Abstrakt
Senescence je stav, kdy se buĖka pĜestane dČlit, mČní expresi nČkterých genĤ a je trvale
zastavena v urþité fázi bunČþného cyklu. Nenádorové buĖky vystupují z cyklu po
urþitém poþtu bunČþných dČlení, nebo jsou-li poškozeny natolik, že jejich další dČlení
již není žádoucí. U nádorových bunČk mĤže být senescence indukována podprahovým
stresem napĜ. subletálními dávkami chemoterapeutik. Nádorové buĖky tak neumírají,
ale zĤstávají v tkáni a mČní svĤj fenotyp na fenotyp charakteristický sekrecí faktorĤ,
které tkáĖ dále ovlivĖují. Stav senescence tedy mĤže mČnit odpovČć nádorových bunČk
na léþbu pomocí apoptózu indukujících terapeutik. V této práci jsme se soutĜedili
na analýzu rozdílĤ v apoptotické signalizaci mezi proliferujícími a senescentními
nádorovými buĖkami indukované rĤznými proapoptotickými látkami. Pomocí
bromodeoxyuridinu (BrdU) jsme u nádorových pankreatických (PANC-1) a
mesoteliálních (H28) bunČk indukovali replikaþní stres, jehož vlivem se buĖky pĜestaly
dČlit a získaly fenotyp senescentních bunČk. U tČchto bunČk jsme pozorovali zvýšenou
rezistenci
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apoptóze

indukované

ligandem

TRAILem

v kombinaci

s homoharringtoninem (HHT) a zvýšenou senzitivitu senescentních bunČk vĤþi Fas
ligandu, camptothecinu a mVESu. Tyto buĖky take vykazovaly zvýšenou expresi
antiapoptotického proteinu c-FLIP a zmČny v expresi proteinĤ z rodiny Bcl-2 proteinĤ.
Snížení exprese c-FLIP prostĜednictvím shRNA sice neovlivnilo odolnost senescentních
nádorových bunČk vĤþi TRAIL +HHT indukované apoptóze,ale zvýšilo ale jejich
citlivost k BrdU. V rámci této práce jsme rovnČž pĜipravili klony H28 bunČk se
souþasnou inducibilní expresí dvou inhibitorĤ cyklin dependentních kináz (CDK),
p21CIP1/WAF1 and p16. Tyto buĖky svým fenotypem pĜipomínaly buĖky senescentní a
souþasnČ témČĜ neodpovídaly vĤþi vČtšinČ použitých apoptogenĤ. Tyto výsledky
napovídají, že “pouze” zastavené buĖky postrádají nČkteré vlastnosti senescentních
bunČk, které jsou pravdČpodobnČ spjaté s poškozením DNA. Naše práce navazuje na
nČkteré již dĜíve publikované výsledky popisující zmČny v apoptotických drahách u
senescentních bunČk a pĜináší nové zajímavé informace o možné roli proteinu c-FLIP,
receptorĤ smrti, Bcl-2 proteinĤ a inhibitorĤ CDK v kontextu bunČþné senescence a
apoptotické signalizace.
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