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Flubendazol je široce užívané anthelmintikum patřící do skupiny benzimidazolů. Molekulární 

mechanismus účinku flubendazolu spočívá ve specifické vazbě na tubulin, která naruší strukturu 

a funkci mikrotubulů a mikrotubuly zprostředkovaný transport sekrečních váčků v absorpčních 

tkáních helmintů. Tyto vlastnosti benzimidazolových derivátů, narušovat mikrotubuly, nedávno 

zvýšily zájem o použití těchto látek jako možných protinádorových prostředků. Z dostupných 

studií a farmakologických údajů se dá předpokládat, že po perorálním podání flubendazol 

dosahuje vysoké koncentrace v buňkách tlustého střeva, proto jsme provedli studie ke zjištění 

potenciálního antiproliferativního účinku na liniích nádorových střevních buněk. 

Buněčné linie kolorektálního karcinomu SW480, SW620 a linie NCM460 pocházející z buněk 

normální střevní sliznice jsme ovlivnili rozdílnou koncentrací flubendazolu (0,1 – 10 µM) a 

následně inkubovali po dobu 24, 48 a 72 hod. Buněčná viabilita byla stanovena pomocí testu 

neutrální červeně (NRU) a metodou WST-1. Pomocí průtokové cytometrie jsme měřili 

distribuci fází buněčného cyklu na buněčné linii SW480. Dalšími specifickými metodami jako 

jsou fluorescenční barvení tubulinu a jader, měření aktivity kaspasy 3 a barvení 

β-galaktosidasou jsme zjišťovali mechanismus působení flubendazolu na buňky kolorektálního 

karcinomu. Flubendazol indukuje akumulaci buněk v G2/M fázi buněčného cyklu a 

prokazatelně inhibuje proliferaci buněk v závislosti na koncentraci a době působení v porovnání 

s kontrolním vzorkem. 

Závěrem, anthelmintikum benzimidazolového typu flubendazol ukazuje významný cytostatický 

efekt v lidské linii buněk kolorektálního karcinomu.  
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Flubendazole is widely used anthelmintic drug belonging to benzimidazole group. The 

molecular mechanism of action of flubendazole is based on specific binding to tubulin, which 

results in disruption of microtubule structure and function and in the interference with the 

microtubule-mediated transport of secretory vesicles in absorptive tissues of helminths. The 

microtubule-disrupting properties of benzimidazole derivatives raised recently interest in these 

compounds as possible anti-cancer agents. Because of available studies and pharmacological 

statements, it is supposed considerable concentrations of flubendazole in intestinal cells after 

p.o. administration could be reached, we performed this study to investigate the antiproliferative 

potential of flubendazole in a panel of intestinal cancer cell lines. 

The colorectal carcinoma cell lines SW480, SW620 and one cell line NCM460 isolated from 

normal colon mucosa were treated with different concentrations of flubendazole (0.1 – 10 µM) 

for 24, 48 and 72 hours. Cell viability was assayed using NRU test and WST-1 test. The effect 

of flubendazole on the cell cycle distribution of SW480 was analysed with flow cytometry. 

Other specific methods such as fluorescent staining of tubulin and nuclei, measurement of 

caspase 3 activity and β-galactosidase staining, were used to investigate the mechanism of 

action of flubendazole on the cells. Flubendazol induced accumulation of cells in G2/M phases 

of the cell cycle and significantly inhibited cell proliferation in concentration-dependent and 

time-dependent manner in comparison to the control samples. 

In conclusion, anthelmintic benzimidazole drug flubendazole shows significant cytostatic effect 

in human intestinal cancer cell lines.  
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1 ÚVOD 

Nádorová onemocnění se řadí mezi hlavní příčiny morbidity a mortality na celém 

světě. Očekává se, že počet nových případů vzroste asi o 70% v průběhu 

následujících 2 let. 

V roce 2012 byla u mužů nejčastěji diagnostikována rakovina plic, prostaty, tlustého 

střeva, žaludku a karcinomu jater. U žen je mezi 5 nejčastěji diagnostikovanými 

nádory rakovina prsu, plic, děložního čípku, kolorektální karcinom a rakovina 

žaludku. 

Přibližně jedna třetina úmrtí na rakovinu je způsobena nedodržením zásad zdravého 

životního stylu a potravinových rizik: vysoký index tělesné hmotnosti, nízká spotřeba 

ovoce a zeleniny, nedostatek fyzické aktivity, užívání tabáku a užívání alkoholu (web 

WHO). 

Kolorektální karcinom je třetí nejčastěji se vyskytující rakovinou na světě, s téměř 

1,4 milionu nových případů diagnostikovaných v roce 2012. Z publikovaných dat 

World Cancer Research vyplývá, že Česká republika je v incidenci nových výskytů 

kolorektálního karcinomu na 6. místě. Pokud porovnáme pouze incidenci u mužů, 

ČR se nachází na 4. místě hned za Slovenskem, Maďarskem a Koreou (web World 

Cancer research). 

Cílem dnešní medicíny je nalézt takové prostředky, které pomohou vzniku nádorů 

předcházet nebo je úspěšně léčit. 

V naší práci jsme in vitro zkoumali vliv anthelmintika flubendazolu na proliferaci, 

viabilitu a buněčný cyklus u buněčných linií kolorektální karcinomu SW480 a 

SW620 a u buněk normálního slizničního epitelu linie NCM460. Dále jsme se 

zabývali buněčnou a jadernou morfologií, buněčnou smrtí a stárnutím buněk 

u vybrané linie.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Nádorová onemocnění 

Česká Republika patří z hlediska epidemiologie zhoubných nádorů k nejzatíženějším 

zemím Evropy i světa. Nádorová onemocnění jsou v ČR druhým nejčastějším 

důvodem úmrtnosti. Všechny novotvary mají úhrnnou incidenci téměř 511 osob na 

100 tisíc obyvatel, úmrtnost je více než 262 úmrtí na 100 tisíc obyvatel. V období po 

roce 1995 je mortalita úspěšně dlouhodobě stabilizována, což ovšem při rostoucí 

incidenci vede k setrvalému růstu prevalence. 

Mezi nejčastější diagnózy patří karcinom tlustého střeva a konečníku, zhoubné 

nádory plic, karcinom prsu u žen a karcinom prostaty u mužů (Dušek et al., 2010). 

2.1.1 Vznik nádorového onemocnění 

Nádorové bujení může napadnout jakýkoliv orgán nebo tkáň. Vznik nádoru je velmi 

komplikovaný a v mnohém stále neobjasněný. Nádor neboli tumor charakterizujeme 

jako místní abnormální a nadměrné bujení tkáňových buněk, bez regulace a 

koordinace s růstem do okolních tkání a celého organismu. Nádorová tkáň má své 

specifické morfologické, biologické a metabolické znaky (Zeman a Krška, 2011). 

Z hlediska progrese onemocnění dělíme nádory na benigní a maligní. 

Benigní nádory rostou pomalu a mají ohraničený růst. Většinou zůstávají na místě 

svého vzniku, tedy netvoří metastázy. Často nemají větší negativní účinek na 

organismus. 

Maligní nádory rychle rostou a často se šíří prostřednictvím krevního a lymfatického 

oběhu do celého těla. Zakládají vzdálená druhotná ložiska – metastázy, nejčastěji 

v lymfatických cestách nebo jiných orgánech. Pokud se včas neléčí, způsobují smrt 

organismu (Abrahámová a Vorlíčková, 2006).  

2.1.2 Etiologie a kancerogenní faktory 

Vznik zhoubných nádorů a jeho příčiny zatím nejsou zcela blíže objasněny. Díky 

dlouholetým výzkumům se ale našlo mnoho vlivů různých kancerogenů, které 

mohou nádorové bujení ovlivnit či podporovat v růstu. 
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Na nádorové bujení, tzv. kancerogenezi má vliv kombinace různých kancerogenních 

faktorů, které rozdělujeme na vnitřní a vnější (zevní). 

Jako hlavní vnitřní faktor můžeme označit genetickou predispozici. Bylo prokázáno, 

že některé geny, tzv. onkogeny, jsou schopny navodit v buňce maligní zvrat. Mezi 

další faktory patří i pohlaví, věk a rasa.  

Zevní faktory dělíme na fyzikální, chemické a biologické. Záření patří do fyzikálních 

faktorů a má největší vliv na rozvoj kancerogeneze. Nejznámější je vliv slunečního 

záření na kůži, případně významný je i vliv ionizujícího, např. rentgenové ozáření. 

Ve vnějším prostředí nejvíce přibývají kancerogeny patřící mezi chemické faktory. 

Výzkumy ukazují důkazy o spojitosti potravy se vznikem nádorového bujení, 

nejrozšířenější škodlivinou vnějšího prostředí je však kouření. Do biologických 

faktorů patří především virový původ rakovinného bujení. Mezi nejpravděpodobnější 

kandidáty na původce zhoubného bujení u lidí jsou herpesviry (Zeman a Krška, 

2011).    

2.1.3 Evropský kodex proti rakovině 

Dodržováním doporučených postupů lze zabránit vzniku rakoviny, ale i jiným 

onemocněním. Doporučeno je nekouřit nebo s tím co nejdříve přestat, dodržovat 

zásady zdravého stravování – omezit příjem červeného masa, uzenin a smažených 

pokrmů a jíst dostatek čerstvého ovoce a zeleniny, které obsahují vlákninu, 

nevystavovat se nadměrnému slunečnímu záření a chodit na pravidelné preventivní 

prohlídky k lékaři (Komárek, 2007). 

 

2.2 Kolorektální karcinom 

2.2.1 Epidemiologie 

Kolorektální karcinom je jednou z nejčastějších onkologických diagnóz ve všech 

vyspělých státech a jeho incidence setrvale narůstá. Česká republika dokonce 

obsazuje přední místa v mezinárodním srovnání, v roce 2008 byla ČR na třetím místě 

v úmrtnosti u kolorektálního karcinomu (Obr. 1). V České republice je zhoubný 

nádor tlustého střeva zjištěn každoročně asi u 5 500 lidí, karcinom konečníku je nově 
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diagnostikován asi u 2 500 pacientů (Tomášek, Halámková, 2009). Časná stadia 

onemocnění jsou vyléčitelná jednoduchými chirurgickými nebo endoskopickými 

postupy, v případě pokročilého onemocnění je nezastupitelná protinádorová 

chemoterapie nebo biologická léčba.  

 

Obrázek 1 - Mortalita na kolorektální karcinom v ČR v porovnání se světem pro rok 2008 (zdroj 

www.svod.cz) 

 

Epidemiologický význam kolorektálního karcinomu dokládá i jeho vysoký podíl na 

celkové onkologické incidenční zátěži české populace. Obr. 2 a 3 dokazují, že nádory 

kolorekta patří mezi nejčastější malignity českých mužů i žen a konkrétně mezi 

zhoubnými nádory (bez jiných nádorů kůže) stojí na 2. místě u mužů za zhoubnými 

nádory prostaty a rovněž na 2. místě u žen za zhoubnými nádory prsu (Tomášek, 

Halámková, 2009; Dušek et al., 2012). 
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Obrázek 2 - Incidence novotvarů u mužů dle diagnóz (zdroj Národní onkologický registr ČSÚ) 

 

 

Obrázek 3 - Incidence novotvarů u žen dle diagnóz (zdroj NOR ČSÚ) 
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2.2.2 Příčiny vzniku 

U většiny nemocných přesná příčina není známá. Přesto jsou ale prokázány některé 

rizikové faktory, které možnost vzniku onemocnění zvyšují. 

Jednou z hlavních příčin je věk. Nejčastější věk českého pacienta s kolorektálním 

karcinomem leží v intervalu 61–77 let, ale není výjimkou i u mladších pacientů. 

Z obrázku 4 vyplývá, že zhruba 20 % všech nemocných je mladších než 60 let. Dále 

graf poukazuje i na nárůst incidence kolorektálního karcinomu za posledních 30 let. 

 

 

 

Obrázek 4 - Věk pacientů s kolorektálním karcinomem (zdroj NOR ČSÚ) 

 

Další rizikový faktor jsou adenomové polypy což jsou výrůstky ze stěny střeva. 

Z některých těchto polypů může v průběhu let vzniknout karcinom, je tedy nutné tyto 

polypy endoskopicky případně operačně odstranit a zjistit jejich histologický původ. 

Dědičné vlivy mají také význam pro vznik kolorektálního karcinomu, vyšší riziko je 

spojeno s výskytem v pokrevním příbuzenstvu. V některých případech je genetická 

porucha takového charakteru, že je vznik karcinomu téměř jistý. Patří sem 

například familiární adenomatózní polypóza, která se projevuje vznikem mnoha 

stovek polypů v tlustém střevě a konečníku. Dalším dědičným onemocněním 
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je hereditární nepolypózní kolorektální karcinom. Chronická zánětlivá onemocnění 

střeva, jako jsou ulcerózní kolitida a Crohnova nemoc, také zvyšují riziko vzniku 

onemocnění kolorektálním karcinomem. 

Stravování a složení potravy je velmi důležitým rizikovým faktorem, který může 

ovlivnit každý. Jednoznačně negativní vliv má nadměrný příjem živočišných tuků, 

červeného masa a uzenin. Riziko zvyšuje častá úprava masa smažením a pečením. 

Nepřiměřeně vysoký kalorický příjem spojený s obezitou je spojen také s větším 

rizikem této nemoci. Dalšími rizikovými faktory je nízký příjem vlákniny v zelenině, 

ovoci, celozrnném pečivu a luštěninách a nedostatek pohybu (Tomášek, Halámková, 

2009; Kiss, Tomášek, 2010). 

 

2.2.3 Projevy kolorektálního karcinomu 

Většina nádorů tlustého střeva je stále spíše odhalována díky symptomům, protože 

screening, ačkoliv je efektivní, není široce využíván u mladší populace. Pečlivá 

anamnéza a fyzikální vyšetření jsou stále nejvyužívanější metody pro odhalení 

kolorektálního karcinomu (Majumdar et al. 1999). 

Příznaky onemocnění jsou v časných stadiích většinou nevýrazné. Mezi časté potíže 

patří například průjem či zácpa, pocit nedokonalého vyprázdnění, bolesti břicha a 

větší plynatost. Je tedy nutné věnovat pozornost každé dlouhodobější změně střevní 

činnosti, úbytek na váze také může být spojen s tímto onemocněním. Varovným 

příznakem je krvácení z konečníku nebo příměs krve ve stolici a to jak jasně červené, 

tak krve tmavé. Dlouhodobé drobné ztráty krve vedou k anemizaci – chudokrevnosti, 

která se projevuje únavou a slabostí, někdy také dušností.  

Je nutné si však uvědomit, že všechny tyto příznaky mohou být spojeny i s celou 

řadou jiných nenádorových onemocnění, nejčastěji se jedná o hemoroidy nebo 

infekční a zánětlivá onemocnění střeva. Kolorektální karcinom ale většinou probíhá 

dlouhodobě bez viditelných příznaků a projeví se až v pokročilém stadiu 

onemocnění. Při jakýchkoliv pochybnostech je nutné vyšetření praktickým lékařem, 

který by měl zařídit případná potřebná další vyšetření (Kiss, Tomášek, 2010). 
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2.2.4 Prevence 

Je prokázáno, že stravovací návyky a faktory životního stylu ovlivňují patogenezi a 

vznik kolorektálního karcinomu zhruba ze 70 – 80 %, což představuje zhruba 2,5 – 3 

krát vyšší účast vnějších ovlivnitelných faktorů v patogenezi kolorektálního 

karcinomu ve srovnání s jinými typy zhoubných nádorů (web Zdravotnické noviny). 

Prevenci rozdělujeme na primární a sekundární. Cílem primární prevence je pokles 

výskytu zhoubných nádorů díky eliminaci rizikových faktorů, které mají 

prokazatelný vliv na vznik nádorového bujení. Pravidelnou pohybovou aktivitou a 

dodržováním zdravého životního stylu snížíme riziko vzniku některého z nádorových 

onemocnění. 

Sekundární prevence je zaměřena na včasné zachycení nemoci, kdy je nádor ještě 

v plně vyléčitelném stadiu. V případě rakoviny tlustého střeva a konečníku se jedná 

o kolorektální screening (web Kolorektum). 

Kolorektální screening je založen na pravidelných testech okultního krvácení do 

stolice (TOKS) nebo na primární screeningové kolonoskopii. Ve věku od 50 do 54 

let je v jednoročním intervalu vyšetřována stolice na okultní krvácení a od věku 55 

let se pak nabízí buď opakovaný test na okultní krvácení ve dvouletém intervalu, 

nebo jako alternativní metoda tzv. primární screeningová kolonoskopie, která má být 

v intervalu 10 let zopakována. 

Obecná doporučení platí pro jedince nepociťující žádné příznaky a může se 

u různých osob výrazně lišit. Všeobecně platí, že zhoubné nádory lze léčit poměrně 

snadno a účinně, jsou-li zachyceny v počátečním stadiu (web Kolorektum). 

2.2.5 Stadia nádorového onemocnění 

 V případě prokázání kolorektálního karcinomu nebo karcinomu konečníku je nutné 

zjistit rozsah onemocnění dle toho jak rozsáhlá oblast tkáně je zasažena. Podle stadia 

a rozsahu onemocnění je teprve volena vhodná léčba.  

Ve velmi časných stadiích je nádor omezen jen na sliznici střeva, postupně však 

může pronikat celou stěnou střeva. V prvním stadiu nádorového bujení se nádor 

dostává do hlubších vrstev stěny střeva, případně může až prorůst celou stěnu střeva 
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a šířit se až do okolních orgánů. V tomto stadiu se však netvoří vzdálené metastázy. 

Nádorové bujení dál může postupovat rozšířením do okolních lymfatických uzlin a 

v nejvyšším stadiu onemocnění již dochází k tvorbě metastáz, nejčastěji v játrech a 

plicích. Velikost nádoru neurčuje stadium onemocnění, i velký nádor může mít nízké 

stadium onemocnění či naopak. Díky odlišné genetické výbavě nádorových buněk se 

každý nádor může chovat trochu jinak (Kiss, Tomášek, 2010). 

 

2.2.6 Diagnostika 

Pokud je nalezeno nádorové ložisko, dochází nejprve k základním diagnostickým 

krokům, jako je určení lokalizace a rozsahu nádoru, histologické ověření a určení 

biologického chování a stadia nádoru. Až na základě těchto informací je stanoven 

vhodný léčebný postup. 

Samotný záchyt nádoru vychází z anamnézy a fyzikálního vyšetření, případně ze 

screeningových vyšetření. Vyšetření konečníku prstem tzv. per rectum je nezbytnou 

součástí fyzikálního vyšetření (Kala, 2008). Často lze tímto prostým vyšetřením 

nahmatat nádor konečníku a u mužů také nádor nebo nezhoubné zvětšení prostaty 

(web Linkos). Dále se provádí odběr krve, která se posílá na základní laboratorní 

vyšetření a určení hladiny karcinoembryonálního antigenu (CEA), který je však 

především využíván ke sledování průběhu terapie. Vyšetření stolice na přítomnost 

krve je dalším krokem v diagnostice. 

V diagnostice kolorektálního karcinomu se používá celá řada diagnostických metod.  

Jako vyšetřovací metoda první volby se používá kolonoskopie. Kolonoskopie 

umožňuje odběr bioptických vzorků, další výhodou je možnost okamžitého 

odstranění polypů střeva. Odstranění adenomových polypů touto metodou 

prokazatelně snižuje incidenci kolorektálního karcinomu (Zavoral, 2001, 

Abrahámová et al. 2010).  

Mezi další důležité vyšetřovací metody patří rentgenové vyšetření tlustého střeva. 

Patří sem dvojkontrastní irrigografie, která se provádí tehdy, když není možné 

provést kolonoskopii. Vyšetření spočívá v aplikaci kontrastní látky a trochy vzduchu 

přes konečník do tlustého střeva, což umožňuje zobrazení tlustého střeva na 
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rentgenu. Nevýhodou této metody je především nemožnost odběru bioptických 

vzorků a odstranění polypů. 

Endoskopická ultrasonografie se většinou provádí u karcinomu rekta ke stanovení 

hloubky penetrace do stěny střevní a okolních struktur včetně posouzení regionálních 

uzlin a plánování operační taktiky (Zavoral, 2001, Abrahámová et al. 2010). 

Diagnostikovat lze i pomocí CT břicha a pánve (počítačová tomografie) nebo 

ultrazvuku. CT patří k základnímu vyšetření ke zjištění rozsahu onemocnění, lze 

analyzovat i nejistá ložiska v játrech nebo jinde v těle pacienta (web Kolorektum). 

 

2.2.7 Terapie 

V léčbě kolorektálního karcinomu se uplatňuje léčba chirurgická, protinádorová 

chemoterapie a významné místo, především v terapii karcinomu konečníku, má 

terapie zářením - radioterapie. U některých pacientů se uplatňuje i tzv. cílená 

biologická léčba monoklonálními protilátkami. Často je nutná kombinace těchto 

léčebných metod. Nejlepší léčebné výsledky s možností úplného uzdravení jsou 

podobně jako u jiných nádorových onemocnění dosahovány v časných stadiích 

onemocnění. Léčba je v takovém případě relativně jednoduchá, rychlá a ekonomicky 

nejméně náročná (web Kolorektum; Suchánek, Barkmanová et al. 2011). 

Chirurgická lé čba 

Chirurgická léčba patří mezi základní léčebné metody kolorektálního karcinomu. 

Polypy tlustého střeva lze v některých případech odstranit při kolonoskopii, některé 

malé nádory konečníku lze operovat s přístupem přes konečník bez nutnosti operace 

přes břišní stěnu. Větší nádory musí být odstraněny i s okolní zdravou částí střeva, 

případně i s okolními lymfatickými uzlinami. Následně je nutné spojit zdravé části a 

obnovit tak kontinuitu střeva. Pokud tento postup nelze uplatnit, je nutné provést 

kolostomii – tedy vyústění střeva na povrch břišní stěnou. Někdy bývá kolostomie 

pouze přechodná po dobu zahojení střeva. 
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Chemoterapie 

Chemoterapie využívá k léčbě nádorů cytostatika, které mají schopnost nádorové 

buňky zcela zničit nebo alespoň bránit jejich růstu. Bývají aplikována nitrožilně 

infuzí a krví jsou pak přenášena do celého organismu. Působí tedy na případné 

nádorové buňky v celém organismu, i mimo oblast původního nádoru. 

Chemoterapeutickou léčbu můžeme kombinovat s chirurgickým zákrokem nebo 

podávat samostatně. Chemoterapie podávaná před operací se nazývá neoadjuvantní. 

Jejím cílem je zmenšení nádoru před další léčbou. Chemoterapie po úplném 

chirurgickém odstranění nádoru se nazývá adjuvantní a jejím záměrem je zničit 

zbývající nádorové buňky a také jako prevence návratu onemocnění. 

Samostatnou chemoterapeutickou léčbu využívají pacienti s pokročilým 

onemocněním a s metastázami. Cílem léčby je zastavení nemoci nebo zmenšení 

jejího rozsahu, prodloužení života pacienta a zmírnění jeho obtíží. Po chemoterapii 

může dojít k takovému zmenšení např. jaterních metastáz, že je možné jejich 

následné chirurgické odstranění. 

Nejčastěji používaná cytostatika pro léčbu kolorektálního karcinomu jsou: 

fluorouracil, irinotekan nebo oxaliplatina. 

 

Fluorouracil je v léčbě kolorektálního karcinomu používán přes 30 let. Patří mezi 

cytostatika s menší toxicitou a dobře zvládnutými nežádoucími účinky. Jeho 

působení lze zesílit kombinací s dalšími léky. Nejčastěji je kombinován 

s leukovorinem, který sice potencuje jeho účinek, ale také zvyšuje riziko 

nežádoucích účinků.  

 

Irinotekan je cytostatikum používané k léčbě metastatického kolorektálního 

karcinomu. Obvyklá je kombinace s fluorouracilem a leukovorinem. 

 

Oxaliplatina je používána v kombinaci s fluorouracilem a leukovorinem v paliativní 

léčbě metastatického kolorektálního karcinomu. Kombinovaná chemoterapie 

s několika cytostatiky je účinnější, častěji se ale vyskytují nežádoucí účinky, a proto 

je nutné tyto pacienty pečlivě sledovat (Suchánek, Barkmanová et al. 2011; 

Tomášek, Halámková, 2009). 
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Cílená biologická léčba 

Nově je do léčby kolorektálního karcinomu zařazena cílená biologická léčba na bázi 

monoklonálních protilátek, které působí jen na nádorové buňky. Pro tuto terapii se 

používají monoklonální protilátky jako bevacizumab, cetuximab a panitumumab. 

Tyto léky jsou používány v kombinaci s chemoterapií u pokročilých forem 

kolorektálního karcinomu (Tomášek, Halámková, 2009).  

Radioterapie 

Při radioterapii je používáno k léčbě záření, které ničí nádorové buňky v ozářené 

oblasti. Aplikujeme ji především v léčbě nádorů konečníku jako předoperační terapii 

s cílem zmenšit nádor a umožnit operaci. Pooperační – adjuvantní terapie může být 

aplikována ke zničení možných zbývajících nádorových buněk v operované oblasti. 

Ozařování je často kombinováno s chemoterapií (Kiss, 2010; Suchánek, Barkmanová 

et al. 2011). 

V moderní léčbě kolorektálního karcinomu by měly být využívány všechny dostupné 

terapeutické modality, jejichž správnou indikaci by měl určit multidisciplinární tým, 

složený z odborníků v oblasti diagnostiky a terapie kolorektálního karcinomu. 

Primárním cílem je odstranění tumoru radikálním (kurativním) endoskopickým či 

chirurgickým výkonem, který je v případě operačního řešení zpravidla provázen 

onkologickou léčbou (Zavoral et al., 2012). 

 

2.3 Flubendazol 

Flubendazol (FLU), systematickým názvem methyl-N-[6-(4-fluorbenzoyl)-1H-

benzimidazol-2-yl]karbamát, je syntetické anthelmintikum. Lék proti parazitickým 

červům, patřící do skupiny benzimidazol-karbamátů, je široce používán v humánní 

i veterinární medicíně. Díky širokému spektru jeho účinku je schválen pro použití 

u prasat, psů a drůbeže na gastrointestinální a plicní škrkavky, měchovce a 

tasemnice. 
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Obrázek 5 - Struktura flubendazolu (zdroj www.sigmaaldrich.com) 

Mechanismus účinku benzimidazolů spočívá ve schopnosti specificky se vázat 

k mikrotubulární proteinové podjednotce ß-tubulinu. Mikrotubulinové struktury 

(Obr. 6) obstarávají životně důležité funkce parazita jako proliferaci, migraci 

chromozomů a vezikulů a udržení tvaru buněk. Výsledkem zablokování těchto 

procesů je tedy pomalá destrukce parazita.  

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 - Struktura mikrotubulu (zdroj web Molecular Expressions) 

Mechanismus účinku benzimidazolových sloučenin u helmintů lze vysvětlit jejich 

afinitou k tubulinu, což vede k inhibici polymerizace tubulinu a k interferenci 

s mikrotubuly zprostředkovaným transportem v hlístových tkáních (Lacey 1990). 

V souladu s tím bylo zjištěno, že benzimidazoly interagují se savčím tubulinem, 

i když afinita k savčímu tubulinu je slabší ve srovnání s tubulinem helmintů (Ireland 

et al. 1979). U některých benzimidazolových anthelmintik jako albendazol a 

mebendazol, bylo zjištěno, že mají protinádorovou aktivitu v lidských preklinických 

modelech, včetně buněk rezistentních vůči jiným léčivům vážícím se na mikrotubuly 

(Pourgholami et al. 2010, Doudican et al. 2008). Potenciál flubendazolu jako proti 

rakovinné látky byl poprvé zjištěn v preklinickém modelu leukémie a myelomu.  
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Ve farmakologicky dosažitelných koncentracích FLU indukuje buněčnou smrt 

v maligních buňkách a zpožďuje růst nádoru in vivo. V nádorových buňkách FLU 

mění strukturu mikrotubulů a inhibuje polymerizaci tubulinu. Váže se na tubulin 

odlišným způsobem než vinca alkaloidy a tím potencuje účinek vinblastinu a 

vincristinu v preklinickém modelu leukémie (Spagnuolo et al. 2010).  

Flubendazol je v Evropě registrován i pro léčbu střevních hlístic u lidí pod názvem 

Fluvermal®. Podává se per orálně. Flubendazol je špatně rozpustný ve vodě, díky 

tomu má nízkou absorpci do krevního řečiště a tím i nízkou biologickou dostupnost. 

To znamená, že značné množství zůstává v gastrointestinálním traktu a vzhledem 

k jeho vysoké lipofilitě a dobrému průniku do střevních buněk, by právě toto mohla 

být výhoda v léčbě gastrointestinálních nádorů. Vysoká koncentrace nezměněného 

původního léčiva odchází z organismu stolicí, a proto má i nízkou toxicitu. 

Absorbovaný FLU je při first pass metabolismu transformován v játrech, kde probíhá 

hydrolýza karbamátu a redukce ketonu (Obr. 7). Tyto metabolity jsou konjugovány 

kyselinou glukuronovou anebo sulfátem a vyloučeny močí (Flubenol® SPC). 
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Obrázek 7 – Metabolity flubendazolu (Van Leemput et al., 1991) 
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3 CÍL PRÁCE 

 

Jako cíle rigorózní práce jsme si stanovili: 

 

1. Ověření cytotoxických účinků flubendazolu na buněčnou proliferaci a 

viabilitu buněk u linií kolorektálního karcinomu SW480 a SW620 a linie 

odvozené od normální sliznice střevního epitelu NCM460 pomocí metod 

WST-1 a testu neutrální červeně. 

 

2. Zjistit účinky FLU na distribuci fází buněčného cyklu u vybrané nejcitlivější 

linie pomocí průtokové cytometrie. 

 

3. Zjistit vliv FLU na morfologii buněk a uspořádání mikrotubulů. 

 

4.  Změřit aktivitu apoptického enzymu kaspasa 3 u vybrané buněčné linie po 

ovlivnění FLU. 

 

5. Zjistit případnou přítomnost senescentních buněk po ovlivnění FLU. 
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4 MATERIÁL A METODY 

4.1 Přístroje 

 

• Cellometer Auto T4, Nexcelom Bioscience  

• Centrifuga Allegra TM X-12 R Centrifuge, Beckman Coulter  

• Desková třepačka MTS 2/4 digital, IKA  

• Fluorescenční mikroskop Nikon Eclipse E 400 – Nikon Corporation, 

Kanagawa, Japan  

• Fluorescenční mikroskop Olympus IX70  

• Invertovaný mikroskop CK2, Olympus  

• Laminární box MSC - ADVANTAGE 1.2, Thermo Scientific  

• Laminární box Telstar Bio-II-A/G  

• Lednice BRANDT Apollo 

• Pipetboy Swiftpet, Thermo Scientific 

• Počítač - HP  

• Průtokový cytometr Cell Lab QuantaTM SC Flow Cytometer, Beckman 

Coulter  

• Spektrofotometr Tecan infinite M200pro, Tecan  

• Termostat CO2 Incubateur IG 150, JOUAN  

• Termostat Sanyo CO2 incubator MCO-18 AIC (UV), Sanyo  

• Vodní lázeň Memmert  

• Vortex MS2 Minishaker, IKA  
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4.2 Spotřební materiál 

 

• 96ti-jamkové mikrotitrační destičky s víčkem, NuncTM, Thermo Scientific 

• Automatické pipety Finnpipette, Thermo Scientific, objemy – 0,2-2 µl, 0,5-

10 µl, 5-50 µl, 2-200 µl, 30-300 µl, 200-1000 µl, 0,5-5 ml, 2-10 ml  

• Centrifugační zkumavky (50 ml), Sarstedt  

• Cytospinové komůrky – Hettich 

•  Jednorázové špičky Finntip Filter, Thermo Scientific  

• Kryozkumavky 

• Kultivační lahve, střední (20 ml) NuncTM, Thermo Scientific  

• Lahve pro média (250 ml), Pyrex  

• Mikrozkumavky Eppendorf  

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

• Plastová korýtka (10 ml) 

• Rukavice - latex, nitro  

• Sklíčka a krycí sklíčka – P-Lab a.s. 

• Stojánky na zkumavky  

  

4.3 Chemikálie 

 

• 5-(2,4-disulfonatofenyl)-3-(4-jodfenyl)-2-(4-nitrofenyl)-2H-tetrazolium  

(WST-1), Boehringer Mannheim-Roche 

• Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-7-amido-4-methyl kumarin (Ac-DEVD-AMC), 

katalogové číslo A1086 - Sigma Aldrich 

• Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-al (Ac-DEVD-CHO), katalogové číslo A0835 - 

Sigma Aldrich 

• Assay pufr - pufr pro ředění vzorků, Sigma Aldrich 

• Běžné chemikálie čistoty p.a.  
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• Citrát - fosfátový pufr 

• DAPI, Sigma Aldrich 

• Destilovaná voda 

• Dimethylsulfoxid (DMSO), Sigma Aldrich 

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

• Etanol (70%), RNDr. Jan Kulich s.r.o.  

• Fetální bovinní sérum (FBS), PAA Laboratories 

• Flubendazol, Sigma Aldrich  

• Hovězí sérový albumin (BSA), Life technologies 

• Lysis pufr, Sigma Aldrich 

• Neutrální červeň (NR), Sigma Aldrich  

• PBS bez Ca2+ a Mg2+ iontů, PANTM Biotech 

• Penicilin/ Streptomyccin, GIBCO  

• Propidium jodid, Sigma Aldrich 

• Protilátka - Anti-rabbit Alexa Fluor® 488, Cell Signaling 

• Protilátka - β-Tubulin (9F3) Rabbit mAb, Cell Signaling 

• Senescence β-Galactosidase Staining Kit #9860, Cell Signaling 

• Trypanová modř - 0,4% roztok, Sigma Aldrich 

• Trypsin 0,05% + EDTA, GIBCO  

• Vindelův roztok (2 g/l TRIS, 0,01 g/l RNAsa, 0,6 g/l NaCl, 0,05 g/l 

Propidium jodid) 
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4.4 Biologický materiál  

Buněčná linie NCM460 

Zdoj: Incell corporation, LLC 

Původ: lidský slizniční epitel tlustého střeva 

Morfologie: epiteliální 

Kultivace: médium D – MEM (Sigma Aldrich) + 10%  Fetal Bovine Serum (FBS), 

37°C, 5% CO2 

Pasážování: 2x týdně – pondělí a čtvrtek za použití trypsinu 0,05% + EDTA 

 

Buněčná linie SW620 

Zdroj: The European Collection of Cell Cultures (ECACC) 

Katalogové číslo: 87051203 

Původ: lidský kolorektální adenokarcinom, metastáza do lymfatických uzlin 

Morfologie: epiteliální 

Kultivace: médium D – MEM (Sigma Aldrich) + 10% FBS, 37°C, 5% CO2 

Pasážování: 2x týdně – pondělí a čtvrtek za použití trypsinu 0,05% + EDTA 

 

Buněčná linie SW480 

Zdroj: The European Collection of Cell Culures (ECACC) 

Katalogové číslo: 87092801 

Původ: lidský kolorektální adenokarcinom, 3. - 4. stadium 

Morfologie: epiteliální 

Kultivace: médium D – MEM (Sigma Aldrich) + 10% FBS, 37°C, 5% CO2 

Pasážování: 2x týdně – pondělí a čtvrtek za použití trypsinu 0,05% + EDTA 
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4.5 Příprava kultivačního média 

Kultivované buňky rostou v médiu, které napodobuje extracelulární tekutinu 

lidského těla. Kultivační médium zpravidla tvoří tenkou vrstvu kapaliny nad 

adherovanými buňkami, takže umožňuje dostatečně rychlou difúzi kyslíku a oxidu 

uhličitého. Musí mít vhodné fyzikálně-chemické vlastnosti a obsahovat látky, které 

buňky potřebují pro život a proliferaci. Zpravidla obsahují hlavní anorganické ionty, 

glukózu, případně jiné zdroje energie, aminokyseliny, pufrující složku, vitaminy a 

růstové faktory. Jako zdroj růstových faktorů, stopových prvků a dalších látek 

nutných pro růst kultury se používá krevní sérum, nejčastěji fetální bovinní. Do 

kultivačních médií se přidávají i antibiotika například penicilin nebo streptomycin. 

Kultivační médium by mělo mít pH blízké fyziologické hodnotě. Jako acidobazický 

indikátor se do média přidává fenolová červeň, při pH 7,4 má jasně červenou barvu. 

Pokud se barva média mění na žlutou, pH roztoku bude nízké, v alkaličtějším 

prostředí se mění na fialovou. Rostoucí buňky do média vylučují kyselé katabolity, 

zažloutnutí média je tedy známkou, že je nutné jej vyměnit. 

Médium se mění zpravidla 2x - 3x týdně (Vejražka, 2013). 

Postup: 

• Necháme roztát na vodní lázni při 37 °C fetální bovinní sérum a D-MEM.  

• Do odměrného válce odměříme 25 ml fetálního bovinního séra a 2,5 ml 

penicilinu/streptomycinu. 

• Doplníme D-MEM na 250 ml. 

• Vzniklý roztok přelijeme do láhve pro médium. 

• Hotové médium skladujeme při 4 °C, před použitím médium ohřejeme ve vodní 

lázni na 37 °C.   

 

4.6 Pasážování buněk 

Buňky opouštějící původní tkáň se v médiu samostatně dělí a vzniká tak buněčná 

kultura. Po určité době se živiny z média vyčerpají a počet buněk stoupne na 

neúnosnou míru. Proto je nutné provést tak zvané pasážování. Oddělení jednotlivých 
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buněk od sebe je prováděno mechanicky či enzymaticky (např. trypsin nebo 

kolagenóza). Dále dochází k odběru části buněk, které se smísí s novým médiem a 

tato suspenze se přenese do další kultivační láhve, kde buňky opět začnou růst (web 

LF MU, Brno, 2009).  

Postup: 

• Roztok kultivačního média a trypsinu ohřejeme na vodní lázni na teplotu 

37°C. 

• Připravíme si kultivační láhve a sterilní nádobu na vylití starého média. 

• Vyndáme láhve z inkubátoru a prohlédneme si narostlé buněčné linie pod 

mikroskopem. 

• Vylijeme staré médium do sterilní nádoby. 

• Napipetujeme 1 ml trypsinu a omýváme buňky kývavým pohybem, poté 

trypsin vylijeme a proces zopakujeme ještě 3 krát. 

• Kultivační láhev se zbytkem trypsinu dáme na 2 - 3 min do inkubátoru. 

• Po vyndání z inkubátoru mírně poklepeme na láhev, aby se buňky odlepily 

ode dna. 

• Napipetujeme 5 ml nového media a uvolněné buňky opláchneme a 

resuspendujeme. 

• 2 ml této suspenze převedeme do nové kultivační láhve a přidáme 8 ml 

nového média. 

• Láhev popíšeme datem, typem linie a číslem pasáže a uložíme do inkubátoru. 

 

4.7 Příprava pracovních roztoků flubendazolu 

Pro test metabolické aktivity WST-1 a test s neutrální červení jsme si připravili 

pracovní roztoky flubendazolu v DMSO o koncentracích 0,01 mM, 0,05 mM, 

0,1 mM, 0,5 mM, 1 mM, 5 mM, 10 mM. 
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Postup: 

• Zásobní roztok flubendazolu 10 mM a roztok DMSO necháme volně na 

vzduchu rozmrznout. 

• Připravíme si mikrozkumavky a popíšeme dle jednotlivých koncentrací. 

• Naředíme si 10 mM zásobní roztok flubendazolu roztokem DMSO dle 

Tab. 1. 

• Připravené pracovní roztoky uchováváme při 4 °C, bez přístupu světla. 

 

Tabulka 1 - Pracovní roztoky flubendazolu dle jednotlivých koncentrací 

Koncentrace 

pracovních roztoků 

FLU 

Množství přidaného 

FLU (o koncentraci 

uvedené v závorce) 

Množství přidaného 

DMSO 

5 mM 100 µl (10 mM) 100 µl DMSO 

1 mM 40 µl (5 mM) 160 µl DMSO 

0,5 mM 100 µl (1 mM) 100 µl DMSO 

0,1 mM 40 µl (0,5 mM) 160 µl DMSO 

0,05 mM 100 µl (0,1 mM) 100 µl DMSO 

0,01 mM 40 µl (0,05 mM) 160 µl DMSO 

 

4.8 Ovlivňování buněk 

Testované buněčné linie ovlivníme pracovními roztoky flubendazolu dle jednolivých 

koncentrací a inkubujeme 24, 48 případně 72 hod. 

Postup: 

• Buněčné linie SW480, SW620 a NCM 460 jsou nasazeny v 96ti-jamkových 

destičkách. 
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• Roztok kultivačního média zahřejeme na vodní lázni na teplotu 37°C, 

pracovní roztoky flubendazolu  a roztok DMSO necháme volně na vzduchu 

rozmrznout. 

• Na 3 destičky (24, 48 a 72 hod) si připravíme 5 ml ovlivňovacího média, 

pracovní roztoky FLU ředíme 1000x, tj. 4995 µl média + 5 µl pracovního 

roztoku v DMSO, výsledná koncentrace FLU v jamce je tedy 0,01 µM, 

0,05 µM, 0,1 µM, 0,5 µM, 1 µM, 5 µM, 10 µM. 

• Destičky s buňkami vyndáme z inkubátoru a odsajeme staré médium. 

• Podle Tab. 2 pipetujeme 200 µl ovlivňovacího média do jamek. 

• Destičky uložíme zpátky do inkubátoru a necháme inkubovat 24, 48 nebo 

72 hod v podmínkách 37 °C, 5 % CO2. 

Tabulka 2 - Rozložení ovlivňovacích roztoků FLU v 96ti-jamkové destičce 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A Bl  K DMSO 0,01µM 0,05 µM 0,1 µM 0,5 µM 1 µM 5 µM 10 µM  

B Bl  K DMSO 0,01µM 0,05 µM 0,1 µM 0,5 µM 1 µM 5 µM 10 µM  

C Bl  K DMSO 0,01µM 0,05 µM 0,1 µM 0,5 µM 1 µM 5 µM 10 µM  

D Bl  K DMSO 0,01µM 0,05 µM 0,1 µM 0,5 µM 1 µM 5 µM 10 µM  

E Bl  K DMSO 0,01µM 0,05 µM 0,1 µM 0,5 µM 1 µM 5 µM 10 µM  

F Bl  K DMSO 0,01µM 0,05 µM 0,1 µM 0,5 µM 1 µM 5 µM 10 µM  

G Bl  K DMSO 0,01µM 0,05 µM 0,1 µM 0,5 µM 1 µM 5 µM 10 µM  

H Bl  K DMSO 0,01µM 0,05 µM 0,1 µM 0,5 µM 1 µM 5 µM 10 µM  

Bl…blank 

K…kontrola, čerstvé kultivační médium 

DMSO…ovlivňovací roztok DMSO, tj. 5 µl DMSO + 4995 µl média 
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4.9 Stanovení viability buněk 

Testování viability (životnosti) buněčné populace je založeno na měření podílu 

živých a mrtvých buněk v populaci. Pro stanovení životnosti lze využít 

mikroskopickou detekci, měření metabolické aktivity buněk, jejich schopnost 

akumulovat různá barviva, případně intenzitu syntézy DNA. Metody stanovující 

životnost populace buněk se v laboratoři často provádí v 96ti-jamkových 

mikrotitračních destičkách. Tato miniaturizace umožňuje analýzu mnoha vzorků 

v krátkém čase, minimalizuje se spotřeba kultivačního media i buněk (Petřivalský, 

2010). 

4.9.1 Metodika testu WST-1 

Podstatou této kolorimetrické metody je štěpení tetrazoliové soli [4-(3(4-jodofenyl)-

2-(4-nitrofenyl)-2H-5tetrazolio)-1,3-benzen disulfonát] mitochondriálními enzymy 

sukcinátdehydrogenasami, za vzniku barevného a nerozpustného formazanu (Obr. 8). 

Jeho vznik a množství přímo koreluje s počtem metabolicky aktivních buněk (tj. 

živých = vitálních buněk) a byl stanoven spektrofotometrem (web Enjoy).  

Standardní doba inkubace pro WST-1 je 2 hod. Intenzita zabarvení formazanu je 

hodnocena spektrofotometricky při vlnové délce 450 nm. Hodnota absorbance 

roztoku pak odpovídá intenzitě metabolismu a tedy viabilitě buněk (Michalová et 

al., 2008). 

 

Obrázek 8 - Redukce WST-1 na formazan (zdroj Roche diagnostic 2013) 
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Postup: 

• Naředíme si pracovní roztok WST - na jednu destičku je potřeba 10 ml. WST 

ředíme s médiem v poměru 1:20, tedy 0,5 ml WST - 1 + 9,5 ml média. 

•  Destičky vyndáme z inkubátoru a odstraníme staré médium. 

• Do jamek pipetujeme 100 µl připraveného roztoku WST -1. 

• Na spektrofotometru (Tecan) změříme absorbanci v čase 0 hod (450 nm, 

referenční vlnová délka 650 nm).  

• Destičky vložíme na 2 hod do inkubátoru (37 °C, 5 % CO2).  

• Po dvouhodinové inkubaci změřit absorbanci v čase 2 hod (450 nm, referenční 

vlnová délka 650 nm). 

 

4.9.2 Metodika testu neutrální červeně 

Test neutrální červeně (Neutral Red Uptake assay - NRU) poskytuje kvantitativní 

odhad počtu životaschopných buněk v buněčné kultuře. Je to jeden z nejvíce 

používaných testů cytotoxicity.  

Princip testu je založen na schopnosti zdravých buněk hromadit ve svých 

lyzosomech vitální barvivo neutrální červeň. (Repetto, 2008) Při fyziologickém pH 

je toto barvivo neutrální a pasivně prostupuje buněčnou membránou. Neutrální 

červeň vstupující do lyzosomu získává náboj, a proto neprostupuje zpět do 

cytoplazmy. Udržování protonového gradientu na membráně lyzosomu je 

energeticky náročné. Ztráta gradientu pH při poškození buňky nebo buněčné smrti 

způsobí zvýšení propustnosti membrány a uvolnění zadržené neutrální červeně.  

Buňky se nasadí do 96ti-jamkových destiček a jsou ovlivňovány po určitou dobu. 

Inkubují se s médiem, obsahující neutrální červeň v termostatu po dobu 3 hod. 

Následně se buňky promyjí a odstraní se barvivo vypuštěné z buněk. Množství 

kumulované neutrální červeně se měří spektrofotometricky při vlnové délce 540 nm 

a je přímo úměrné počtu živých buněk.  
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Složení roztoků: 

• Fixační: CaCl2 1 g/100 ml v 0,5 % HCHO 

• Lyzační: 1 % CH3 COOH v 50 %  C2H 5OH 

• Zásobní roztok neutrální červeně: neutrální červeň Sigma 3,3mg/ml 

 

Postup: 

• Naředíme si pracovní roztok neutrální červeně - na jednu destičku je potřeba 

10 ml média, použijeme tedy 250 µl zásobního roztoku neutrální červeně + 

9,75 ml média (pracovní roztok: 82,5 µg/ml).  

• Destičky vyndáme z inkubátoru a odsajeme 100 µl starého média z jamek a 

přidáme 100 µl pracovního roztoku neutrální červeně. 

• Destičky vložíme na 3 hod do inkubátoru (37 °C, 5 % CO2).  

• Odsajeme staré médium a přidáme 100 µl fixačního roztoku. 

• Necháme 15 minut fixovat při pokojové teplotě. 

• Jamky 2 krát opláchneme 100 µl PBS bez iontů. 

• Přidáme 200 µl lyzačního roztoku, 15 minut necháme destičku při pokojové 

teplotě a 15 minut třepeme na třepačce. 

• Měříme absorbanci na spektrofotometru (Tecan) při vlnové délce 540 nm. 

 

4.10 Příprava roztoků flubendazolu pro průtokovou 

cytometrii, ovlivnění a fixace buněk 

Pro stanovení buněčného cyklu pomocí průtokové cytometrie  jsme si připravili 

pracovní roztoky flubendazolu v DMSO o koncentracích 0,2 mM, 0,3 mM, 0,4 mM, 

0,5 mM, 1 mM. 

Postup: 

• Roztok kultivačního média zahřejeme na vodní lázni na teplotu 37°C, zásobní 

roztok flubendazolu 10 mM a roztok DMSO necháme volně na vzduchu 

rozmrznout. 

• Připravíme si mikrozkumavky a popíšeme dle jednotlivých koncentrací. 



35 

 

• Naředíme si 10 mM zásobní roztok flubendazolu roztokem DMSO dle 

Tab. 3. 

• Připravené pracovní roztoky uchováváme při 4 °C, bez přístupu světla. 

 

Tabulka 3 - Pracovní roztoky flubendazolu pro průtokovou cytometrii 

Koncentrace 

pracovních roztoků 

Množství přidaného 

FLU o konc. 10mM 

Množství přidaného 

DMSO 

0,2 mM 20 µl 980 µl 

0,3 mM 30 µl 970 µl 

0,4 mM 40 µl 960 µl 

0,5 mM 50 µl 950 µl 

1 mM 100 µl 900 µl 

 

• Láhve s buňkami ovlivníme dle předchozího postupu flubendazolem na 

výsledné koncentrace 0,2 µM, 0,3 µM, 0,4 µM, 0,5 µM a 1 µM (pracovní 

roztok FLU ředíme 1000x, tedy 20 µl pracovního roztoku FLU v DMSO 

+ 19 980 µl média) a necháme inkubovat 24 hod (37 °C, 5 % CO2). 

• Roztok kultivačního média a trypsinu ohřejeme na vodní lázni na teplotu 

37 °C. 

• Připravíme si sterilní nádobu na vylití starého média z kultivační láhve. 

• Vyndáme láhve z inkubátoru a prohlédneme si narostlé buněčné linie pod 

mikroskopem. 

• Vylijeme staré médium do sterilní nádoby. 

• Napipetujeme 1 ml trypsinu a omýváme buňky kývavým pohybem, poté 

trypsin vylijeme a proces zopakujeme ještě 3krát. 

• Kultivační láhev se zbytkem trypsinu dáme na 2 - 3 minuty do 

inkubátoru. 
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• Po vyndání z inkubátoru mírně poklepeme na láhev, aby se buňky 

odlepily ode dna, a následně trypsinem uvolněné buňky resuspendujeme 

v 10 ml média. 

• Buněčnou suspenzi přeneseme do centrifugační zkumavky a 

centrifugujeme při 1000 RPM, 4 °C, 10 min. 

• Opatrně slijeme supernatant, rozklepneme sediment a přidáme 10 ml 

PBS. 

• Centrifugujeme při 1000 RPM, 4 °C, 10 min. 

• Opatrně slijeme supernatant a rozklepneme sediment. 

• Přikapáváme 2 ml 70 % etanolu za stálého míchání. 

• Skladujeme v lednici při 4 °C, bez přístupu světla. 

 

4.11 Metodika průtokové cytometrie a stanovení 

buněčného cyklu 

Průtoková cytometrie je moderní laboratorní metoda, která měří a analyzuje fyzikální 

a chemické vlastnosti částic v suspenzi, během průchodu laserovým paprskem.  

Průtokový cytometr se skládá ze tří vzájemně propojených systémů. Fluidika, optika 

a elektronika. 

1. Fluidika 

Aby mohla být provedena analýza, je nutné, aby částice procházely systémem 

jedna za druhou. Fluidika zajišťuje transport částic, které jsou vstřikovány do 

unášecí tekutiny malým otvorem. 

2. Optika 

Částice, která se nachází v měřící cele je ozářena monochromatickým 

zářením. Optika zajišťuje interakci analyzovaných částic s excitovaným 

fluorochromem a elektromagnetickým vlněním emitovaným zdrojem 

monochromatického záření. Zdrojem monochromatického, koherentního 

záření jsou nejčastěji lasery. 

Výsledkem interakce částice se zářením je signál, který je detekován 

v závislosti na jeho intenzitě. Lineárně rozptýlené záření, které dopadá na 
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detektor umístěný v ose dopadajícího paprsku, se nazývá Forward scatter 

(FS). Tento parametr určuje velikost částice. Čím větší je rozptyl světla, tím 

větší je částice. Bočné rozptýlené záření, které dopadá na detektor umístěný 

kolmo na osu dopadajícího paprsku, se nazývá Side scatter (SS). Je to 

parametr, který odráží granularitu částice. Vynesením signálu SS a FS do 

dvourozměrného grafu, získáme záznam rozdělení částic dle jejich velikosti a 

granularity. 

3. Fluorescece 

Třetím typem signálu, který získáme po ozáření částice je fluorescenční 

záření. Fluorescence je jev, při kterém dochází po excitaci zářením o určité 

vlnové délce k uvolnění energie ve formě fotonů s jinou (delší) vlnovou 

délkou. 

 

Aplikace průtokové cytometrie zasahují do všech odvětví klinické praxe. 

V současnosti je možné analyzovat jakoukoli suspenzi částic i daleko menších než 

buňky. Například viry, chromozómy, fragmenty DNA a mnohé jiné. V klinické praxi 

je nejčastějším materiálem k analýze krev, kostní dřeň, buněčné kultury a suspenze 

buněk připravené z tkání (např. lymfatické uzliny). Největší uplatnění mají v klinické 

imunologii, hematoonkologii, nádorové biologii a v oblasti molekulární biologie. 

 

Cílem bylo stanovit rozložení fází buněčného cyklu. Rozložení buněčného cyklu 

bylo stanoveno na základě množství DNA v buňce. Kvantitativní analýza DNA se 

provádí detekcí fluorescence propidium jodidu (PI), který se interkaluje mezi baze 

DNA (Roubalová, 2012). 

 

Postup: 

• Připravené pracovní roztoky stočíme na centrifuze při 2000 RPM, 4 °C, 

10 min. 

• Opatrně slijeme supernatant a rozklepneme vzniklý sediment. 

• Přidáme 10 ml PBS. 

• Stočíme na centrifuze při 1000 RPM, 4 °C, 10 min. 

• Opatrně slijeme supernatant a rozklepneme vzniklý sediment. 
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• Přidáme 0,5 ml PBS + 0,5 ml fosfát citrátového pufru (kyselina citronová / 

Na2HPO4). 

• Inkubujeme 5 min při pokojové teplotě. 

• Přidáme 10 ml PBS. 

• Stočíme na centrifuze při 1000 RPM, 4 °C, 10 min. 

• Opatrně slijeme supernatant a rozklepneme vzniklý sediment. 

• Přidáme 0,5 ml Vindelova roztoku (2 g/l TRIS, 0,01 g/l RNAsa, 0,6 g/l NaCl, 

0,05 g/l Propidium jodid).  

• Inkubujeme 50-60 min v inkubátoru (37 °C, 5 % CO2). 

• Měříme na průtokovém cytometru (Cell Lab QuantaTM SC Flow Cytometer, 
Beckman Coulter).  
 
 

4.12 Stanovení kaspasy 3 ve vzorku 

Fluorimetrický test kaspasy 3 je založen na hydrolýze peptidového substrátu acetyl-

Asp-Glu-Val-Asp-7-amido-4-methyl kumarin (Ac-DEVD-AMC) kaspasou 3 na  

7-amino-4-methyl kumarin (AMC). AMC je pak detekován fluorimetricky a jeho 

uvolněná koncentrace je vypočítána z kalibrační křivky o známé koncentraci AMC. 

(web Sigma technical bulletin) 

 

Obrázek 9 - Hydrolýza Ac-DEVD-AMC (zdroj Sigma technical bulletin, Caspase 3 Assay) 

 

Složení roztoků: 

Lyzační pufr 

50 mM HEPES, m = 596 mg 

5 mM CHAPS, m = 154 mg  

5 mM DTT, m = 38,6 mg 

upravit pH na 7,4 (0,5 M NaOH) 

ředit aqua pro injectione na 50 ml 
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Pufr pro ředění vzorků 

20 mM HEPES, m = 715 mg 

0,1 % CHAPS, m = 150 mg 

5 mM DTT, m = 115 mg 

2 mM EDTA, m = 87 mg 

upravit na pH 7,4 (200-300 µl 5 M NaOH) 

ředit aqua pro injectione na 150 ml 

HEPES (4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid) 

CHAPS (3-[(3-cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate hydrate) 

DTT (dithiothreitol) 

EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid) 

Substrát 

Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-7-amido-4-methyl kumarin (Ac-DEVD-AMC), katalogové 

číslo A1086 - Sigma Aldrich 

Inhibitor 

Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-al (Ac-DEVD-CHO), katalogové číslo A0835 - Sigma 

Aldrich 

 

Postup: 

• Nasadíme buňky 2,5 x 106 na láhev (24 h inkubace), 2 x 106 na láhev (48 h 

inkubace), 1,5 x 106 na láhev (72 h inkubace). 

• Ovlivníme buňky flubendazolem dle předchozího postupu, výsledná 

koncentrace v láhvi bude 1 µM roztok FLU. 

• Inkubujeme při 37 °C, 5 % CO2  

• Vychladíme rotory (úhlový 6 x 50 ml v centrifuze, rotor na 2 ml zkumavky 

dáme do lednice). 

• Necháme rozmrazit lyzační pufr. 

• Buňky z láhve seškrabeme a vše včetně média slijeme do plastových 

zkumavek.  

• Stočíme na centrifuze 1000 g, 5 min, 4 °C. 
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• Slijeme supernatant, přidáme 20 ml chlazeného PBS bez iontů, silně 

protřepeme. 

•  Stočíme na centrifuze 1000 g, 5 min, 4 °C. 

• Slijeme supernatant, přidáme 400 µl lyzačního pufru a přeneseme do 1,5 ml 

zkumavky. 

• V lednici necháme 20 min působit při 0 °C. 

• Zapneme přístroj Tecan a předehřejeme ho na 37 °C. 

• Po 20 min stočíme na centrifue při 14 000g, 10 min, 4 °C. 

• Odebereme supernatant a uložíme ho do -80 °C. 

 

Kinetické měření aktivity kaspasy 3 

Postup: 

• Necháme si rozmrazit pufr pro ředění vzorků. 

• Připravíme si substrát a inhibitor 

S (Ac-DEVD-AMC) … 0,33 µl/vz – jamku 

I (Ac-DEVD-CHO) … 0,2 µl/vz - jamku 

• Pro stanovení 60 µl vzorku + 140 µl S/SI (naředěno v pufru pro ředění 

vzorků), pro každý vzorek 4xS a 2xSI. 

• Změříme na Tecanu kinetický přírůstek fluorescence 1 hod každých 5 min. 

• Ze zbytku lyzátu se stanoví bílkovina pomocí BCA (bicinchonic acid). 

Kalibrační křivka pro stanovení AMC 

Postup: 

• Ředění zásobního roztoku 10 mM AMC 

10 mM → 100 µM (5 µl 10 mM AMC + 495 µl aqua pro injectione) 

100 µM → 1 µM (20 µl 100 µ AMC + 1980 µl aqua pro injectione) 

• Na mikrotitrační destičku naneseme multikanálovou pipetou 200 µl/jamku 

vzorky dle vzrůstající koncentrace naředěné podle tabulky 4, jako blank 

slouží voda (1. sloupec). 
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Tabulka 4 - Ředění roztoků pro kalibra ční křivku 

AMC nM 
pmol AMC ve 

200 µl (jamka) 
AMC 1 µM Voda 

600 120 780 µl 520 µl 

400 80 520 µl 780 µl 

200 40 260 µl 1040 µl 

100 20 130 µl 1170 µl 

10 2 13 µl 1287 µl 

 

BCA stanovení bílkoviny 

Princip: 

Proteiny reagují s Cu2+ v alkalickém prostředí. Měď přechází na Cu1+, která redukuje 

BCA (bicinchonic acid) za vzniku modrého zbarvení. Intenzita zbarvení je přímo 

úměrná množství bílkoviny. 

Postup: 

• Připravíme si pracovní roztok C smícháním roztoku A s roztokem B 

v poměru 50:1 

Roztok A: NaHCO3, Na2CO3, BCA v 0,1M NaOH 

Roztok B: 4 % CuSO4 · 6 H2O  

• Vezme si 96ti-jamkovou destičku, do prvního sloupce nepipetujeme 10 µl 

destilované vody jako blank, do ostatních sloupců pipetujeme vzorky 

po10 µl. 

• Multikanálovou pipetou přidáme do všech jamek 200 µl roztoku C. 

• Destičku dobře promícháme a necháme 30 min inkubovat na stole při 37 °C. 

• Změříme na Tecanu množství bílkoviny. 
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Kalibrační křivka pro stanovení bílkovin 

Pro výpočet množství bílkovin stanovíme kalibrační křivku. Jako standard bílkoviny 

použijeme BSA (bovine serum albumin). Na mikrotitrační destičku naneseme vzorky 

dle vzrůstající koncentrace naředěné podle tabulky 5. 

Tabulka 5 - Ředění roztoků pro kalibra ční křivku 

 Koncentrace 
Roztok BSA 

1mg/ml 
Destilovaná voda 

1 0 µg/ml 0 µl 150 µl 

2 200 µg/ml 30 µl 120 µl 

3 400 µg/ml 60 µl 90 µl 

4 600 µg/ml 90 µl 60 µl 

5 800 µg/ml 120 µl 30 µl 

6 1000 µg/ml 150 µl 0 µl 

 

 

4.13 Fluorescenční barvení mikrotubulů a buněčných 

jader 

Fluorescenční metody mají nejširší využití v buněčné biologii a molekulární genetice 

a pomáhají nám zviditelnit určité buněčné struktury jako například jádro nebo 

cytoskelet. Na barvení preparátů se využívají fluorescenční barviva, tak zvané 

fluorofory. Přírodní fluorofory jsou například chlorofyl, celulóza nebo keratin a 

využívají svou autofluorescenci. Sekundární fluorofory, používající se ke 
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zviditelnění molekul a buněk, které nemají autofluorescenci, jsou například DAPI, 

Ethidium bromid nebo Propium Jodid. 

DAPI (4',6-diamidin-2-fenylindol) je fluorescenční barvivo, které se pevně váže do 

struktury DNA a RNA. Díky své dobré schopnosti průniku do buněčné membrány se 

běžně používá pro barvení jader. Silná fluorescence je typická svou modrou emisí 

(Sehadová, 2011). 

 

Obrázek 10 - Struktura DAPI (zdroj www.dapi.ch) 

 

Postup: 

• Nasadíme buňky SW480 do cytospinových komůrek v hustotě 3 x 104 buněk 

v 1 ml média a kultivujeme po dobu 24 h v inkubátoru (37 °C, 5 % CO2). 

• Po 24 h vyměníme médium za 1 ml čerstvého média u kontrolních vzorků a 

1 ml média obsahujícího flubendazol v koncentraci 1 µM, necháme opět 

inkubovat 24 h v inkubátoru (37°C, 5 % CO2). 

• Po 24 h kontrolní i ovlivněné buňky opláchneme PBS a fixujeme čerstvým 

paraformaldehydem (2 % v PBS) po dobu 15 min. 

• Buňky opláchneme 3 x 3 ml PBS a přidáme 1 ml mléka (5 % v PBS–T), což 

zabrání nabarvení ostatních komponent a blokujeme 30 min při pokojové 

teplotě. 

• Poté buňky inkubujeme s primární protilátkou proti β-tubulinu (9F3) Rabbit 

mAb v ředění 1:100 v mléku (5 % v PBS–T) při teplotě 4°C po dobu 1 h. 

• Po skončení inkubace 4x opláchneme v PBS. 

• Inkubujeme se sekundární protilátkou proti-králičí Alexa Fluor® 488 v ředění 

1:250 v mléku (5 % v PBS–T) po dobu 1 h při pokojové teplotě. 



44 

 

• Vzorky dobarvíme barvivem DAPI v koncentraci 10 µg/ml po dobu 5 min, 

opláchneme třikrát v PBS a zamontujeme do SlowFade® média. 

• Pozorujeme ve fluorescenčním mikroskopu Nikon Eclipse E 400. 

 

Fotografie byly pořízeny pomocí programu LUCIA DI Image Analysis 

systém (Laboratory Imaging Ltd., Česká Republika) a analyzovány. 

 

4.14 Stanovení SA-β-galaktosidasy 

SA-β-galaktosidasa je typický marker senescentních (stárnoucích) buněk. 

Cytochemický test je založen na vzniku modrého zbarvení, který je výsledkem 

štěpení chromogenního substrátu X-gal. Modré buňky jsou pak počítány pod 

mikroskopem a získáme semikvantitativní procento stárnoucích buněk (Bassaneze et 

al. 2008). 

Postup: 

• Buňky nasazené v 6ti-jamkových miskách byly ovlivněny 2 ml kultivačního 

média s obsahem 1 µM FLU po dobu 72 hod. 

• Po 72 hod médium nahradíme čerstvým médiem a buňky jsou udržovány 

v kultuře po dobu 1 týdne. 

• Barvení SA-β-galaktosidasy se provádí za použití Senescence β-galaktosidase 

Staining Kit (Cell Signaling Technology). 

• Buňky byly promyty PBS, fixovány fixačním roztokem po dobu 15 minut, 

poté znovu dvakrát promyty PBS a barveny 1 ml/jamka v barvícím roztoku. 

• Vzorky byly inkubovány při 37 °C bez CO2 přes noc. 

 

Fotografie vzorků byly pořízeny pomocí Olympus IX70 mikroskopu 

(Olympus, Tokio, Japonsko) a analyzovány s NIS-Elements AR 

zobrazovacím softwarem (Laboratory Imaging, Praha pro Nikon, Tokyo, 

Japonsko). Nejméně 100 náhodně zvolených buněk z každého vzorku byly 

pozitivně hodnoceny pro SA-β-galaktosidasu. 
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Složení roztoků: 

Fixační roztok: 

2 % formaldehydu 

0,2 % glutaraldehydu v PBS 

Barvící roztok: 

930 µl 400 mM kyseliny citronové 

fosforečnan sodný (pH 6,0) 

50 µl 20 mg/ml 5-brom-4-chlor-3-indolyl-βD-galaktopyranosid (X-gal) v DMF 

10 µl ferrokyanidu draselného 500 mM 

10 µl hexakyanoželezitanu draselného 500 mM 

 

4.15 Zpracování výsledků a statistické vyhodnocení 

Výsledky z testů WST-1, neutrální červeně a stanovení kaspasy 3 ve vzorku byly 

zpracovány v programu Microsoft Office Excel. Měření bylo provedeno vždy 

šestkrát pro každou koncentraci během tří samostatných pokusů. Buněčný cyklus byl 

vyhodnocen v programu MultiCycle AV pro Windows, který byl opět vyhodnocen 

ze tří samostatných pokusů. V programu GraphPad Prism 6.0 bylo uděláno statistické 

hodnocení, pomocí analýzy one way analysis of variance (ANOVA) za použití testu 

Bonferroni, statistická významnost p < 0,05.   
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Vliv flubendazolu na metabolickou a proliferační 

aktivitu buněk 

Tři lidské linie kolorektálního karcinomu NCM460, SW480 a SW620 byly ovlivněny 

flubendazolem v koncentracích 0,1 – 10 µM a sledovány v čase 24, 48 a 72 hod. Po 

inkubaci jsme využili test WST-1 ke zjištění buněčné viability a proliferace. 

U všech buněčných linií FLU vykazoval inhibici růstu buněk v závislosti na 

koncentraci a době působení (Obr. 11-13). 

Rozdíl hodnot absorbance ve srovnání s hodnotami absorbance kontrolních vzorků 

byl statisticky významný u všech buněčných linií. U linie NCM460 byl statisticky 

významný pokles již u koncentrace flubendazolu 0,1 µM po 48 hod působení. Při 

koncentraci FLU 0,5 µM je statisticky významný pokles u všech tří testovaných 

časových intervalů. 

 

Obrázek 11 – Vliv různých koncentrací FLU na linii NCM460 po 24, 48 a 72 hod, metoda 

WST-1 

* označuje statistickou významnost při p<0,05 
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Linie SW620 vykazuje statisticky signifikantní citlivost na koncentraci FLU 0,1 µM 

a to již 24 hod po ovlivnění.  

 

Obrázek 12 - Vliv různých koncentrací FLU na linii SW620 po 24, 48 a 72 hod, metoda  

WST-1 

* označuje statistickou významnost při p<0,05 

 

U linie SW480 došlo ke statisticky významnému rozdílu hodnot absorbancí již 

u koncentrace 0,01; 0,05 a 0,1 µM a to po 72 hod. U koncentrace 0,5 µM je 

statisticky významný pokles u všech zkoumaných časových intervalů. 
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Obrázek 13 - Vliv různých koncentrací FLU na linii SW480 po 24, 48 a 72 hod, metoda  

WST-1 

* označuje statistickou významnost při p<0,05 

 

5.2 Vliv flubendazolu na membránovou integritu buněk 

Porušení membránové integrity díky účinkům FLU bylo měřeno pomocí testu 

s neutrální červení u buněčných linií SW480, SW620 a NCM460. FLU byl testován 

v koncentračním rozmezí 0,01 – 10 µM a v časových intervalech 24, 48 a 72 hod.  

U všech buněčných linií FLU snižoval možnost buněk vychytávat a hromadit 

neutrální červeň v závislosti na koncentraci a době působení (Obr. 14 – 16).  

Statisticky významný rozdíl hodnot absorbance ve srovnání s hodnotami absorbance 

kontrolních vzorků byl zaznamenán u všech buněčných linií od koncentrace 0,5 µM 

FLU.  

U všech buněčných linií docházelo i při nejvyšší testované koncentraci FLU (10 µM) 

k nárůstu hodnot absorbance mezi časovými intervaly 24 – 72 hod. 

 

* *
* *

*
* * *

* * *

*

*
*

*

0

0,5

1

1,5

2

2,5

kontrola 0,01 0,05 0,1 0,5 1 5 10

a
b

so
rb

a
n

ce

koncentrace flubendazolu (µM)

SW 480 WST-1

24 hodin

48 hodin

72 hodin



49 

 

 

Obrázek 14 - Vliv různých koncentrací FLU na linii NCM460 po 24, 48 a 72 hod, metoda NRU 

* označuje statistickou významnost při p<0,05 

 

 

Obrázek 15 - Vliv různých koncentrací FLU na linii SW620 po 24, 48 a 72 hod, metoda NRU 

* označuje statistickou významnost při p<0,05 
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Obrázek 16 - Vliv různých koncentrací FLU na linii SW480 po 24, 48 a 72 hod, metoda NRU 

* označuje statistickou významnost při p<0,05 

 

Při srovnání všech buněčných linií po 72 hod působení flubendazolu je zřejmé, že 

flubendazol má nejvyšší efekt v koncentracích 0,5 – 10 µM a na linii SW480. Při 

koncentraci 0,5 µM je nejvyšší pokles počtu živých buněk u linie NCM460 na 

hladině statistické významnosti p<0,01. Linie SW480 má nejvyšší pokles počtu 

živých buněk v koncentraci 5 a 10 µM na hladině statistické významnosti p<0,01 

(Obr. 17). 
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Obrázek 17 - Vliv různých koncentrací FLU na linie SW480, SW620 a NCM460 po 72 hod, 

metoda NRU 

* označuje statistickou významnost při p<0,05, ** označuje statistickou významnost při p<0,01 

 

5.3 Buněčný cyklus 

Pomocí průtokové cytometrie byl změřen vliv FLU na distribuci fází buněčného 

cyklu. Vzhledem k tomu, že buněčná linie SW480 byla na působení FLU 

nejcitlivější, distribuce fází buněčného cyklu byla testována pouze na této linii. 

Buňky byly ovlivněny FLU v koncentračním rozmezí 0,2 – 1 µM a inkubovány 

24 hod. 

Se vzrůstající koncentrací FLU klesá počet buněk v G1 a S fázi, což jsou 

nejdůležitější fáze pro růst buňky a replikaci DNA, a stoupá počet buněk v G2/M 

fázi. Statisticky významný rozdíl proti kontrole u G1 a G2/M fáze byl zaznamenán 

u všech použitých koncentrací FLU (Obr. 18). 
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Obrázek 18 – Distribuce fází buněčného cyklu buněk SW480 po ovlivnění flubendazolem, 24h 

inkubace 

* označuje statistickou významnost při p<0,05 

Na obrázku 19 jsou znázorněny histogramy jednotlivých fází buněčného cyklu linie 

SW480 po ovlivnění FLU v koncentracích 0,2 – 1 µM.  

V závislosti na zvyšující se koncentraci FLU dochází na histogramu ke zvyšování 

frakce, která odpovídá populaci buněk v G2/M fázi buněčného cyklu.  

V případě koncentrace 1 µM FLU je vidět, že všechny buňky se nacházejí v G2/M 

fázi, G1 a S fáze jsou potlačeny. Zároveň vzrůstá podíl buněk, které mají obsah DNA 

větší než 2n. 
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Obrázek 19 - Distribuce fází buněčného cyklu buněk SW480 po ovlivnění flubendazolem pro 

jednotlivé koncentrace 0,2 – 1 µM  

 

 

5.4 Fluorescenční barvení mikrotubulů a buněčných jader 

Díky fluorescenčnímu barvení jsme mohli lépe určit buněčné struktury u kontrolních 

buněk i u buněk ovlivněných flubendazolem. Na obrázku 20 můžeme pozorovat celá 

jádra neovlivněných buněk linie SW480 po 24 hod, kdežto na obrázku 21 a 22 

vidíme fragmentovaná jádra 24 hod po ovlivnění 1 µM flubendazolu. Fragmentace 

jader pravděpodobně odpovídá mitotické katastrofě. 
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Obrázek 20 - Struktura jádra u kontrolních buněk linie SW480 

 

 

 

Obrázek 21 - Fragmentovaná jádra u linie SW480 24 hod po ovlivnění FLU v koncentraci 1 µM 
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Obrázek 22 - Detail fragmentace jednoho jádra 24 hod po ovlivnění flubendazolem 

 

Další fluorescenční metodou bylo barvení tubulinu. U buněk ovlivněných 1 µM FLU 

dochází k výrazným změnám v organizaci mikrotubulární sítě, které byly 

pozorovány již po 24 hod po ovlivnění. Na obrázku 23 jsou zachyceny zbytky 

rozpadlých multipolárních mitotických vřetének. Ve srovnání s neovlivněnými 

kontrolami, kde jsou pravidelně rozmístěny mikrotubuly v interfázi buňky a normální 

mitotická vřeténka (Obr. 24).   

 

Obrázek 23 - Rozpadlé mitotické vřeténko u linie SW480 24 hod po ovlivnění FLU 

 

10 µm 

1 µm 
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Obrázek 24 - Mitotické vřeténko u kontrolních buněk linie SW480 

 

Díky fluorescenčnímu barvení tubulinu můžeme také porovnávat tvary buněk. Buňky 

neovlivněné flubendazolem jsou oválného tvaru a více rozprostřené (Obr. 25). 

Naopak buňky, které podlehly aplikaci flubendazolu byly v čase 24 hod po ovlivnění 

zakulaceny a méně přisedlé (Obr. 26). 

 

Obrázek 25 - Kontrolní linie buněk SW480 po 24 hod 

10 µm 

10 µm 
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Obrázek 26 - Linie SW480 24 hod po ovlivnění FLU  

 

 

5.5 Buněčná smrt – měření kaspasy 3 

Aktivita kaspasy 3, u buněčné linie SW480 ovlivněných flubendazolem a u buněk 

bez ovlivnění, byla testována v intervalech 24, 48 a 72 hod. FLU zvyšuje aktivitu 

kaspasy 3 ve všech testovaných intervalech, avšak na hladině statistické významnosti 

0,05 byla statisticky významná ve srovnání s kontrolou pouze hodnota v čase 72 hod 

po ovlivnění 1 µM FLU.  

 

10 µm 
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Obrázek 27 – Stanovení aktivity kaspasy 3 po ovlivnění 1 µM FLU u linie SW480 

 

5.6 Navození senescence 

Buňky ovlivněné FLU v koncentraci 1 µM ukázaly pozitivitu pro barvení SA-β-

galaktosidasou ve srovnání s kontrolními vzorky (Obr. 28, 29). Obě buněčné linie se 

lišily v jejich tendenci k indukci senescentního fenotypu - zatímco v buňkách SW480 

bylo procento SA-β-galaktosidasy-pozitivních buněk 1 týden po ovlivnění 4,3 ± 

0,52%, v buňkách SW620  dosáhlo 37,5 ± 0.99%. 
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Obrázek 28 – Barvení SA-β-galaktosidasa u  FLU ovlivněných buněk SW620 

 

 

Obrázek 29 – Procento pozitivně reagujících buněk SW480 a SW620 na SA-β-galaktosidasu 

1 týden po ovlivnění FLU 
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6 DISKUZE 

Flubendazol patří do skupiny benzimidazolů, heterocyklických aromatických 

sloučenin, které jsou široce využívány proti široké škále helmintů. Velmi běžně se 

používá ve veterinární medicíně a je volně k dispozici pro léčbu prasat, psů nebo 

drůbeže (Lacey 1990, Mackenzie, nedatováno).  

Flubendazol byl objevený firmou Janssen v 70. letech a je používán jako účinné 

širokospektré anthelminikum ve veterinární medicíně. V Evropě je dnes flubendazol 

pod komerčním názvem Fluvermal® registrován i k humánnímu užití na léčbu 

střevních nematod (Mackenzie a Geary 2011). 

Mechanismus účinku benzimidazolů je založen hlavně na jejich vazbě na tubulinové 

podjednotky mikrotubulů, což vede k narušení struktury a funkce mikrotubulů 

u hlístů. Kromě toho bylo také prokázáno, že benzimidazoly inhibují vychytávání 

glukózy až do vyčerpání glykogenu a dochází ke snížení tvorby ATP, což vede 

k smrti parazita (Jasra et al. 1990). Flubendazol se váže na tubulin v odlišném místě 

než molekula z řad Vinca alkaloidů – vinblastin, který se v protinádorové léčbě již 

používá. Podle výzkumu Spagnuola a kol. (2010) jsou buňky odolné vůči vinblastinu 

kvůli zvýšené expresi P-glykoproteinu, plně citlivé na flubendazol, což naznačuje, že 

flubendazol může potencovat jeho účinky, případně ho v budoucnu nahradit 

(Spagnuolo et al. 2010).  

Již byly publikovány studie o tom, že flubendazol vykazuje možný protinádorový 

efekt u myelomových a leukemických buněk a neuroblastomu (Spagnuolo et al. 

2010, Michaelis et al. 2015). 

Benzimidazolová anthelmintika jsou běžně podávána orálně a absorbována 

v gastrointestinálním traktu různou měrou v závislosti na typu molekuly a na složení 

stravy. Mají celkově nízkou absorpci a biologickou dostupnost, což může 

představovat značná omezení v léčbě některých nádorů. Na druhé straně, vysoká 

lipofilita a nízká systémová biologická dostupnost bude výhodou v jejich možném 

použití pro léčení nádorů v gastrointestinálním traktu. Po per orálním podání lze 

očekávat snadný přestup benzimidazolů skrz plazmatické membrány a jejich 

hromadění ve střevních buňkách (Králová et al. 2013). 
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V našem experimentu byly použity tři typy buněčných linií, které se navzájem liší 

svým nádorovým potenciálem. Buněčná linie SW480 je nemetastazující linie buněk, 

které byly izolovány z primárního kolorektálního adenokarcinomu. Dále byla 

testována metastazující linie buněk SW620, které byly izolovány z metastázy 

kolorektálního adenokarcinomu v lymfatické uzlině u 51 - letého bělošského muže. 

Poslední testovanou linií byla buněčná linie NCM460, která pochází z normální 

sliznice tlustého střeva. 

Cytostatický efekt flubendazolu jsme zkoumali pomocí metod WST-1 a testu 

neutrální červeně. Obě metody jsou založeny na jiném principu působení. 

Tetrazoliová sůl WST je redukována na rozpustný temně červenohnědý formazan, 

přičemž daná reakce probíhá pouze na mitochondriální membráně živých buněk. 

Intenzita zabarvení formazanu je hodnocena spektrofotometricky. Naměřená hodnota 

absorbance roztoku pak odpovídá intenzitě metabolismu a viabilitě buněk 

(Michalová et al., 2008).  Test NRU poskytuje kvantitativní odhad počtu 

životaschopných buněk v kultuře a je to jeden z nejvíce používaných testů 

cytotoxicity. Je založen na schopnosti živých buněk začlenit a vázat supravitální 

barvivo neutrální červeň v lysosomech. Množství kumulované neutrální červeně je 

přímo úměrné počtu živých buněk (Repetto et al. 2008).  

Z provedených testů cytotoxicity vyplývá, že flubendazol je látka, která inhibuje 

buněčnou proliferaci v závislosti na čase a koncentraci. Statistický významný pokles 

proliferace byl u všech testovaných linií v koncentracích 0,5 – 10 µM. Jako 

nejcitlivější se jevila linie SW480, přičemž i linie NCM460 odvozená od buněk 

normální střevní sliznice vykazovala bohužel značnou citlivost. 

Vzhledem citlivosti linie SW480 na působení flubendazolu, byly ostatní selektivní 

metody prováděny pouze na této linii z důvodu zjištění přesnějšího molekulárního 

působení FLU v buňkách. 

Jedním z mechanismů cytotoxického působení flubendazolu na buňky je jeho možný 

zásah do buněčného cyklu. V našem výzkumu jsme sledovali možné změny 

distribuce fází buněčného cyklu u nejcitlivější linie SW480 ovlivněné flubendazolem 

v koncentracích  0,2 - 1 µM. 
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Účinek FLU na distribuci buněčného cyklu u buněk SW480 po 24 hod inkubaci 

ukázal posun v distribuci buněčného cyklu již v koncentraci 0,2 µm. Zvyšující se 

koncentrace FLU způsobila rychlý nárůst G2/M fáze buněčného cyklu, která dosáhla 

90 % při koncentraci 1 µM. Léčba flubendazolem tedy zastaví buněčný cyklu 

v G2/M fázi, což je v souladu se schopností benzimidazolů inhibovat mikrotubuly 

nezbytné pro buněčné dělení (Králová et al. 2013). 

Při zástavě buněčného cyklu v G2/M fázi může dojít ke spuštění apoptózy (Klener, 

2010). V buňkách ovlivněných flubendazolem byla zjištěna zvýšená aktivita 

kaspasy 3, což naznačuje aktivaci apoptické dráhy. Kaspasa 3 u ovlivněných buněk 

rostla v závislosti na čase a jako statisticky významná hodnota oproti kontrole se 

jevila v čase 72 hod po ovlivnění. 

Kaspasy patří do rodiny proteas, které navozují buněčnou smrt a jsou důležité 

v procesu apoptózy. Nachází se v cytoplasmě normálních i nádorových buněk. Jejich 

aktivace zahrnuje štěpení dvou různých neaktivních podjednotek a tvorbu funkčního 

tetrameru. 

U člověka je známo dvanáct kaspas z nichž se sedm vyskytuje v apoptické kaskádě, 

zatímco ostatní souvisí s cytokiny buněčného cyklu, zánětem a jinými procesy. 

Kaspasy zapojené v apoptické kaskádě jsou iniciační (kaspasa 2, 8, 9, 10) - jsou na 

začátku aktivační kaskády a efektorové (kaspasa 3, 6, 7) - jsou koncovou částí 

aktivační kaskády a provádějí aktivaci samotného procesu apoptózy. 

Jedním z nejkritičtějších enzymů apoptózy je kaspasa 3, která je díky tomu nejvíce 

studována. Efektorová kaspasa 3 je přítomna v cytoplazmě jako proenzym 

s molekulovou hmotností 32 kD. Aktivované kaspasy 3 jsou zodpovědné za uvolnění 

CAD (kaspasy-aktivované DNasy) z jejího inhibitoru a aktivaci další efektorové 

kaspasy (kaspasy -6 a -7), jakož i následné kaskády apoptotických jaderných změn a 

buněčné smrti (web Wikiskripta, Čepelová et al. 2014).  

Pomocí fluorescenčního barvení tubulinu a jader jsme zaznamenali morfologické 

změny u buněk SW480 již 24 hod po ovlivnění FLU v koncentraci 1 µM.  

U buněk na které působil FLU, byly viditelné pouze zbytky abnormálních 

mitotických vřetýnek. Antimitoticky působící léky mění mikrotubulární dynamiku 

v buňkách, což vede k narušení správné tvorby mitotického vřeténka. Tím dochází 
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k aktivaci metafázního kontrolního bodu a následně k zastavení mitózy. Buňky, 

u kterých bylo zastaveno dělení, mohou zemřít přímo v mitóze nebo zažít různé 

osudy, které v konečném důsledku obvykle vedou k buněčné smrti (Castedo et al. 

2004). 

Během pozorování fluorescenčně obarvených jader u buněk po ovlivnění 

flubendazolem jsme zaznamenali velmi zajímavou fragmentaci. Tato deformace a 

mnohojadernost je morfologický znak „mitotické katastrofy“. „Mitotické katastrofa“ 

byla definována jako typ buněčné smrti, která je důsledkem abnormální mitózy a je 

spojena s předčasnou spontánní kondenzací chromosomů a tvorbou velkých buněk 

s roztroušenými mikrojádry (Vitale et al. 2011). V poslední době se ale spíše přiklání 

k názoru, že spíše než typ buněčné smrti, mitotická katastrofa představuje 

onkosupresorový mechanismus vyvolaný poruchami mitotického aparátu, zahájený 

v M fázi buněčného cyklu, což v konečném důsledku vede k buněčné smrti nebo 

senescenci (Galluzzi et al. 2012). 

Schopnost buněk se dělit je omezená, nenádorové buňky tedy mohou projít jen 

určitým počtem buněčných cyklů. Tento jev se dnes označuje jako Hayflickův limit. 

Limit v počtu dělení určuje délka telomer. Při každém dělení buňky se telomery 

zkracují o několik nukleotidů, po dosažení určité limitní délky se buňky přestávají 

dělit a dochází k indukci tzv. replikativní senescence (Martens et al. 2000, Campisi et 

al. 2007). 

Senescentní buňky mají celou řadu morfologických změn. Jsou protáhlé, zploštělé a 

mají velké jádro. I když u nich došlo k zástavě růstu, buňky stále zůstávají 

metabolicky aktivní a nedochází k indukci apoptózy (Chang et al. 1999). 

Mezi typický marker senescence se řadí aktivita enzymu β-galaktosidasy, který je 

spojen se senescencí (SA-β-gal). Lysosomy většiny buněk obsahují enzym 

β-galaktosidasu, která má reakční optimum při pH 4. Pokud jsou ale buňky 

senescentní, mají reakční optimum tohoto enzymu při pH 6 a tento enzym se pak 

nazývá SA-β-gal (Dimri et al. 1995). 

Flubendazol byl při jednorázovém podání v relativně málo toxické koncentraci 1 µM 

schopen indukovat zastavení mitózy a polyploidii ovlivněných buněk. Linie SW620 

byla méně citlivá než linie SW480. To může souviset s přítomností senescentních 
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buněk SW620 po ovlivnění FLU. V intervalu 1 týden, 37,5 % buněk linie SW620 

ukázalo pozitivitu pro SA-β-galaktosidasu ve srovnání s pouze 4,3%  buněk linie 

SW480. Naše další pokusy, které jsme připravili k publikaci, ukazují, že ačkoli linie 

SW480 vykazovala vyšší citlivost na léčbu FLU v krátkodobých studiích, 

dlouhodobé pozorování buněk ukázalo, že se jim podařilo obnovit proliferaci rychleji 

než v případě buněčné linie SW620 (publikace v recenzním řízení). 

Indukce senescence je spojena s řadou chemoterapeutik s různým mechanismem 

účinku, a typicky je závislá na koncentraci použitého chemoterapeutika. Stárnutí 

může být vyvoláno například poškozením DNA, aktivací onkogenů, zkrácením 

telomer nebo reakcí rakovinných buněk k chemoterapii nebo ozařování (Saretzki 

2010). 

 I když se v minulosti zdálo, že apoptóza je hlavní přijatelný výsledek jakékoliv 

léčby proti rakovině, ze studií nyní vyplývá, že v kombinaci s apoptózou, autofagií, 

nebo mitotickou katastrofou by senescence mohla být identifikována jako 

potenciálně úspěšná v léčbě rakoviny. Zejména skutečnost, že apoptický 

mechanismus je u některých typů nádoru inaktivován, dělá senescenci potenciálně 

možným způsobem léčby nádorů.  

Pochopení a aplikace buněčné senescence pro léčbu rakoviny se v poslední době 

stala oblastí rozsáhlého výzkumu. Kromě toho bylo prokázáno, že indukce 

senescence mnohdy vyžaduje léčbu nižšími dávkami chemoterapeutik v porovnání 

s těmi, které jsou nutné pro aktivaci apoptózy buněk. To by mohlo výrazně zlepšit 

strategii boje proti rakovině a snížit nežádoucí vedlejší účinky řady léčebných 

postupů (Saretzki 2010). 

Z našich nových, ještě nepublikovaných studií tedy vyplývá, že schopnost buněk 

SW620 prodloužit zástavu buněčného cyklu v G1 fázi a vyvolat předčasné stárnutí 

bylo pravděpodobně vyvoláno jejich zdánlivě nižší citlivostí na léčbu FLU 

v krátkodobě-proliferačních studiích. Přesný vztah a rovnováhu mezi různými 

výsledky a dobou působení FLU na model buněk kolorektálního karcinomu chceme 

objasnit v dalších studiích za použití časosběrné mikroskopie.  
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7 ZÁVĚR 

 

V naší práci jsme prokázali, že: 

1. Flubendazol  inhibuje buněčnou proliferaci u linií SW620, SW480 a NCM46 

v závislosti na koncentraci a době působení. 

 

2. Se zvyšující se koncentrací způsobuje FLU akumulaci buněk SW480 v G2/M 

fázi buněčného cyklu v porovnání s kontrolním vzorkem, přičemž statisticky 

významný rozdíl proti kontrole byl zaznamenán od koncentrace 0,2 µM FLU.  

 

3. Flubendazol poškozuje morfologickou strukturu buněk, dochází k narušení 

tvorby mitotického vřeténka a k fragmentaci jader. 

 

4. Aktivita kaspasy 3 rostla v buňkách ovlivněných FLU v závislosti na čase a 

jako statisticky významná hodnota oproti kontrole se jevila v čase 72 hod po 

ovlivnění, což naznačuje aktivaci apoptické dráhy. 

 

5. Flubendazol je schopen indukovat předčasné stárnutí v lidských rakovinných 

buňkách tlustého střeva in vitro a to prostřednictvím narušení mikrotubulů a 

indukcí mitotické katastrofy. 

 

Z našich experimentů tedy vyplývá, že FLU v koncentracích nižších než 1 µM 

způsobuje zástavu buněčného cyklu v G2/M fázi a inhibuje proliferaci buněk 

kolorektálního karcinomu in vitro.  
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8 SEZNAM ZKRATEK 

 

D-MEM Dulbecco's Modified Eagle Medium 

DMF  N,N-dimethyů formamid 

FLU  Flubendazol 

NRU  test neutrální červeně 

PBS  fosfátový pufr (Phosphate Buffered Saline) 

RPM  revolutions per minute (otáčky za minutu) 

TOKS  test okultního krvácení do stolice 

WHO  World Health Organization 
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