 

do 96 jamkové destičky v množství 20×10
3
 buněk/100 µl média a jamku. Počet buněk inokula 

je znázorněn přerušovanou linkou. ABCB1 siRNA a „non-sense“ siRNA (ns siRNA) byly 

aplikované v koncentraci 5 nM. Počet živých buněk byl stanoven počítáním v Bürkerově 

komůrce po 96 hodinách inkubace. Každý sloupec představuje průměr ze dvou nezávislých 

pokusů ± SEM. *, ** Statisticky signifikantní rozdíl (P<0,05, P<0,01) při srovnání počtu buněk 

po umlčení exprese proteinu ABCB1 specifickou siRNA a po aplikaci nespecifické „non-sense“ 

siRNA (ns siRNA). 
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4.6 Charakter navozené rezistence k paclitaxelu u buněk nádorů prsu 

 

Zda je námi navozená rezistence k paclitaxelu u studovaných buněk trvalého 

charakteru nebo má přechodný charakter v závislosti na přítomnosti paclitaxelu 

v kultivačním médiu, jsme testovali prostřednictvím buněk rezistentních na paclitaxel 

po zpětné adaptaci na médium bez paclitaxelu (kap. 3.1.). 

Stanovením počtu buněk jsme sledovali růst a přežívání buněk po aplikaci 

paclitaxelu v koncentraci 100 nM pro rezistentní a zpětně adaptované buňky SK-BR-3 

a v koncentraci 300 nM pro rezistentní a zpětně adaptované buňky MCF-7. Počty 

rezistentních a zpětně adaptovaných buněk se po aplikaci paclitaxelu v příslušných 

koncentracích nelišil ani u jedné ze studovaných linií (obr. 4.16). 

 

4.6.1 Aktivace exekučních kaspáz a fosforylace Bcl-2 

 

Stejně jako v případě senzitivních a rezistentních buněk SK-BR-3 a MCF-7 jsme 

sledovali vliv paclitaxelu na aktivaci exekučních kaspáz 3 a 7 u zpětně adaptovaných 

buněk po aplikaci paclitaxelu. Zjistili jsme, že ke štěpení prokaspáz na aktivní formy 

nedochází, stejně jako u rezistentních buněk daných linií (obr. 4.17). Podle očekávání 

jsme tak, jako v případě rezistentních sublinií SK-BR-3 a MCF-7, ani u zpětně 

adaptovaných buněk nedetekovali štěpení proteinu PARP-1 (obr. 4.18). 

Dále jsme u rezistentních sublinií po zpětné adaptaci zjišťovali změnu hladiny 

Bcl-2 fosforylovaného (p-Bcl-2) na serinu 70 po aplikaci paclitaxelu v příslušných 

koncentracích (obr. 4.19). U zpětně adaptovaných buněk linie SK-BR-3 jsme detekovali 

stálou nízkou hladinu p-Bcl-2, odpovídající detekované hladině proteinu u buněk 

rezistentních (obr. 4.4A). U zpětně adaptovaných buněk linie MCF-7 jsme ve 12 

hodinách inkubace s paclitaxelem detekovali zvýšenou hladinu p-Bcl-2. Ve 36 hodinách 

je nicméně hladina p-Bcl-2 jak u buněk rezistentních, tak u zpětně adaptovaných buněk 

na srovnatelné nízké hladině (obr. 4.19 a 4.4B). 

Hladiny nefosforylovaného Bcl-2 byly u zpětně adaptovaných buněk obou linií 

na stejné úrovni jako v případě odpovídajících rezistentních sublinií (obr. 4.20 a 4.5A). 
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Obr. 4.16. Vliv paclitaxelu na růst a přežívání rezistentních buněk a rezistentních buněk 

po zpětné adaptaci na médium bez paclitaxelu u buněk SK-BR-3 a MCF-7. Kontrolní 

buňky (KO) byly inkubovány v médiu bez paclitaxelu. Buňky byly vysety do 96 jamkové 

destičky v množství 20×10
3
 buněk/100 µl média a jamku. Počet buněk inokula je znázorněn 

přerušovanou linkou. Počet živých buněk byl stanoven počítáním v Bürkerově komůrce po 96 

hodinách inkubace. Každý sloupec představuje průměr z 8 jamek ± SEM. 

 

V souvislosti s výsledky Bcl-2 fosforylace jsme dále u jednotlivých studovaných 

linií analyzovali buněčný cyklus pomocí průtokové cytometrie. Buňky (senzitivní, 

rezistentní a rezistentní po zpětné adaptaci na médium bez paclitaxelu) jsme analyzovali 

po aplikaci paclitaxelu v koncentraci 100 nM (SK-BR-3) a v koncentraci 300 nM 

(MCF-7). Jako kontrola (KO) sloužily buňky, které jsme inkubovali v médiu 

bez paclitaxelu. 

U senzitivní linie SK-BR-3 jsme detekovali zvyšující se množství buněk v G2/M 

fázi již v 6 hodinách od aplikace paclitaxelu. Ve 24 hodinách byla v G2/M fázi 

akumulovaná většina buněk (G2/M blok). V případě rezistentních i zpětně adaptovaných 

buněk SK-BR-3 jsme jak u kontrol, tak u buněk po aplikaci paclitaxelu detekovali 

standardní rozložení fází buněčného cyklu (obr. 4.21). 
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Obr. 4.17. Vliv paclitaxelu na aktivaci (A) exekuční kaspázy 3 a 7 u rezistentních buněk 

SK-BR-3 po zpětné adaptaci na médium bez paclitaxelu a (B) exekuční kaspázy 7 

u rezistentních buněk MCF-7 po zpětné adaptaci na médium bez paclitaxelu. Paclitaxel 

(Pacli) byl aplikován v koncentraci 100 nM pro buňky SK-BR-3 a 300 nM pro buňky MCF-7. 

Pozitivní kontrola (PK) sloužila jako kontrola detekce štěpených kaspáz. Buňky kontroly (KO) 

byly inkubovány bez paclitaxelu. Po příslušné době inkubace, tj. 6 h a 24 h pro buňky SK-BR-3 

a 12 h a 36 h pro buňky MCF-7, byla hladina prokaspáz a štěpených kaspáz stanovena metodou 

western blot. Aktin byl detekován jako kontrola nanášky. Ukázán je reprezentativní výsledek ze 

dvou nezávislých pokusů. 

 

 Podobné výsledky jsme získali i pro linii MCF-7, kde jsme buněčný cyklus 

analyzovali po aplikaci paclitaxelu 300 nM ve 12 a 36 hodinách. Pro výběr časů jsme 
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zde vycházeli z předchozích pokusů se senzitivními buňkami MCF-7. Zjistili jsme, 

že senzitivní buňky MCF-7 se jak ve 12, tak ve 36 hodinách nachází téměř výhradně 

v G2/M fázi. Oproti tomu rezistentní buňky MCF-7 mají ve srovnání s kontrolou 

standardní profil DNA histogramu i po aplikaci paclitaxelu. U zpětně adaptovaných 

buněk jsme po 12 hodinách inkubace překvapivě detekovali zvýšené množství buněk 

nacházejících se v G2/M fázi. Nicméně ve 36 hodinách buňky opět vykazovaly 

standardní rozložení fází buněčného cyklu (obr. 4.22). 

 

 
 

 
Obr. 4.18. Vliv paclitaxelu na štěpení PARP-1 u rezistentních buněk SK-BR-3 a MCF-7 

po zpětné adaptaci na médium bez paclitaxelu. Paclitaxel (Pacli) byl aplikován v koncentraci 

100 nM pro buňky SK-BR-3 a 300 nM pro buňky MCF-7. Pozitivní kontrola (PK) sloužila jako 

kontrola detekce štěpeného PARP-1. Buňky kontroly (KO) byly inkubovány bez paclitaxelu. 

Po příslušné době inkubace, tj. 6 h a 24 h pro buňky SK-BR-3 a 12 h a 36 h pro buňky MCF-7, 

byla hladina štěpeného PARP-1 stanovena metodou western blot. Aktin byl detekován jako 

kontrola nanášky. Ukázán je reprezentativní výsledek ze tří nezávislých pokusů. 

 

4.6.2 Exprese ABCB1 

 

Trvalý charakter navozené rezistence studovaných buněk k paclitaxelu jsme 

ověřovali také prostřednictvím exprese ABCB1 transportéru metodou western blot. 

Při srovnání zpětně adaptovaných buněk s buňkami rezistentními pozorujeme, že 

exprese proteinu ABCB1 je v buňkách SK-BR-3 i MCF-7 relativně stálá i přes zpětnou 

adaptaci na médium bez paclitaxelu (obr. 4.23). 
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Obr. 4.19. Vliv paclitaxelu na hladinu fosforylovaného proteinu Bcl-2 u buněk 

rezistentních a rezistentních po zpětné adaptaci na médium bez paclitaxelu u linií (A) 

SK-BR-3 a (B) MCF-7. Paclitaxel (Pacli) byl aplikován v koncentraci 100 nM pro buňky 

SK-BR-3 a 300 nM pro buňky MCF-7. Buňky kontroly (KO) byly inkubovány bez paclitaxelu. 

Po příslušné době inkubace, tj. 6 h a 24 h pro buňky SK-BR-3 a 12 h a 36 h pro buňky MCF-7, 

byla hladina p-Bcl-2 stanovena metodou western blot. Aktin byl detekován jako kontrola 

nanášky. Ukázán je reprezentativní výsledek ze tří nezávislých pokusů. 
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Obr. 4.20. Vliv paclitaxelu na hladinu poteinu Bcl-2 u buněk rezistentních a rezistentních 

po zpětné adaptaci na médium bez paclitaxelu linií (A) SK-BR-3 a (B) MCF-7. Paclitaxel 

(Pacli) byl aplikován v koncentraci 100 nM pro buňky SK-BR-3 a 300 nM pro buňky MCF-7. 

Buňky kontroly (KO) byly inkubovány bez paclitaxelu. Po příslušné době inkubace, tj. 6 h a 

24 h pro buňky SK-BR-3 a 12 h a 36 h pro buňky MCF-7, byla hladina Bcl-2 stanovena 

metodou western blot. Aktin byl detekován jako kontrola nanášky. Ukázán je reprezentativní 

výsledek ze tří nezávislých pokusů. 
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Obr. 4.21. Vliv paclitaxelu na rozložení fází buněčného cyklu buněk SK-BR-3 senzitivních, 

rezistentních a rezistentních po zpětné adaptaci na médium bez paclitaxelu. Kontrolní 

buňky (KO) byly inkubovány v médiu bez paclitaxelu. Paclitaxel (Pacli) byl aplikován 

v koncentraci 100 nM. Po příslušné době inkubace, tj. 6 h a 24 h, byly buňky barveny 

propidium iodidem a analyzovány průtokovou cytometrií. 
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Obr. 4.22. Vliv paclitaxelu na rozložení fází buněčného cyklu u buněk MCF-7 senzitivních, 

rezistentních a rezistentních po zpětné adaptaci na médium bez paclitaxelu. Kontrolní 

buňky (KO) byly inkubovány v médiu bez paclitaxelu. Paclitaxel (Pacli) byl aplikován 

v koncentraci 300 nM. Po příslušné době inkubace, tj. 12 h a 36 h, byly buňky barveny 

propidium iodidem a analyzovány průtokovou cytometrií.  
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Obr. 4.23. Exprese proteinu ABCB1 u buněk rezistentních (Rez.) a rezistentních po zpětné 

adaptaci na médium bez paclitaxelu linií SK-BR-3 a MCF-7. Hladina proteinu ABCB1 byla 

stanovena metodou western blot. Aktin byl detekován jako kontrola nanášky. Ukázán je 

reprezentativní výsledek ze tří nezávislých pokusů. 
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5 Diskuse 
 

V naší laboratoři se dlouhodobě zabýváme mechanizmy indukce apoptózy 

působením taxanů (klasických i nově syntetizovaných derivátů) u buněk nádorů prsu 

(Ehrlichova et al., 2005a; Kovar et al., 2009; Vobořilová et al., 2011; Jelínek et al., 

2013). V této diplomové práci se snažíme přispět k objasnění mechanizmů navozené 

rezistence k paclitaxelu u buněk nádorů prsu SK-BR-3 a MCF-7. K tomuto účelu jsme 

použili experimentální model původních k paclitaxelu senzitivních linií a z nich 

odvozených k paclitaxelu rezistentních sublinií (kap. 3.1). Dále, abychom zjistili 

charakter navozené rezistence k paclitaxelu z hlediska přetrvávání, testovali jsme také 

buňky rezistentních sublinií po zpětné adaptaci na médium bez paclitaxelu. 

 

 

5.1 Srovnání odpovědi senzitivních a rezistentních buněk nádorů prsu 

po aplikaci paclitaxelu 

 

5.1.1 Aktivace exekučních kaspáz 

 

Přestože se ukazuje, že kaspázy 3 a 7 mají v buňce rozdílné funkce 

(Lakhani et al., 2006; Walsh et al., 2008), předpokládáme, že klíčovou úlohu kaspázy 3 

v exekuci apoptózy a to i po aplikaci paclitaxelu u buněk MCF-7 (nefunkční kaspáza 3) 

přebírá alespoň částečně kaspáza 7 (Brentnall et al., 2013; Twiddy et al., 2006). 

V senzitivních buňkách SK-BR-3 i MCF-7 po aplikaci paclitaxelu v příslušných 

koncentracích (100 nM pro SK-BR-3 a 300 nM pro MCF-7) dochází podle očekávání 

k aktivaci obou exekučních kaspáz (kaspáza 3 a 7 u SK-BR-3; kaspáza 7 u MCF-7). 

Aktivitu těchto kaspáz potvrzuje i štěpení molekuly PARP-1 (kap 4.2.1). 

V rezistentních buňkách linií SK-BR-3 a MCF-7 však po aplikaci paclitaxelu 

celkem očekávaně k aktivaci exekučních kaspáz nedochází (obr. 4.2). To bylo 

pozorováno i v případě jiných typů nádorů senzitivních a rezistentních k paclitaxelu 

(Oyaizu et al., 1999; Ehrlichova et al., 2005a; Odonkor & Achilefu, 2008). 

Naše výsledky tak potvrzují předpoklad, že u rezistentních buněk na rozdíl 

od senzitivních vůbec k aktivaci exekučních kaspáz po aplikaci paclitaxelu nedochází. 

Znamená to, že mechanizmus rezistence se realizuje „upstream“ od aktivace exekučních 

kaspáz. 
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5.1.2 Fosforylace Bcl-2 

 

U buněk obou testovaných sublinií nádorů prsu rezistentních na paclitaxel jsme 

zjistili, že hladina proteinu Bcl-2 je u těchto buněk ve srovnání s buňkami senzitivními 

buď víceméně stejná (SK-BR-3) nebo celkem překvapivě snížená (MCF-7) (obr. 4.5).  

Funkce Bcl-2, jakožto antiapoptotického proteinu, v nádorových buňkách není 

stále zcela objasněná. Bylo popsáno, že solidní nádory s vyšší expresí Bcl-2 mají 

překvapivě lepší prognózu léčby (jsou senzitivnější k léčbě) než solidní nádory s expresí 

Bcl-2 nižší (Ferlini et al., 2003; Haldar et al., 1996). Podobně pozitivní korelace mezi 

expresí Bcl-2 a přežíváním pacientek s nádorem prsu byla zjištěna v rámci mezinárodní 

studie histologických preparátů (Dawson et al., 2010). Naopak k předchozým zjištěním 

a podle předpokládané funkce Bcl-2, pokud se do buněk nádoru prsu vnesl gen 

pro Bcl-2, pak tyto buňky vykazovaly zvýšenou rezistenci k terapii (Pan et al., 2013). 

U hematopoietických nádorů je s lepšímí prognózami často spojována snížená exprese 

Bcl-2 (Ibrado et al., 1997; Webb et al., 1997). Jak jsme již popsali výše, detekovali jsme 

v rezistentní sublinii MCF-7 výrazně sníženou hladinu Bcl-2 ve srovnání se senzitivní 

linií. Tyto výsledky (vyšší hladina proteinu Bcl-2 u senzitivních buněk) odpovídají 

zjištěním, které popsali ve své práci například Dawson et al. (2010).  

V případě nádorů není přesně známá ani funkce Bcl-2 fosforylace. Struktura 

proteinu Bcl-2 obsahuje smyčku („flexible loop domain“), kde dochází k fosforylaci 

serinů (70 a 87) a threoninu (69). Tyto fosforylace byly dříve spojovány s indukcí 

apoptózy na základě inhibice antiapoptotické funkce Bcl-2, například působením 

paclitaxelu dochází k fosforylaci Bcl-2. Při deleci této smyčky se pak zvyšuje rezistence 

buněk k paclitaxelu (Srivastava et al., 1999). 

Předpokládalo se, že fosforylaci Bcl-2 způsobuje například zvýšená aktivita 

komplexu cyklin B1/cdc2 kináza (Ling et al., 1998). Na fosforylaci Bcl-2 by ale také 

mohla mít vliv i JNK kináza (Shiah et al., 2001), Raf kináza (Blagosklonny et al., 1997) 

nebo PKA kináza (Srivastava et al., 1998). Tyto fosforylace Bcl-2 ale spíše 

korespondují se zablokováním buněčného cyklu (G2/M fáze) a ne s indukcí apoptózy 

(Scatena et al., 1998; Yamamoto et al., 1999). 

Naše výsledky nasvědčují tomu, že fosforylace Bcl-2 na serinu 70 u senzitivích 

buněk po aplikaci paclitaxelu koresponduje jak se zablokováním buněk v G2/M fázi, 

ale také právě s indukcí apoptózy (obr. 4.4, 4.21, 4.22), k čemuž nedochází 

u rezistentních buněk.  
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Jedním z možných mechanizmů rezistence k indukci apoptózy paclitaxelem tedy 

může být vedle působení příslušných ABC transportérů i snížení aktivity příslušných 

kináz nebo přímo snížení exprese Bcl-2 v rezistentních buňkách, podobně jak jsme to 

pozorovali v případě buněk MCF-7 a nebo jak to také popsali Ajabnoor et al. (2012).  

 

 

5.2 Exprese ABC transportérů u senzitivních a rezistentních buněk 

nádorů prsu 

 

Studium úlohy ABC transportérů v rezistenci nádorových buněk, nádorových 

linií nebo přímo v nádorové tkáni a problematika s tím spojená představuje v posledních 

letech velmi aktuální, ale stále ne zcela objasněné téma. U buněk nádorů prsu tomu není 

jinak. 

Na základě provedené analýzy hladin mRNA všech známých lidských ABC 

transportérů v liniích SK-BR-3 a MCF-7 jsme pro další testování vybrali transportéry, 

které při srovnání senzitivních a rezistentních buněk jednotlivých linií vykazují 

rozdílnou expresi a potenciálně tak mohou mít úlohu v jejich rezistenci k paclitaxelu.  

Se vznikem mnohačetné rezistence nádorových buněk na podávaná 

chemoterapeutika (tzv. „multidrug resistence“, MDR) je spojována exprese transportérů 

ABCC1, ABCC2 a ABCG2 a hlavně potom transportéru ABCB1. U rezistentních buněk 

SK-BR-3 i MCF-7 se nejvýrazněji zvýšila exprese mRNA pro ABCB1. Navíc jsme 

v rezistentních buňkách SK-BR-3 detekovali mírné zvýšení hladiny mRNA 

i pro transportér ABCG2 (tab. 4.2). Exprese vybraných transportérů na úrovni proteinů 

však s hladinami mRNA korelovala pouze v případě transportéru ABCB1 (obr. 4.6). 

Zatímco u buněk MCF-7 jsme například určitou hladinu ABCG2 proteinu detekovali, 

u buněk SK-BR-3 byl transportér ABCG2 na úrovni proteinu nedetekovatelný (obr. 

4.9). Proteinové hladiny zbylých suspektních ABC transportérů se u jednotlivých linií 

mezi senzitivními a rezistentními buňkami nelišily (obr. 4.7, 4.8). 

Expresí ABC transportérů se zabývala také skupina Stacey Hembruff (2008) 

u buněk MCF-7 s navozenou rezistencí k doxorubicinu či k paclitaxelu. Zjistili, 

že buňky rezistentní k paclitaxelu měly výrazně zvýšenou expresi mRNA pro ABCB1, 

ale hladiny mRNA pro ABCG2 i ABCC1 byly na relativně nízké úrovni. Buňky 

rezistentní k doxorubicinu měly naopak nízkou hladinu mRNA pro ABCB1 ale 

zvýšenou expresi mRNA pro ABCG2 a ABCC1 (Hembruff et al., 2008). Pracovní 
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skupina Viktora Hlaváče (2013) detekovala úroveň mRNA ABC transportérů také 

u vzorků prsní nádorové a nenádorové tkáně. V nádorové tkáni naměřili nízkou expresi 

mRNA transportéru ABCB1 (Hlaváč et al., 2013). Tento výsledek odpovídá tomu, že se 

ABCB1 transportér v nádorech exprimuje ve větší míře většinou po primární léčbě 

chemoterapeutiky, což mimo jiné vede k „MDR“. 

U nádorových tkání prsu měřili hladiny mRNA pro ABC transportéry také 

Park et al. (2006). Po kombinované neoadjuvantní léčbě paclitaxel/FEC (5-fluorouracil, 

epirubicin a cyklofosfamid) naměřili v nádorech s pozitivní odpovědí na léčbu zvýšenou 

hladinu mRNA pro ABCC7. Nedávno bylo navíc v nádorových buňkách plic zjištěno, 

že transportér ABCC7 může dále ovlivňovat expresi transportéru ABCC2 (Li et al., 

2010). Na úrovni proteinu ABCC7 jsme nedetekovali žádné rozdíly mezi senzitivními 

a rezistentními buňkami jak v případě linie MCF-7, tak linie SK-BR-3 (obr. 4.8). 

Nekorelovaly spolu rovněž ani exprese mRNA transportérů ABCC7 a ABCC2 (tab 4.2). 

Předpokládáme tedy, že ABCC7 transportér nemá v námi studovaných buňkách 

na expresi proteinu ABCC2 vliv. Vzhledem k těmto výsledkům tudíž nepředpokládáme, 

že by se ABCC7 transportér výrazně podílel na námi navozené rezistenci k paclitaxelu. 

Z výsledků vyplývá, že u senzitivních buněk SK-BR-3 a MCF-7 k expresi genu 

ABCB1 nedochází, zatímco v rezistentních buňkách z nich odvozených došlo k jejímu 

výraznému zvýšení jak na úrovni mRNA, tak především na úrovni proteinu. 

Nejpravděpodobnějším hlavním mechanizmem navozené rezistence k paclitaxelu 

v našem experimentálním modelu, jak se zdá, je exprese ABCB1 transportéru. Obdobné 

výsledky pro senzitivní a rezistentní buňky MCF-7 publikovali i Ajabnoor et al. (2012).  

 

5.3 Úloha ABC transportérů v rezistenci buněk nádorů prsu 

k paclitaxelu 

 

ABCB1 transportér patří mezi nejvíce studované ABC transportéry v rezistenci 

nádorových buněk (souhrnně Gottesman et al., 2002). Mnohokrát byl popsán jeho vliv 

na eflux široké škály substrátů a také jeho vliv na vznik „MDR“ v nádorech. Vliv tohoto 

transportéru na rezistenci k chemoterapeutikům nádorových buněk prsu ale zcela 

objasněn není. Předpokládá se však, že zvýšený eflux těchto látek pomocí transportéru 

ABCB1 je dostatečně účinným mechanizmem. 
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Zjistili jsme, že exprese ABCB1 má důležitou roli jak v rezistenci k paclitaxelu, 

tak částečně i k doxorubicinu. Vliv ABCB1 transportéru jsme zkoumali v rezistentních 

buňkách po umlčení jeho exprese specifickou ABCB1 siRNA.  

Rezistentní buňky s umlčeným proteinem ABCB1 vykazovaly vyšší senzitivitu 

k paclitaxelu než buňky bez umlčení. K úplnému zvrácení rezistence však podle 

výsledků z „dose-response“ experimentů nedošlo ani u buněk SK-BR-3, ani u buněk 

MCF-7 (obr. 4.12). U buněk SK-BR-3 s umlčeným ABCB1 nedošlo ani ke srovnatelné 

aktivaci exekučních prokaspáz 3 a 7 vůči senzitivním buňkám (obr. 4.13). Na rozdíl 

od buněk MCF-7 s umlčeným ABCB1, kde se zdá došlo k aktivaci exekuční kaspázy 7 

v míře, jako je tomu u senzitivních buněk. Duan et al. (2004) zkoumali vliv umlčení 

ABCB1 na rezistenci k paclitaxelu u buněk ovariálního karcinomu. Ukázalo se, že 

rezistence buněk k paclitaxelu se snížila, ale k úplnému obnovení jejich senzitivity 

po umlčení exprese ABCB1 také nedošlo. Kwak et al. (2010) zkoumali zvýšení účinku 

paclitaxelu po umlčení ABCB1 specifickým inhibitorem na buňkách nádoru střeva a 

zjistili (v závislosti na dávce paclitaxelu a inhibitoru), že došlo ke snížení růstu nádoru 

přibližně o 70%.  

Zda má námi navozená rezistence buněk SK-BR-3 a MCF-7 k paclitaxelu 

působením ABCB1 transportéru charakter „MDR“, jsme sledovali u rezistentních buněk 

po aplikaci doxorubicinu. Opět jsme nalezli signifikantní rozdíly v růstu buněk mezi 

senzitivními a rezistentními buňkami obou linií. Současně také došlo k zvýšení 

senzitivity k doxorubicinu u rezistentních buněk po umlčení exprese ABCB1 (obr. 

4.15). Buňky MCF-7 jsou ve srovnání s buňkami SK-BR-3 k doxorubicinu méně 

senzitivní, což může být zapříčiněno expresí ABCG2 transportéru v buňkách MCF-7. 

Ajabnoor et al. (2012) rovněž zkoumali fenotyp mnohačetné lékové rezistence 

u odvozených rezistentních buněk MCF-7, ale zjistili velmi malou korelaci mezi expresí 

ABCB1 transportéru a rezistencí k jeho dalším substrátům. 

 Z těchto výsledků se dá usuzovat, že zvýšená exprese ABCB1 transportéru 

v buňkách SK-BR-3 i v buňkách MCF-7 zřejmě nebude jediným mechanizmem 

rezistence. 

 

 

 



89 

 

5.4 Trvalý charakter navozené rezistence buněk nádorů prsu 

k paclitaxelu 

 

Charakter navozené rezistence jsme studovali na rezistentních buňkách 

po zpětné adaptaci na médium bez paclitaxelu (buňky zpětně adaptované) u obou 

modelových linií. Buňky vykazují stále zvýšenou expresi ABCB1 transportéru 

i po zpětné adaptaci. Při kultivaci v médiu s paclitaxelem o koncentraci 100 nM 

pro SK-BR-3 a 300 nM pro MCF-7 je přežívání a proliferace zpětně adaptovaných 

buněk srovnatelná s buňkami rezistentními (obr. 4.16). 

Stejně jako u rezistentních buněk, ani u buněk zpětně adaptovaných nedochází 

k aktivaci exekučních kaspáz po aplikaci paclitaxelu v koncentracích 100 nM respektive 

300 nM. Bazální hladina exekučních prokaspáz je navíc u senzitivních, rezistentních 

a zpětně adaptovaných buněk shodná. Branham et al. (2011) zkoumali vliv 

kombinované léčby FAC (5-fluorouracil, adryamicin/doxorubicin a cyklofosfamid) 

na hladinu prokaspázy 3 u nádorových buněk. Zjistili, že pacientky po léčbě FAC, 

u kterých došlo ke zvýšení celkové hladiny prokaspázy 3, pak měly lepší prognózy 

léčby (Branham et al., 2011). Protože ale změnu hladin prokaspáz v našem případě 

u buněk nedetekujeme (SK-BR-3 i MCF-7, obr. 4.2, 4.17), nemá navozená rezistence 

pravděpodobně souvislost s tímto, ale právě s dostatečným efluxem paclitaxelu 

transportérem ABCB1. 

Přesto že jsme u zpětně adaptovaných buněk MCF-7 po 12 hodinové expozici 

paclitaxelu detekovali mírně zvýšenou hladinu fosforylovaného Bcl-2, základní exprese 

Bcl-2 se nezvyšovala (obr. 4.19). V daném čase jsme současně pozorovali i mírně 

zvýšený počet buněk zablokovaných v G2/M fázi (obr. 4.22). Tento blok ale většina 

buněk překonala během další inkubace zároveň se snížením fosforylace Bcl-2. 

Při cytometrické analýze buněčného cyklu rezistentních buněk MCF-7 po zpětné 

adaptaci jsme kromě jiného detekovali i apoptotickou buněčnou frakci, která nejspíš 

odpovídá buňkám, jež G2/M fázi nepřekonaly. 

Zdá se tedy, že rezistentní buňky po zpětné adaptaci většinou odpovídají 

původnímu fenotypu rezistentních buněk a že tato rezistence přetrvává vlivem genetické 

změny a nejedná se pouze o adaptaci metabolickou.  
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Domníváme se tedy, že u námi studovaných buněk nádorů prsu SK-BR-3 a 

MCF-7 dochází k současnému působení několika možných mechanizmů vedoucích 

k rezistenci nádorových buněk na paclitaxel. Hlavním mechanizmem navozené 

rezistence se však zdá být indukce exprese ABCB1 transportéru v kombinaci s dalšími 

molekulami či případně jinými ABC transportéry či. 



91 

 

6 Závěr 
 

V této diplomové práci jsme měli za cíl přispět k objasnění mechanizmu 

navozené rezistence buněk nádorů prsu k taxanům. Jako model jsme použili původní 

senzitivní buňky nádorů prsu linií SK-BR-3 a MCF-7 a z nich odvozené sublinie 

rezistentní k paclitaxelu. Vybrané buněčné linie se přitom liší aktivitou 

proapoptotických molekul. Zatímco buňky SK-BR-3 nemají funkční molekulu p53, 

buňky MCF-7 mají nefunkční kaspázu 3. 

 

(1) Zjistili jsme, že bazální hladina exekučních kaspáz (kaspáza 3 a 7 pro SK-BR-3, 

kaspáza 7 pro MCF-7) je při srovnání senzitivních a partnerských rezistentních buněk 

stejná. K aktivaci exekučních kaspáz dochází v důsledku působení paclitaxelu a 

to pouze v případě senzitivních linií. Aktivace kaspáz 3 a 7 a s tím korespondující 

štěpení proteinu PARP-1 jsme u senzitivních buněk SK-BR-3 detekovali 

ve 24 hodinách po aplikaci paclitaxelu v koncentraci indukující apoptózu (100 nM). 

Aktivaci kaspázy 7 a štěpení proteinu PARP-1 u senzitivních buněk MCF-7 nastává 

až po 36 hodinách po aplikaci paclitaxelu v koncentraci indukující apoptózu (300 nM). 

Dále jsme zjistili, že hladina nefosforylovaného Bcl-2 se mezi senzitivními 

a rezistentními buňkami SK-BR-3 víceméně neliší. V případě buněk MCF-7 je však 

hladina nefosforylovaného Bcl-2 vyšší u buněk senzitivních než u buněk rezistentních. 

Zvýšenou hladinu fosforylovaného Bcl-2 (ser70) jsme detekovali pouze v případě obou 

senzitivních linií po aplikaci paclitaxelu. V rezistentních buňkách obou linií je hladina 

fosforylovaného Bcl-2 nízká a stálá.  

Prokázali jsme tedy, že v rezistentních buňkách obou linií nedochází po aplikaci 

paclitaxelu ani k indukci apoptózy a ani k fosforylaci Bcl-2. 

 

(2) Na základě analýzy hladin mRNA všech 49 lidských ABC transportérů 

u senzitivních versus rezistentních buněk SK-BR-3 a MCF-7 jsme vybrali osm 

suspektních transportérů z podrodin ABCB, ABCC a ABCG. Exprese těchto molekul 

na úrovni mRNA se liší buďto mezi senzitivními a rezistentními buňkami dané linie 

nebo mezi testovanými liniemi. Na úrovni proteinů jsme tak stanovili expresi 

transportérů ABCB1, ABCB4, ABCC1, ABCC2, ABCC7, ABCC8, ABCC9 a ABCG2. 

Detekované rozdíly mezi senzitivními a rezistentními buňkami na úrovni proteinu ale 

korelují s naměřenými změnami exprese na úrovni mRNA pouze v případě transportéru 
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ABCB1. Hladina mRNA i proteinu ABCB1 je u rezistentních buněk obou sublinií 

výrazně zvýšená. 

Z těchto výsledků vyplývá, že zvýšení exprese ABCB1 transportéru a s tím 

i předpokládaná jeho zvýšená aktivita je tak jedním z možných mechanizmů vedoucím 

k rezistenci testovaných buněk nádorů prsu k paclitaxelu. 

 

(3) Vliv ABCB1 transportéru na vznik rezistence k paclitaxelu jsme u rezistentních 

buněk SK-BR-3 i MCF-7 testovali prostřednictvím umlčení jeho exprese (siRNA). 

U obou buněčných linií jsme zjistili, že rezistentní buňky s umlčenou expresí (80% resp. 

90%) ABCB1 proteinu vykazují ve srovnání s kontrolními rezistentními buňkami 

zvýšenou senzitivitu k paclitaxelu. Rezistentní buňky s umlčenou expresí ABCB1 

rostou po působení příslušných koncentrací paclitaxelu statisticky signifikantně méně 

oproti rezistentním buňkám transfekovaným „non-sense“ siRNA. Nicméně, k úplnému 

zvrácení rezistence nedochází ani u jedné z rezistentních buněčných sublinií s umlčenou 

expresí ABCB1. 

Současně jsme sledovali, zda je navozená rezistence buněk k paclitaxelu u linií 

SK-BR-3 a MCF-7 substrátově specifická. Zjistili jsme, že jak buňky SK-BR-3, 

tak buňky MCF-7 rezistentní k paclitaxelu vykazují současně částečnou zkříženou 

rezistenci k doxorubicinu. Stejně jako v případě účinku paclitaxelu, buňky původní 

senzitivní linie SK-BR-3 se zdají být vůči působení doxorubicinu senzitivnější. 

Při srovnání vlivu doxorubicinu na růst a přežívání buněk senzitivních versus 

rezistentních a na růst a přežívání buněk rezistentních transfekovaných specifickou 

ABCB1 siRNA versus transfekovaných „non-sense“ siRNA nedochází u linie SK-BR-3 

i MCF-7 k analogicky výraznému efektu jako v případě působení paclitaxelu (300 nM). 

Přesto je statisticky prokazatelné, že buňky s umlčenou expresí ABCB1 jsou citlivější 

k působení doxorubicinu. 

Můžeme tedy říci, že exprese ABCB1 v rezistentních buňkách obou linií 

pozitivně koreluje s rezistencí buněk jak k paclitaxelu, tak k doxorubicinu. Nižší 

senzitivita k doxorubicinu u buněk MCF-7 ve srovnání s buňkami SK-BR-3 může být 

způsobená současným působením transportéru ABCG2. 

 

(4) Charakter rezistence z hlediska přetrvávání jsme testovali u rezistentních buněk 

po zpětné adaptaci na médium bez paclitaxelu. U rezistentních buněk obou linií a ani 

v případě buněk zpětně adaptovaných nedochází k indukci apoptózy po aplikaci 
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paclitaxelu. U buněk po zpětné adaptaci zároveň přetrvává exprese ABCB1 

transportéru, přestože jeho exprese zde není stimulována přítomností paclitaxelu 

v médiu. Na základě těchto výsledků můžeme soudit, že námi navozená rezistence 

buněk nádorů prsu na paclitaxel má trvalý charakter. Domníváme se tak, že rezistence 

zde není založena pouze na metabolických změnách v buňce podmíněných přítomností 

paclitaxelu, ale má genetický základ. V průběhu přípravy rezistentních buněk postupnou 

adaptací se pravděpodobně selektoval klon se stabilně vysokou expresí přinejmenším 

ABCB1 transportéru. 

 

U buněk nádorů prsu SK-BR-3 a MCF-7 tedy předpokládáme současné působení 

několika možných mechanizmů vedoucích k rezistenci buněk na paclitaxel. Hlavním 

mechanizmem vzniku rezistence se však zdá být indukce exprese ABCB1 transportéru, 

neboť snížení jeho hladiny v rezistentních buňkách způsobuje částečné zvýšení 

senzitivity k paclitaxelu. 

Z výsledků také vyplývá, že exprese ABCB1 transportéru není jediný 

mechanizmus navozené rezistence a další možné mechanizmy rezistence u buněk 

nádorů prsu je třeba dále hledat. 
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