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Abstrakt 

Neuroblastom je nejčastější solidní extrakraniální nádor dětského věku. I přes veškeré 

pokroky v onkologické diagnostice a terapii je léčba některých forem neuroblastomu stále 

obtížná. Jednou z největších komplikací chemoterapie je vznik lékové rezistence. 

Tato práce se zabývá vlivem cytostatik na expresi vybraných proteinů, které se mohou 

podílet na chemorezistenci lidské neuroblastomové buněčné linie UKF-NB-4 na proteinové 

úrovni i na úrovni genové exprese. Senzitivní linie UKF-NB-4 a od ní odvozené rezistentní 

linie UKF-NB-4CDDP, UKF-NB-4DOXO a UKF-NB-4ELLI byly vystaveny působení cisplatiny, 

doxorubicinu nebo ellipticinu po dobu 24, 48 a 72 hodin. 

Metodou Western blot bylo prokázáno, že cytostatika cisplatina, doxorubicin  

nebo ellipticin podaná senzitivní neuroblastomové buněčné linii UKF-NB-4 v množstvích, 

která jsou přidávána do kultivačního média rezistentních neuroblastomových linií  

pro udržování rezistence, indukují po 72 hodinové kultivaci v této buněčné linii expresi 

proteinu p53 a zároveň snižují množství retinoblastomového proteinu pRb. Rozdíly v expresi 

proteinu RAS, cytochromů P450 1A1, 3A4 a cytochromu b5 nebyly prokázány. Změny 

v expresi studovaných proteinů u rezistentních linií  UKF-NB-4CDDP, UKF-NB-4DOXO  

a UKF-NB-4ELLI  kultivovaných s a bez přídavku daného cytostatika nejsou metodou 

Western blot detekovatelné. 

Na úrovni genové exprese pomocí metody RT-PCR byla u senzitivní neuroblastomové 

linie UKF-NB-4 pozorována nižší hladina p53 po 72 hodinovém vystavení buněk cisplatině 

nebo doxorubicinu, zatímco kultivace buněčné linie s ellipticinem množství p53 neovlivnila. 

Naopak kultivace neuroblastomové buněčné linie rezistentní k cisplatině s cisplatinou 

hladinu p53 zvýšila. Množství pRb na úrovni genové exprese odpovídalo po 48 hodinové 

kultivaci senzitivní neuroblastomové linie UKF-NB-4 s cytostatiky hladinám pRb 

detekovaným na proteinové úrovni po 72 hodinové kultivaci buněčné linie s cytostatiky. 48 

hodinová kultivace UKF-NB-4 s cisplatinou nebo doxorubicinem snížila hladinu genové 

exprese H-RAS a cytochromu P450 2D6, přestože na proteinové úrovni nebyl rozdíl 

v expresi RAS proteinu patrný a cytochrom P450 2D6 se na proteinové úrovni nepodařilo 

detekovat vůbec. 

Právě pochopení mechanismů odpovědných za vznik chemorezistence na genové  

a proteinové úrovni je rozhodující pro léčbu nádorových onemocnění. 
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