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ABSTRAKT 

 

 Nádorová onemocnění jsou jedním z nejzávažnějších problémů současné medicíny 

a jejich incidence neustále stoupá. Navzdory výraznému rozvoji terapeutických metod 

v posledních letech jsou tato onemocnění stále velmi obtížně léčitelná. Předkládaná práce 

se zabývá sledováním účinků přírodních látek – epigalokatechin galátu, kofeinu, 

etanolového extraktu z Cannabis sativa, vodného extraktu z Origanum acutidens a 

vodného extraktu z Mentha piperita na lidskou neuroblastomovou buněčnou linii 

UKF-NB-4. 

První část práce se zabývá určením viability lidské neuroblastomové buněčné linie 

UKF-NB-4 vystavené působení testovaných látek. Dále je studován vliv těchto látek 

na buněčný cyklus, aktivitu kaspáz a schopnost vyvolat apoptosu. Detekce výše zmíněných 

charakteristik byla prováděna na buněčném analyzátoru MUSE
TM

 a na průtokovém 

cytometru. Následně byla pomocí metody Western blot sledována hladina proteinu p53 a 

retinoblastomového proteinu v buněčné linii UKF-NB-4 vystavené působení testovaných 

látek. 

Největší vliv měl na viabilitu a buněčný cyklus lidské neuroblastomové buněčné 

linie epigalokatechin galát. Jeho působením dochází ke snížení viability UKF-NB-4, ke 

snížení exprese retinoblastomového proteinu a k zadržení přechodu buněk z G0/G1 do S 

fáze buněčného cyklu. Z výsledků nevyplývá, že by epigalokatechin galát působil jako 

induktor apoptosy, jeho vlivem však v buňkách dochází ke zvýšení hladiny proteinu p53. 

Ostatní testované látky neměly na viabilitu, buněčný cyklus, apoptosu ani aktivitu kaspáz 

UKF-NB-4 zásadní vliv. 

 

  

 

 

 

 

klíčová slova: tkáňové kultivace, neuroblastom, viabilita, epigalokatechin galát, extrakty 

z bylin 
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ABSTRACT 

 

 Cancer is considered to be one of the most serious issues of medicine nowadays. 

Moreover, its incidence is still rising. Despite the huge progress in modern treatment 

methods, cancer therapy is still limited by many difficulties. This work focuses on the 

natural substances such as epigallocatechin gallate, caffeine, Cannabis sativa ethanol 

extract, Origanum acutidens water extract, Mentha piperita water extract and its effects on 

the human neuroblastoma cell line UKF-NB-4.  

 The first part of the bachelor thesis deals with determining the viability of human 

neuroblastoma cell line UKF-NB-4 exposed to tested substances as well as it studies the 

effects of those substances on the cell cycle and caspase activity. Finally, it was tested, 

whether those substances are able to induce apoptosis in neuroblastoma cell lines. Tests 

were undertaken on the MUSE
TM

 cell analyzer and on the flow cytometer. The second part 

of the bachelor thesis focuses on the expression of protein p53 and retinoblastoma protein 

in neuroblastoma cell lines exposed to tested substances. Detection was carried out by 

Western blot analysis. 

 Epigallocatechin gallate exhibited the most significant effect on human 

neuroblastoma cell line. It lowers the expression of retinoblastoma protein as well as it 

arrests cells between G0/G1 and S phase of cell cycle. Epigallocatechin gallate does not 

seem to act as an apoptosis inductor, however it increases the expression of protein p53. 

When exposed to the other tested substances, there have not been objected any significant 

changes in human neuroblastoma cell line UKF-NB-4. 

(In Czech)  

 

 

 

 

 

 

key words: tissue culture cultivation, neroblastoma, viability, epigallocatechin gallate, herb 

extracts 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Akt   (AKT také známá jako proteinkináza B, „protein kinase B“, PKB) 

Apaf- 1 aktivátor apoptotických proteas, faktor 1 („apoptotic protease 

activating factor 1“)  

APC   promoční komplex anafáze („the anaphase-promoting complex“) 

APS   peroxodisíran amonný 

Bad   proapoptotický protein „Bcl-2-associated death promoter“ 

Bak   proapoptotický protein „Bcl-2 homologous antagonist/killer“ 

Bax   proapoptotický protein „Bcl-2 associated-X“ 

BCA   bicinchoninová kyselina 

Bcl-2   antiapoptotický protein „B-cell lymphoma-2“ 

Bcl-XL   antiapoptotický protein „B-cell lymphoma-extra large“ 

Bid   proapoptotický protein „BH3 interacting-domain death agonist“ 

Cdk   cyklin-dependentní kináza 

CdkC   cyklin-dependentní kinázové komplexy 

CBD    kanabidiol  

DISC signalizační komplex indukující smrt („death inducing signalling 

complex“) 

DMSO dimethyl sulfoxid 

DNA deoxyribonukleová kyselina 

EDTA   kyselina ethylendiamintetraoctová 

E2F    transkripční faktor E2F 

EGCG   epigalokatechin-3-galát 

FADD Fas protein asociovaný s „death doménou“ („Fas-Associated protein 

with Death Domain“) 

FasL   Fas ligand 

FBS     fetální hovězí sérum 

GTP   guanosintrifosfát 

IκB   inhibitor κB 

IMDM   kultivační médium „Iscove’s Modified Dulbeccos Medium“ 

MAPK  mitogenem aktivované protein kinázy („mitogen-activated protein 

kinases“) 
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Mdm2  „Mouse double minute 2 homolog“ také známý jako E3 ubiquitin 

protein ligáza 

MHC hlavní histokompatibilitní komplex 

Myc onkogen, z angl. „myelocytomatosis viral related gen“ 

N-Myc onkogen, z angl. „myelocytomatosis viral related, neuroblastoma 

derived gen“  

NGF nervový růstový faktor („nerve growth factor“) 

NFκB nukleární faktor-κB 

PBS     sodno-fosfátový pufr s obsahem NaCl („phosphate-buffered saline“) 

PKB   protein kináza B 

PI-3   fosfoinositol-3 

PI3K   fosfatidylinositol-4,5-bisfosfát 3-kináza 

p16   protein o molekulové hmotnosti 16 kDa 

p21   protein o molekulové hmotnosti 21 kDa 

p53 protein o molekulové hmotnosti 53 kDa (dle metody SDS-PAGE) 

pRb   retinoblastomový protein 

ROS   reaktivní formy kyslíku 

RNA   ribonukleová kyselina 

SDS   dodecylsíran sodný 

SDS-PAGE  elektroforéza v polyakrylamidovém gelu v přítomnosti SDS 

TEMED  N,N,N‘,N‘ – tetramethyl ethylendiamin 

THC    δ-9-tetrahydrokanabinol 

TNF-α   faktor nádorové nekrózy α („tumor necrosis factor α“)  

TP53   gen kódující protein 53 („tumor protein p53“) 

TRAIL   proteinový ligand „TNF-related apoptosis-inducing ligand“ 

VEGF   vaskulární endoteliální růstový faktor 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Faktor_n%C3%A1dorov%C3%A9_nekr%C3%B3zy
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

1.1  Úvod 

Rakovina je zhoubné buněčné bujení, které se v lidské populaci vyskytuje již 

po celá tisíciletí. Anglický ekvivalent pro nádorové onemocnění – cancer, pochází 

z řeckého karkinos. První písemná zmínka, konkrétně o rakovině prsu, pochází 

ze starověkého Egypta z roku cca 1500 př.n.l. Nejstarším důkazem onemocnění známého 

jako rakovina jsou mumie starověkých Egypťanů, přibližně z roku 1600 př.nl., kterým byla 

diagnostikována rakovina kostí [1].  

Vznik nádorového onemocnění (kancerogeneze) je vícestupňový proces onkogenní 

transformace zahrnující iniciační, promoční a progresní fázi. Za jeho iniciaci jsou 

zodpovědné biologické, chemické i fyzikální faktory. Dochází k mutacím 

v deoxyribonukleových kyselinách (DNA), změnám v buněčné proliferaci a diferenciaci. 

Pokud buňka není z organismu odstraněna, začíná se volně množit, případně může být 

rozšířena dále po těle (krví, lymfou), a zakládat dceřiná ložiska – metastázy [2].  

Rakovina je celosvětově druhou nejčastější příčinou úmrtí (co se týče onemocnění), 

hned po kardiovaskulárních chorobách [1]. Jen v České republice jí každoročně podlehne 

okolo 20 000 lidí [3]. Zvýšený výskyt onkologických onemocnění v současné době je 

zapříčiněn především prodlužující se délkou života, kontaminací životního prostředí, 

dietou bohatou na tuky a cukry, stresem, kouřením aj. [4]. 

 

Až do začátku 20. století byla jedinou možností léčby rakoviny chirurgická léčba, 

případně léky na ztišení bolesti. S objevem rentgenových paprsků došlo k rozvoji 

radioterapie [5], v první polovině 20. století pak k zavedení chemoterapie [6]. V současné 

době je používána kombinace uvedených metod. 
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1.2  Buněčný cyklus 

Buněčný cyklus je řada na sebe navazujících fází, kterými buňka prochází mezi 

jednotlivými děleními. Konvenční chemoterapeutika cílí především na proliferující buňky, 

tedy buňky nacházející se v buněčném cyklu. Tyto buňky jsou zranitelnější, při zásahu 

cytostatikem tak utrpí větší škody než zdravé buňky lidského těla [7]. 

Eukaryotický buněčný cyklus je tradičně rozdělován na interfázi (Obr. 1, str. 11), 

během níž dochází k replikaci DNA, syntéze ribonukleotidových kyselin (RNA) 

a proteinů, a na M-fázi (Obr. 2, str. 11), během níž dochází k rozdělení buněčného jádra 

(mitóze) a následně k rozdělení buňky (cytokinezi). Délka cyklu a přechody 

z a do jednotlivých fází jsou řízeny externími a interními chemickými signály. 

 

1.2.1 Interfáze buněčného cyklu 

Po předchozím rozdělení (cytokinezi) buňka přechází do G1-fáze. V této fázi 

probíhá opětovná syntéza RNA a proteinů. V pozdní G1-fázi také buňka prochází 

tzv. restrikčním bodem – rozhoduje se, zda bude pokračovat v dělení, nebo zda přejde do 

G0-fáze. Pokud buňka přechází do G0-fáze (ať už z důvodu nepříznivých podmínek nebo 

při obdržení příslušných extracelulárních inhibičních signálů), je zastavena syntéza RNA 

a proteinů a buňka se nachází ve stavu proliferačního klidu – v tomto stavu může setrvat 

hodiny, dny až roky. Během S-fáze (tzv. syntetická fáze) dochází k replikaci jaderné DNA 

buňky: každý chromozom je tedy na konci S-fáze tvořen dvěma identickými 

chromatidami. V G2-fázi jsou syntetizovány nové proteiny a buňka prakticky dvakrát 

zvětšuje svůj objem. Po dokončení G2-fáze vstupuje buňka do mitotické fáze buněčného 

cyklu [8, 9].  

Buňky, u nichž je restrikční bod nefunkční, jsou náchylné k tomu, aby se staly 

buňkami nádorovými. Pokud buňka obsahuje poškozenou DNA, je důležité, aby byl její 

vstup do S-fáze pozastaven a DNA mohla být opravena, v případě závažného poškození 

DNA je buňka donucena podstoupit apoptosu. Pokud nejsou tyto ochranné mechanismy 

plně funkční, může dojít k malignímu zvratu buňky [10]. 
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Obr. 1: Buněčný cyklus eukaryot. (převzato 

a upraveno z [11])  

Eukaryotický buněčný cyklus 

je rozdělován do 4 fází: v G1-fázi dochází 

k syntéze RNA a proteinů. Restrikční bod je 

kontrolním bodem, ve kterém se buňka může 

rozhodnout, zda vstoupí do S-fáze, případně 

zda přejde do klidové G0
-
fáze. V S-fázi 

buněčného cyklu dochází k replikaci DNA, 

během G2-fáze pak pokračuje syntéza RNA 

a proteinů. V M-fázi buněčného cyklu dochází 

k mitóze (karyokinezi) a následně k cytokinezi. 

[8].  

 

1.2.2 M-fáze buněčného cyklu 

M-fáze buněčného cyklu je tradičně dělena do pěti stadií: profáze, prometafáze, 

metafáze, anafáze a telofáze. Během profáze dochází ke kondenzaci chromosomů, zároveň 

pak vně jádra vzniká mitotické vřeténko. Jaderný obal však zůstává neporušený. Dále 

v prometafázi se rozpadá jaderný obal a chromosomy se váží na mikrotubuly vřeténka. 

Během metafáze se všechny chromosomy shromáždí v ekvatoriální rovině vřeténka – tedy 

uprostřed mezi jeho póly, aby byly během anafáze taženy mitotickým vřeténkem 

k opačným pólům buňky. V anafázi tedy dochází k oddělení sesterských chromatid – 

tj. rovnoměrné distribuci genetického materiálu. V telofázi dekondenzují chromosomy, 

zároveň je okolo každé sady chromosomů vytvořen jaderný obal a dochází k cytokinezi: 

jedna mateřská buňka je rozdělena na dvě dceřiné buňky [12].   

Obr. 2: M-fáze buněčného cyklu 

(převzato a upraveno z:  [13])  

Během M-fáze dochází k dělení 

buněčného jádra (mitoza), následně 

k dělení buňky (cytokineze). Z jedné 

diploidní mateřské buňky vznikají dvě 

diploidní dceřiné buňky.  

1.2.3 Regulace buněčného cyklu 

Eukaryotický buněčný cyklus je determinován hladinou regulačních komplexů 

kináz, které se nazývají cykliny (Obr 3., str. 12.). Jejich katalytické podjednotky 
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se nazývají cyklin-dependentní kinázy (Cdk), jedná se o serin/threoninové kinázy. Každá 

katalytická podjednotka Cdk může asociovat s libovolným cyklinem – tento cyklin určuje, 

které proteiny budou cyklin/Cdk komplexem fosforylovány [9].  

  

Obr 3: Regulace buněčného cyklu (převzato a upraveno z [9]) 

 Průběh buněčným cyklem je kontrolován pomocí cyklin-dependentních kinázových 

komplexů (CdkC). V případě, že je buňka stimulována k replikaci, jsou exprimovány nejprve G1 CdkC. 

V pozdní G1-fázi G1 CdkC indukují degradaci inhibitorů S-fáze: dochází ke zvýšení aktivity CdkC S-fáze, 

které stimulují vstup buňky do S-fáze. Během S-fáze dochází k syntéze mitotických CdkC, které jsou však 

aktivovány až po dokončení syntézy DNA. V průběhu M-fáze pak dochází k aktivaci promočního komplexu 

anafáze (APC). Vzhledem k ireverzibilní povaze degradace proteinů běží buněčný cyklus právě jedním 

směrem.  

Systém regulace buněčného cyklu stojí na tzv. kontrolních bodech nacházejících 

se na konci G1 fáze a na konci G2 fáze. Průchod buňky G1 či G2 fází může být zadržen, 

pokud je DNA v chromosomech poškozena působením radiace nebo chemikálií. Vstup 

do mitózy může být pozastaven, pokud není dokončena replikace DNA nebo pokud 

je zpožděna separace chromosomů [14]. 

V G1-fázi buněčného cyklu dochází k aktivaci cyklin D/Cdk4/6 komplexu 

a následně cyklin E/Cdk2 komplexu, které následně fosforylují retinoblastomový protein 
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(pRb). Fosforylovaný pRb uvolňuje transkripční faktory E2F, které na něj byly doposud 

vázány. E2F následně indukují expresi genů S fáze. Po přijetí růstových signálů buňka 

vstupuje do S-fáze, což vede k proteolytické degradaci cyklinu E – je ubiguitinylován 

enzymovým komplexem „Skp, Cullin, F-box containing komplex“ (SCF) [8, 10, 15]. 

G2-kontrolní bod blokuje předčasný vstup do M-fáze, dokud není zreplikován 

veškerý buněčný materiál. Probíhající syntéza DNA blokuje aktivaci cyklin B/Cdk1 

komplexu a zabraňuje tak buňce ve vstupu do M-fáze [9]. 

V M-fázi buněčného cyklu dochází k aktivaci cyklin B/Cdk1 komplexu. Po vazbě 

všech chromozomů na vlákna dělícího vřeténka je cyklin B/Cdk1 komplexem aktivován 

promoční komplex anafáze (APC). APC je ubiquitin-ligasa, jež indukuje rozštěpení 

sesterských chromatid, které tak mohou být taženy k opačným pólům mitotického vřeténka 

[9]. 

 V zastavení buněčného cyklu hraje klíčovou roli protein o molekulové hmotnosti 

21 kDa (p21) (Obr. 4). Tento protein je kódován genem, jenž je aktivován transkripčním 

faktorem protein p53 (p53). Pokud je v buňce poškozena DNA, dochází ke zvýšení hladiny 

p53 v buňce. p53 indukuje syntézu p21, který inhibuje fosforylační aktivitu komplexů 

cyklinů s Cdk. Nedochází tedy k fosforylaci pRb, který tak dále inhibuje transkripční 

faktory E2F. Buněčný cyklus je zastaven a buňka má možnost opravit poškozenou DNA 

[10]. 

Obr. 4: Regulace přechodu z G1-fáze do S-fáze 

buněčného cyklu fosforylací retinoblastomového 

proteinu (převzato a upraveno z [8]) 

 Fosforylovaný pRb se nemůže vázat 

na transkripční faktor E2F, jehož aktivace je 

tak inhibována. Pokud však dochází k aktivaci 

p53, p53 stimuluje syntézu p21. p21 se může vázat 

na cyklin E/Cdk2, a tím ho inhibovat. Nedochází 

tedy k fosforylaci pRb – hypofosforylovaný pRb 

váže E2F a blokuje přechod buňky z G1 do S-fáze. 
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V nádorových buňkách bývá gen pro syntézu pRb inaktivován – právě neschopnost 

pRb vázat transkripční faktory ponechává E2F volné a neustále schopné udržovat v chodu 

syntézu DNA a buněčné dělení. Dále inhibice cyklin B/Cdk1komplexu v kontrolním bodě 

G2 může indukovat vstup nádorové buňky s kritickými neopravenými mutacemi do mitózy, 

a tím šíření genu pro nádorovou mutaci [7, 10]. 

 
 

1.3  Apoptosa 

Apoptosa je organizovaná, programovaná, přísně regulovaná buněčná sebevražda. 

Na rozdíl od nekrosy však probíhá bez patologických důsledků pro okolní tkáň. 

Potlačování apoptosy je považováno za charakteristický znak rakoviny [16].  

 V apoptotické buňce dochází ke kondenzaci a následné degradaci chromatinu, 

k naštěpení nukleární laminy [16], ke ztrátě integrity membrány a následnému rozpadu 

buňky. Zbytky buňky jsou fagocytovány makrofágy [14]. Během apoptosy se na povrch 

buňky dostávají látky, které byly dříve součástí buňky. Mezi nimi i fosfatidylserin, který 

je ve zdravých buňkách lokalizován na vnitřní straně buněčné membrány. Tohoto faktu 

je využíváno při experimentálním stanovování apoptotických buněk – ty jsou značeny 

Annexinem V a poté detekovány na průtokovém cytometru či na přístroji typu buněčného 

analyzátoru [17, 18]. 

Dle mechanismu, kterým apoptosa probíhá, ji můžeme dělit na extrinsickou (vnější 

apoptotickou dráhu) a intrinsickou (vnitřní apoptotickou dráhu) [7]. 

 

1.3.1 Vnitřní apoptotická dráha 

Vnitřní apoptotická dráha (Obr. 5 str. 15) bývá aktivována porušením rovnováhy 

mezi pro-apoptotickými proteiny (např. Bax, Bak, Bad) a anti-apoptotickými proteiny 

(např. Bcl-2, Bcl-XL). V případě absence růstových faktorů, vystavení buňky stresu nebo 

působení některých léčiv dochází k porušení této rovnováhy: nefosforylovaná forma Bad 

proteinu asociuje s Bcl-2 a Bcl-XL mitochondriálními proteiny a dochází k inhibici 

anti-apoptotické funkce Bcl-2/Bcl-XL. V důsledku toho je na vnější membráně 

mitochondrie vytvořen proteinem Bax iontový kanál, jehož prostřednictvím dochází 

k depolarizaci membrány a k uvolnění cytochromu c do cytosolu. V cytosolu cytochrom c 

interaguje s adaptérovým proteinem „apoptotic protease-activating“ faktorem 1 (Apaf-1) 

a tvoří apoptosom, který váže a štěpí proenzym kaspázy-9. Aktivovaná kaspáza-9 aktivuje 



15 
 

 

Obr. 5.: Schéma vnitřní apoptotické dráhy (převzato a upraveno z [19]) 

 Působením stresových faktorů či některých léčiv dochází vlivem proteinu Bax k vyplavení 

cytochromu c z mitochondrie. Cytochrom c interaguje s proteinem Apaf-1, jenž iniciuje spuštění kaspázové 

kaskády. Působením kaspáz dochází k vyplavení ROS, které postupně degradují buněčný materiál, což vede 

k buněčné smrti. 

kaspázu 3, jejímž působením dochází k aktivaci kaspázové kaskády. Kaspázy štěpí 

vedle buněčného materiálu též proteiny mitochondriálního elektronového řetězce. Jejich 

rozštěpením dochází v buňce ke ztrátě schopnosti produkovat ATP a uvolnění reaktivních 

forem kyslíku (ROS). Vlivem těchto dějů ztrácí mitochondrie svou integritu. Postupně 

dochází k naštěpení nukleární laminy a degradaci buněčného jádra [16, 20]. Zbytky buňky 

jsou fagocytovány makrofágy [7].  

Ve zdravých buňkách je aktivní fosfoinositol-3 (PI-3) kinázová signalizační dráha, 

která vede k aktivaci protein kinázy B (PKB), známé také jako Akt kináza. Aktivovaná 

PKB fosforyluje Bad protein. Fosforylovaná forma Bad proteinu se nemůže vázat na Bcl-

2/Bcl-XL a dochází k uzavření mitochondriálního kanálu [21]. 

Nadměrná exprese Bcl-2 proteinů může vést k akumulaci buněk v G0 fázi 

buněčného cyklu a přispívat tím k chemoresistenci buněk. Naopak je popsáno, že snížená 
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exprese Bcl-2 proteinů může podněcovat apoptotickou odpověď buněk na protinádorová 

léčiva [16]. 

 

1.3.2 Vnější apoptotická dráha 

Vnější apoptotická dráha (Obr . 6) je aktivována z extracelulárního prostou „death“ 

signály, které způsobují agregaci tzv. „death“ receptorů, které se nacházejí na povrchu 

buňky a procházejí její membránou. „Death“ receptory jsou členové rodiny tumor 

nekrotizujících faktorů – „tumor necrosis factor α“ (TNF-α), „TNF-related apoptosis-

inducing ligand“ (TRAIL) a Fas ligand (FasL). Po vazbě těchto proteinů na příslušný 

receptor dochází k aktivaci „death“ domény lokalizované na vnitřní straně mitochondriální 

membrány. „Death“ doména aktivuje a váže na sebe „Fas-Associated Death Domain“ 

(FADD) protein. Vznikající komplex je nazýván „death inducing signalling komplex“ 

(DISC) a jeho funkcí je aktivace iniciální kaspázy-8. Kaspáza-8 aktivuje kaspázy 3, 6 a 7 

a dochází tak k amplifikaci kaspázové kaskády. Navíc, kaspáza 3 může dále aktivovat 

cytosolární protein Bid, jehož aktivita je spojena s Bcl-2 proteinem. Bid protein může 

migrovat do prostoru mitochondriálního kanálu, kde interaguje s Bax proteinem. Bax 

protein zprostředkovává otevření mitochondriálního kanálu, což vede k vyplavení 

cytochromu c a spuštění i vnitřní apoptotické dráhy. Dochází ke spojení vnitřní a vnější 

apoptotické dráhy, tedy k amplifikaci pro-apoptotických signálů vnější apoptotické dráhy 

pomocí elementů vnitřní apoptotické dráhy [20, 21]. 

Obr. 6: Schéma vnější apoptotické 

dráhy (převzato a upraveno z [22]) 

K indukci vnější 

apoptotické dráhy dochází interakcí 

„death signálů“ s „death 

receptory“. Vzniká komplex DISC, 

který aktivuje iniciální kaspázu-8. 

Kaspáza-8 posléze spouští 

kaspázovou kaskádu. Aktivací Bid 

proteinu může dojít k otevření 

mitochondriálních kanálů 

a k vyplavení cytochromu c, jenž 

indukuje spuštění rovněž vnitřní 

apoptotické dráhy. 
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1.3.3 Regulace apoptosy 

Vnější i vnitřní apoptotická dráha je regulována pomocí proteinu p53, nukleárního 

faktoru-κB (NFκB), ubiquitinového proteasomového systému a PI-3 kaskády.  

Protein p53 je transkripční faktor, jenž hraje klíčovou roli v buněčné odpovědi 

na stres. Ve zdravých buňkách je hladina p53 nízká, dojde-li však k poškození DNA, 

hladina p53 významně stoupá. Aktivovaný p53 stimuluje proces zastavení buněčného 

cyklu a dává buňce možnost poškozenou DNA opravit. Pokud je změna v DNA 

ireverzibilní, je spuštěn proces apoptosy. Ztráta funkce p53 může vést k nestabilitě 

genomu, narušení regulace buněčného cyklu a inhibici apoptosy. Právě mutace v genu 

pro p53 je typická pro mnoho nádorů [10, 16].   

NFκB je nukleární transkripční faktor. Má anti- i pro-apoptotické účinky, 

v závislosti na druhu signálu [16].  

Ubiquitinový proteasomový systém je zodpovědný za regulaci buněčného růstu 

a apoptosy, za regulaci hladiny transkripčních faktorů jako p53, cyklinů, inhibitorů cyklin-

dependentních kinas a NFκB. Navíc, substráty pro ubiquitin proteasomový komplex jsou 

proteiny rodiny Bcl-2. Indukce apoptosy způsobená ubiquitin proteasomovým komplexem 

vede k akumulaci proteinů p53, proteinu p27, Bad a Bax a k aktivaci stresových kinas. 

Tato skutečnost vede k vyplavení cytochromu c do cytosolu a aktivaci vnitřní apoptotické 

dráhy [16]. 

Fosfatidylinositol-4,5-bisfosfát 3-kináza (PI3K) je kináza, která hraje zásadní roli 

v signalizaci pro přežití buňky, její proliferaci a motilitu, účastní se také neovaskularizace 

tkání. V nádorech bývá exprese PI3K zvýšena. Receptory na povrchu buněk indukují 

produkci druhých poslů: fosfatidylinositol-3,4,5-trisfosfátu a fosfatidylinositol-4,5-

bisfosfátu. Fosfatidylinositol-4,5-bisfosfát aktivuje fosfatidylinositol dependentní kinasu 1, 

která vzápětí aktivuje Akt kinázu. Aktivace Akt kinázy vede k fosforylaci proteinů 

buněčného přežití – např. fosforylace neaktivního inhibitou κB (IκB) pomocí Akt vede 

k aktivaci NFκB; fosforylace Bad proteinu pomocí Akt vede k inaktivaci a blokování 

apoptotických signálů; fosforylace kaspázy 9 brání indukci apoptosy [16].  
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1.4  Nádorová buňka  

 Společným znakem neoplastických transformací jsou genetické změny vedoucí 

k porušení regulačních procesů uvnitř buňky. Ty vedou ke ztrátě diferenciace buněk 

a k jejich nekontrolovatelnému dělení. 

V roce 2000 publikovali D. Hanahan a R. A. Weinberg šest znaků 

charakteristických pro nádorové buňky. Jsou jimi: stimulace proliferace, snížení citlivosti 

k signálům potlačujícím růst, potlačení apoptosy, nekonečný replikační potenciál, 

invasivita a metastazování a indukce angiogenese [23]. Tato práce byla v roce 2011 

rozšířena o další 4 znaky typické pro nádorové buňky, které umožňují maligní zvrat buněk, 

a sice nestabilita genomu a jeho mutace, vznik zánětu způsobený nádorem, deregulace 

buněčného metabolismu, vyhýbání se destrukci imunitním systémem (Obr. 7) [24]. 

 

Obr. 7: Znaky rakovinné buňky dle D. Hanahana a R. A. Weinberga. (převzato a upraveno z [24]) 

10 charakteristických znaků nádorově transformované buňky: stimulace proliferace, snížení 

citlivosti k signálům potlačujícím růst, potlačení apoptosy, nekonečný replikační potenciál, invasivita 

a metastazování, indukce angiogenese, nestabilita genomu a jeho mutace, vznik zánětu způsobený nádorem, 

deregulace buněčného metabolismu a vyhýbání se destrukci imunitním systémem. 
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Indukce angiogenese 

 Angiogenese, tvorba nových krevních kapilár z již preexistujících cév, je proces 

aktivní v lidském těle pouze během embryogenese, hojení ran a při menstruaci. Induktorem 

angiogenese je především vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF) - A [14]. 

 Během růstu nádoru dochází k reaktivaci angiogenese (jelikož nádor jako nová tkáň 

potřebuje být vyživována a zásobena kyslíkem). Dříve se přepokládalo, že k aktivaci 

angiogenese dochází pouze v souvislosti s rychle rostoucími makroskopickými nádory, 

novější data však ukazují, že angiogenese přispívá i k mikroskopické premaligní fázi 

nádorové progrese [24]. 

Nestabilita genomu a jeho mutace 

V nádorových buňkách nejčastěji dochází k mutacím v genech reparačních 

mechanismů, tzv, „caretakers“. Tyto geny hrají důležitou roli v regeneraci DNA: 

participují při detekci poškozené DNA a aktivaci opravných mechanismů, inaktivaci 

a intercepci mutagenních molekul. Pokud dojde k poškození reparačního mechanismu, 

mutace je předávána dál a nádorová tkáň se tak zvětšuje [24]. 

Potlačení apoptosy 

 Apoptosa je jakousi přirozenou bariérou, která chrání organismus před rozvojem 

rakoviny. Buňka, nesoucí ve svém genomu mutace způsobující nádorové bujení, musí 

umět obejít mechanismus apoptosy, aby tyto mutace byly uchovány [24]. K potlačení 

apoptosy může dojít například inhibicí transkripce p53 či zvýšením exprese 

anti-apoptotických proteinů a současným snížením exprese pro-apoptotických proteinů 

[10]. 

Deregulace buněčného metabolismu 

 Neustále proliferující buňka potřebuje velmi rychle velké množství energie – toho 

je v maligních buňkách dosaženo deregulací buněčného metabolismu. Ve zdravých 

buňkách je glukóza za přítomnosti kyslíku zpracovávána přes pyruvát až na oxid uhličitý. 

Bez přítomnosti kyslíku je však oxidativní fosforylace potlačena, naopak je zvýšena 

aktivita glykolýzy. Maligní buňky jsou však schopny i za přítomnosti kyslíku potlačit 

oxidativní fosforylaci a energii tak vyrábět výhradně pomocí glykolýzy. Ačkoliv se tato 

strategie může zdát nevýhodná, maligní buňka získává energii sice po menších dávkách, 

zato daleko rychleji [24].      
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Stimulace proliferace 

 Zatímco zdravé tkáně přísně kontrolují produkci a uvolňování růstových faktorů, 

které zásadním způsobem ovlivňují buněčný cyklus, nádorové buňky se deregulací těchto 

signálů zcela vymykají kontrole. Tyto buňky jsou prakticky nezávislé na mitogenních 

faktorech, a to hned několika způsoby. (1)Nádorové buňky jsou schopné produkovat 

růstový faktor, na který prostřednictvím svých receptorů odpovídají. Dochází zde vlastně 

k autokrinní stimulaci. (2)Dále může docházet ke zmnožení receptorů pro růstové faktory 

na povrchu buňky, případně k prostorové změně receptorů. Ty jsou pak schopny reagovat 

i na signály o velmi malé intenzitě. (3)Může též docházet k aktivaci receptoru nezávisle 

na vazbě ligandu [24].  

Snížení citlivosti k signálům potlačujícím růst  

Ve většině maligních buněk dochází k inaktivaci pRb a p53. Tyto proteiny působí 

jako hlavní regulátory buněčné proliferace: rozhodují, zda se má buňka dále množit, či zda 

začít proces apoptosy. Pokud jsou však buňky necitlivé k signálům, které inhibují 

proliferaci, dochází k šíření poškozené DNA do dalších buněk a tkáň se vyvíjí v maligní 

nádor [24].   

Vyhýbání se destrukci imunitním systémem 

 Maligní buňky jsou schopny vymanit se imunologickému dozoru a vyhnout se tak 

destrukci imunitním systémem [24].  

 Některé druhy nádorů jsou schopny potlačit expresi proteinů hlavního 

histokompatibilitního komplexu (MHC) I. třídy, jejichž prostřednictvím prezentuje buňka 

svůj proteom imunitnímu systému. T lymfocyty kontrolují takto prezentované peptidy. 

V případě, že MHC glykoproteiny na povrchu buňky chybí, T buňka nemůže přijít 

do kontaktu se specifickým antigenem a nádorová buňka tak uniká z dohledu imunitního 

systému. Rakovinné buňky jsou též schopny na povrchu sekretovat například kolagen, 

který kolem nich vytvoří mechanickou bariéru, znemožňující přístup lymfocytů [25]. 

Nekonečný replikační potenciál 

 Zdravé buňky jsou limitovány pouze omezeným počtem replikací a dělení, poté 

dochází k senescenci a následné apoptose. Nádorové buňky jsou však k těmto degradačním 

mechanismům odolné, a to především díky aktivitě enzymu telomerasy.  

Telomery, nacházející se na obou koncích chromosomů, obsahují repetitivní 

hexanukleotidové sekvence bohaté na guanin. Ty tvoří jakýsi ochranný obal, chránící 
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chromozómovou DNA před poškozením. Během každé replikace DNA je z telomery 

odstraněno okolo 50-200 nukleotidů. Při zkrácení na kritickou délku přestávají telomery 

chránit konce chromosomů. Ty začnou fúzovat, dochází k nenávratným změnám karyotypu 

a buňka vstupuje do apoptosy, případně podléhá senescenci [24, 26].  

Za určitých okolností je možno telomery obnovovat, a sice pomocí 

ribonukleoproteinového enzymu telomerasy. Telomerasa se skládá ze dvou hlavních 

komponentů – telomerasové RNA a enzymu reverzní telomerasové transkriptasy. 

Telomerasa používá telomerasovou RNA jako templát, podle něhož syntetizuje zkrácené 

telomery. 

Rakovinné buňky se vyznačují tím, že mají telomerasu prakticky po celou dobu 

života aktivní, buňka se tak stává „nesmrtelnou“ [26]. 

Zánět způsobený nádorem 

 Okolo nově vznikajícího nádoru se může tvořit zánět, který ale nemusí být 

odpovědí imunitního systému snažícího se tumor odstranit. Během neoplastické progrese 

pravděpodobně prozánětlivé buňky dodávají nově vznikajícímu nádoru bioaktivní 

molekuly jako růstové faktory (signály k proliferaci), faktory přežití (limitují buněčnou 

smrt), proangiogenní faktory a další [24]. 

Invasivita a metastazování 

 Tento vícestupňový proces zpravidla začíná lokální invazí, pokračuje intravasací 

(rozšířením nádorových buněk po těle: krevním či lymfatickým systémem) a extravasací 

(únikem buněk z cév). Dochází k tvorbě tzv. mikrometastáz, které se postupně zvětšují 

v makroskopický nádor [24, 27].    

 
 

1.5  Onkogeny a tumor supresorové geny 

 Geny, které mohou souviset se vznikem rakoviny, lze rozdělit do dvou tříd, a sice 

podle toho, zda riziko vzniku rakoviny vzniká se zvýšenou expresí genu, či naopak s příliš 

nízkou aktivitou genu. Protoonkogeny patří mezi geny, jejichž mutace či zvýšená exprese 

může vést k iniciaci rakovinného bujení. Tumor supresorové geny patří mezi geny, které, 

pokud v nich dochází k mutaci ovlivňující jejich funkci, představují potenciální nebezpeční 

vzniku rakoviny [14]. 
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1.5.1 Onkogeny 

Jako onkogeny jsou definovány geny, které, pokud jsou nevhodně aktivovány, 

způsobují zvýšenou nekontrolovanou proliferaci buněk. K ovlivnění fenotypu genotypem 

postačuje v některých případech mutace pouze v jedné kopii genu. Většina onkogenů 

je výsledkem mutace běžných buněčných genových regulátorů, někdy též nazývaných 

protoonkogeny. Biochemická aktivita protoonkogenů se dá rozdělit do tří kategorií, a sice 

(1) protein kinasy a fosforylasy. Aktivované protein kinasy a fosforylasy iniciují 

fosforylační kaskádu, což velmi často resultuje v buněčný růst (příklad: erbB onkogen, 

který je mutantní formou receptoru epidermálního růstového faktoru). (2) G-proteiny 

a signál transdukující proteiny. G-proteiny představují součást signální transdukční 

dráhy. Aktivované G-proteiny interagují s druhým poslem, což ústí ve stimulaci 

transkripce RNA (příklad G-proteinového onkogenu: rodina ras genů – běžné G-proteiny 

mají guanosintrifosfát (GTP)-asovou aktivitu, která slouží k terminaci stimulace, avšak 

mutantní geny jsou neschopné hydrolyzovat GTP, a tak jsou nevhodně zachovávány 

v aktivním stavu). (3) transkripční faktory. Myc rodina onkogenů kóduje transkripční 

faktory DNA. Myc je však v některých typech nádorů nadmíru exprimován a slouží zde 

k deregulaci produkce buněčných růstových faktorů. Přítomnost aktivované formy 

některých onkogenů, například amplifikace N-myc v neuroblastomu je asociováno 

se špatnou prognózou přežití [28].  

 

1.5.2 Tumor supresorové geny 

Proteiny kódované tumor supresorovými geny významně participují při dělení 

buněk, apoptóze či opravách DNA. 

1.5.2.1 Protein p53 

Protein p53 je kódován genem „tumor protein p53“ (TP53). K mutaci genu TP53 

dochází až u poloviny všech nádorových onemocnění. p53 se účastní regulace buněčného 

cyklu, regulace apoptosy a udržování stability genomu. 

Pokud se v buňce nachází poškozená DNA, dochází k aktivaci protein kinas, které 

fosforylují p53, čímž dochází k jeho aktivaci. Na fosforylovaný p53 se nemůže vázat 

„Mouse double minute 2 homolog“ (Mdm2) protein, jenž za běžných podmínek 

ubiqitinyluje p53, což jej označuje pro degradaci v proteasomu. Fosforylovaný p53 tak 

stimuluje transkripci genu kódujícího p21. p21 inaktivuje cykliny G1 a S-fáze buněčného 
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cyklu, dochází tedy k zadržení buněk v G1 fázi.  V některých případech může dokonce 

poškození DNA vyvolat fosforylaci či snížení produkce Mdm2 proteinu, což opět vede 

ke zvýšení hladiny p53 [14]. 

1.5.2.2 Retinoblastomový protein 

U mnoha typů nádorů dochází k inaktivaci, případně mutaci, obou kopií genu Rb. 

Produkt genu Rb – protein Rb se účastní regulace buněčného cyklu. 

 Nefosforylovaný, respektive hypofosforylovaný, pRb inhibuje vstup buněk do S-

fáze buněčného cyklu. Pokud dochází k fosforylaci pRb komplexem cyklin D/Cdk4, pRb 

na sebe přestává vázat transkripční faktory E2F, které tak mohou zprostředkovat vstup 

buňky do syntetické fáze. Pokud je buňka vystavena stresu, p16 inhibuje vznik aktivního 

cyklin D/Cdk4 komplexu, čímž zabraňuje proliferaci.  

 Inaktivace pRb, mutace p16 a přílišná aktivita Cdk4/cyklin D1 komplexu podporují 

buněčnou proliferaci. pRb a p16 jsou označovány jako nádorové supresory, zatímco 

Cdk4/cyklin D1 komplex je považován za protoonkogen [14]. 

 
 

1.6  Nádor a metastázy 

 Nádorem se rozumí ireverzibilní změna vlastností tkáně, a to převážně ve smyslu 

jejího místně neregulovatelného růstu o autonomní povaze, který se vymknul 

z regulativních mechanismů a děje se nedokonale usměrněnou proliferací tkáně. Je třeba 

zdůraznit, že nádor není celkovou poruchou růstu, jako například akromegalie. Autonomní 

povahou růstu se rozumí, že růst probíhá bez ohledu na hostitele a je teoreticky 

neomezený. 

 Z biologického hlediska jsou nádory rozdělovány na maligní - zhoubné, které 

se mohou rozšířit do okolních tkání v podobě metastází, a benigní – nezhoubné, které 

se nerozšiřují do okolních tkání a mohou být odstraněny bez recidivy. 

 Dle původu pak nádory dělěny na karcinomy – z epiteliálních buněk, a sarkomy – 

z pojivových tkání [27]. 

 Metastázy, tzv. druhotná ložiska, jsou hlavním projevem malignity nádorů. 

Metastázováním nádoru se rozumí zakládání nových ložisek nádoru v místech vzdálených 

od primárního nádoru. Nádorové metastázy vznikají trojím způsobem – implantační, 

lymfogenní a hematogenní cestou. 
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 Implantační metastázy jsou generovány „oddrolováním“ nádoru. Jeho zlomky 

se poté „ujmou“ na nejrůznějších místech. Lymfogenní metastázy vznikají průnikem 

nádoru lymfatickými cévami do příslušné lymfatické uzliny, kde se rozrůstají. Nádor 

je podobným způsobem diseminován i do dalších uzlin. Při hematogenním metastazování 

pak nádor proniká přímo do krevních kapilár. Nádorové buňky se zadržují v místech 

fyziologického zúžení řečiště, kde mohou z cévy vystoupit a založit zde mikrometastázu 

[27]. 

 

1.6.1 Neuroblastom 

Neuroblastom je maligní nádor, vyskytující se nejčastěji v dětském věku. 

U adolescentů je poměrně vzácný. Patří mezi nejčastější extrakraniální solidní nádory 

u dětí. Příznaky jsou většinou celkové nespecifické: typicky mezi ně patří únava, 

nechutenství, slabost, změny chování, anémie [29]. Dalším příznakem neuroblastomu 

může být tzv. paraneoplastický syndrom. Obecně je za paraneoplastický syndrom 

považován jakýkoli symptom provázející nádorové onemocnění, který přímo nesouvisí 

s růstem primárního ložiska, případně se vznikem metastáz. S neuroblastomem jsou 

spojeny dva nejčastější paraneoplastické syndromy. Opsoclonus-myoclonus syndrom 

se projevuje rychlým pohybem očí, nesouměrností a špatnou koordinací pohybů. Druhý 

syndrom souvisí se sekrecí vasoaktivního intestinálního peptidu, což může vyústit v silný 

vodnatý průjem. Tato komplikace však většinou odezní po odstranění tumoru z těla. 

Včasná diagnostika paraneoplastického syndromu může významně ovlivnit terapii 

rozvíjejícího se nádoru [30]. 

1.6.1.1 Patologie neuroblastomu 

 Neuroblastom vzniká z buněk neurální lišty sympatikoadrenálního kmene, nádory 

se tak mohou objevit kdekoli v sympatickém nervovém systému. Většina primárních 

tumorů (cca 65%) vzniká v oblasti břicha, další pak v oblasti krku, hrudi a pánve [30].  

1.6.1.2 Genetické odchylky 

 Neuroblastom může být provázen například poruchami mitózy, chromosomovými 

aberacemi či amplifikací tzv. N-myc onkogenů. Ty jsou spjaty s vysoko rizikovou formou 

neuroblastomu. V těle pacienta jsou tyto onkogeny amplifikovány vlivem genetických 

odchylek (které jsou pro neuroblastom typické). N-myc onkogeny se bohužel řadí mezi 

negativní prediktivní faktory přežití [31]. 
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1.7  Chemoterapie 

 Obecně pojem se pod pojmem chemoterapie rozumí vpravování chemických látek 

do těla pacienta za účelem léčby. Toto označení se však nejčastěji užívá ve smyslu léčby 

nádorů cytostatiky. Tyto látky většinou zasahují do buněčného cyklu, a brání tak buňce 

v dalším dělení. Chemoterapie tvoří spolu s chirurgickou léčbou a radioterapií základ 

moderní terapie nádorových onemocnění. Její význam spočívá především v tom, 

že likviduje i malý počet nádorových buněk, případně ještě ne zcela patrné metastázy [32]. 

Nutno však dodat, že běžně používaná chemoterapie není přesně cílená - kromě 

rakovinných buněk postihuje i buňky zdravé. S tímto faktem je spojena řada komplikací 

během léčby a možné snížení kvality pacientova života.  

Kvalita života pacientů – ať už během léčby, či po ní, závisí na mnoha faktorech, 

nejvíc však na pacientovi samotném. Faktem však zůstává, že průběh léčby je pro pacienta 

velmi náročný, ať už psychicky, či fyzicky. Mezi nejčastější komplikace spojené 

s podáním chemoterapie patří hlavně nevolnosti a zvracení, záněty sliznic v oblasti dutiny 

ústní, hltanu, jícnu a porucha tvorby slin. Dále pak pokles počtu bílých krvinek vedoucí 

ke snížení obranyschopnosti organismu a celkové náchylnosti k infekcím - dříve banální 

onemocnění tak mohou mít daleko dramatičtější průběh. Během chemoterapie zpravidla 

dochází ke ztrátě vlasů, mohou se též vyskytovat lokální kožní vyrážky. U mužů zpravidla 

dochází ke snížení tvorby a funkce spermií, u žen ke snížené funkci vaječníků. Některé 

obtíže po ukončení léčby odezní, některá poškození však mají trvalé následky [33].    

V posledních letech se rozvíjí diskuze, zda chemoterapie, radioterapie a jiné léčebné 

postupy, nejsou přílišný zásah do organismu, a zda v některých případech dále pokračovat 

s léčbou či nikoliv. Mluví se o „právu zemřít,“ či o „právu pacienta na důstojnou smrt.“ 

V příštích letech se toto dilema může stát velkým etickým problémem [34].  

 
 

1.8  Léčivé byliny 

Přírodní látky jsou v lékařství používány po staletí. Znalost jejich účinků byla mezi 

generacemi po staletí předávána ústním sdělením. Extrakty z léčivých bylin byly 

využívány k utlumení bolesti, proti infekci či jako zklidňující látky. I v době syntetických 

léčiv hrají přírodní látky významnou roli v léčbě většiny onemocnění. 
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1.8.1 Origanum acutidens 

Origanum acutidens (dobromysl obecná) patří do čeledi hluchavkovitých, je hojně 

využívána jako koření. Ve starověkém Řecku se odvar z dobromysli používal jako protijed, 

například při otravě bolehlavem. 

V literatuře je popsáno, že rostliny druhu Origanum acutidens in vitro významně 

ovlivňují viabilitu buněk a indukují apoptosu [35].   

 

1.8.2 Mentha piperita 

Mentha piperita (máta peprná) je vytrvalá bylina z čeledi hluchavkovitých. 

V tradiční medicíně je máta používána po staletí, a to především jako antispasmolytikum, 

jako lék na zklidnění žaludku a proti nadýmání. Mátový olej je používán proti bolesti 

hlavy. Rostliny rodu máta jsou přirozenými antioxidanty [36]. 

Mentha piperita redukuje blokací kalciového kanálu kontrakce hladké svaloviny 

gastrointestinálního traktu [37]. Mátový olej lze v léčbě rakoviny použít jako účinné 

antiemetikum [36], dále pak ke stimulaci toku žluči a zlepšení trávení. Máta, případně olej 

z máty, mají radioprotektivní účinky a chrání vnitřní orgány před vlivem radiace [37]. 

 
 

1.9  Přírodní látky v léčbě rakoviny 

Vedle běžně používaných cytostatik, jako je např. cisplatina či taxany [7] 

se výzkumy zaměřují i na původně přírodní látky jako například ellipticin či doxorubicin.  

Ellipticin (Obr. 8A) je alkaloid izolovaný z rostlin druhu Apocyanaceae. 

Protinádorové účinky ellipticinu jsou založeny na inhibici topoisomerasy, regulaci exprese 

cyklinu B a fosforylaci Cdk2, aktivaci Fas ligandového systému, regulaci aktivity proteinů 

Bcl-2 rodiny a interkalaci do DNA [38, 39].  

 

Obr. 8: A) ellipticin (převzato z [40]), B) doxorubicin (převzato z [41]) 
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 Doxorubicin (Obr. 8B, str. 26), je účinná látka izolovaná z bakterie Streptomyces 

peucetius [42]. Podobně jako ellipticin působí na DNA (inhibice topoisomerasy II, 

interkalace do DNA a další) a působí tak jako účinné cytostatikum [41]. 

 
 

Tato bakalářská práce se zabývá přírodními látkami a extrakty z bylin, u nichž jsou 

předpokládány potenciální cytostatické účinky, výzkum jejich působení je však teprve 

na začátku. Jedná se především o epigalokatechin galát (EGCG) - látku izolovanou 

ze zeleného čaje, a kofein, který se nachází např. v kávových a kakaových bobech 

či v čajových lístcích. Dále byly zkoumány účinky etanolového extraktu z Cannabis sativa 

a vodných extraktů z Mentha piperita a Origanum acutidens. 

 

Obr. 9: A) epigalokatechin galát (převzato z: [43]), B) kofein (převzato z: [44]), C) kanabidiol (převzato 

z: [45]) 

Znalostí mechanismu působení protinádorových látek je možno optimalizovat jejich 

používání, případně navrhnout účinné deriváty s cíleným selektivním účinkem 

pro nádorové buňky [4]. 

  

1.9.1 Epigallokatechin galát 

 Epigalokatechin galát (Obr. 9A) je pravděpodobně biologicky nejaktivnějším 

katechinem v čaji. Vyskytuje se v bílém a zeleném čaji, méně pak v čaji černém. Šálek 

zeleného čaje (připravený ke konzumaci) průměrně obsahuje 3,96 mg EGCG na 100 g 

nápoje [46]. EGCG působí jako supresor  „Wingless/Int-1“ (Wnt) signalizace (signalizace 

odpovědné za buněčnou proliferaci), inhibuje telomerasovou aktivitu, DNA 

methyltransferasu [47], je inhibitorem histon acetyltransferasy [48] a topoisomerasy II 

[49], inhibuje proteasom [50], má protizánětlivé účinky [48]. Dále inhibuje MAPK 

signalizační kaskádu a aktivátorový protein-1, supresí fosforylace VEGF inhibuje 

angiogenesi [47]. 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Wingless&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Int-1&action=edit&redlink=1
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Inhibice proteasomu 

 Inhibice chymotrypsinové (ale ne trypsinové) aktivity proteasomu 

je pravděpodobně asociována s indukcí apoptosy nádorových buněk: přítomnost inhibitorů 

proteasomu rapidně indukuje apoptosu nádorových buněk, selektivně aktivuje proces 

buněčné smrti v nádorových buňkách (ve zdravých buňkách však nikoliv) a spouští proces 

apoptosy v nádorových buňkách, které jsou resistentní k různým druhům cytostatik [50].  

Inhibice histon acetyltransferasy 

Histon acetyltransferasa hraje zásadní roli ve sbalování eukaryotické DNA 

do transkripčně aktivní a neaktivní formy, čímž významně reguluje transkripci genů.  

Nerovnováha mezi acetylací a deacetylací proteinů bývá často asociována s tumorigenesí, 

případně s rozvojem dalších nemocí. Histon acetyltransferasa je zároveň zodpovědná 

za aktivaci některých transkripčních faktorů, např. NFκB [48]. 

Protizánětlivé účinky 

Nukleární faktor-κB (NF-κB) je rodina transkripčních faktorů ovlivňující expresi 

genů podílejících se na imunitní a zánětlivé odpovědi organismu a na regulaci buněčné 

proliferace. NF-κB je heterodimerem proteinu 50 a proteinu 65. EGCG inhibuje acetylaci 

proteinu65 a tím nadměrnou expresi NF-κB [48].  

Inhibice topoisomerasy II 

EGCG se chová jako tzv. jed topoisomerasy. Tyto jedy stabilizují jinak přechodné 

komplexy topoisomerasa – DNA. Komplexy způsobují potrhání vlákem DNA, což vede 

k buněčné smrti [49].  

Velkým nedostatkem EGCG je jeho relativní nestabilita za fyziologických 

podmínek: jeho hydroxylové skupiny mohou být snadno deprotonizovány. Navíc může 

docházet k methylaci, glukuronizaci a tvorbě sulfátů, což významně snižuje jeho 

biologickou aktivitu.  Proto byl připraven tzv. Pro-EGCG, tedy peracetátem chráněná 

forma (-)-EGCG. Pro-EGCG nevykazuje biologickou aktivitu, konverze na (-)-EGCG 

je závislá na přítomnosti esteras [47].   

 

1.9.2 Kofein 

Kofein (Obr. 9B, str. 27) působí na lidský organismus mnoha způsoby – 

je antagonistou adenosinových receptorů, inhibitorem fosfodiesterasy, stimuluje kontrakci 

svalů, alternuje v metabolismu glukosy. Jedním z nejdůležitějších účinků kofeinu 
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(z pohledu léčby rakoviny) se však zdá inhibice buněčné proliferace zachycením buněk 

mezi fázemi G0 a G1 a inhibice fosfoinositol-3-kinas [51] . Zajímavou skutečností je také 

fakt, že kofein (spolu s EGCG!) inhibuje tvorbu nádorů po vystavení kůže působení 

ultrafialových B paprsků [52] a zvyšuje toxicitu látek poškozujících DNA – cytostatik 

(např. cisplatiny).  

Zachycení buněk mezi fázemi G0 a G1 

 Cdk4/6 a Cdk2 jsou kinasy fosforylující pRb, protein zodpovědný za přechody 

buněk mezi fázemi G0 a G1 a G1 a S. Kofein inhibuje aktivaci kinázy klíčové při přechodu 

buňky z G1 do S fáze, a aktivaci cyklin D1/Cdk4 komplexu, respektive jeho růstového 

signálu Akt-GSK-3β (Akt kináza-kináza syntézy glykogenu-3β) [51]. Ten hraje 

významnou roli při přechodu buněk z G1 do S fáze buněčného cyklu [53]. 

Inhibice fosfoinositol-3-kinas 

 Fosfoinositol-3-kinasy (PI3K) patří mezi lipidové kinasy, jejichž aktivace ústí 

ve zvýšení hladiny fosfatidyl -3,4,5-trifosfátu, který dále aktivuje (fosforyluje) Akt kinázu. 

Akt kináza dále aktivuje „mammalian target of rapamycin“ (mTOR) protein, jenž hraje 

zásadní roli v regulaci buněčného růstu: aktivuje translaci, inhibicí p21 uvolňuje buňky 

z G1 fáze buněčného cyklu. Inhibicí PI3 kináz tedy dochází k zastavení proliferace 

nádorových buněk [54]. 

Kofein dále působí na lidský organismus jako tzv. mitotický jed – váže se na 

tubulin v buněčných mikrotubulech a brání jeho polymeraci, případně depolymeraci. 

Dochází k narušení procesu buněčného dělení: kinetochory nejsou schopny vazby na 

mikrotubuly a buňka je zastavena v M fázi buněčného cyklu [55].  

 

1.9.3 Kanabinoidy 

Kanabinoidy jsou produkovány rostlinami druhu Cannabis. Z této skupiny látek 

je pravděpodobně nejznámější THC, tedy delta-9-tetrahydrokanabinol, užívaný jako 

psychoaktivní droga. Do této skupiny látek však řadíme také další kanabinoidy, jako 

kanabinol, kanabidiol (CBD – Obr. 9C, str. 27), kanabichromen, kanabigerol, 

tetrahydrokanabivarin a delta-8-THC [56]. V posledních letech se ukazuje, že právě CBD 

má velký léčebný potenciál, vzhledem k jeho protizánětlivým, neuroprotektivním 

antiepileptickým a především antikarcerogenním účinkům, pozorovaných in vitro a in vivo 
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[57]. Mezi antikarcerogenní účinky CBD patří především snížení proliferace a invasivity 

nádorových buněk [58].  

Vzhledem k léčbě rakoviny, kanabinoidy prokazatelně snižují pocit nevolnosti 

po chemoterapii a zároveň navozují chuť k jídlu. Tato skutečnost je velmi přínosná 

pro pacienty, kteří právě procházejí chemoterapií. Během chemoterapie je pacientům velmi 

často nevolno a odmítají přijímat potravu, což je pro tělo, už tak oslabené chemoterapií, 

velký problém. Studie dále prokázaly, že CBD inhibuje buněčnou proliferaci nádorových 

linií maligního gliomu – je původcem oxidativního stresu a působí jako spouštěč apoptosy 

[59].  

 
 

1.10 Alternativní přístup v léčbě rakoviny 

Nemalý podíl v léčbě rakoviny patří i hojně diskutované alternativní medicíně. 

Velmi rozšířené jsou diety, které omezí, případně upřednostní určité potraviny. Dalšími 

prostředky jsou např. tzv. biotronická léčba, kdy léčitel působí na pacienta energií ze svých 

rukou a zároveň pracuje s jeho psychikou, dále pak konzumace např. hlívy ústřičné 

a jiných potravin [60].  

Nemohu si odpustit vlastní názor na toto téma: rakovina není rýma, která se dá 

vyléčit pitím čaje. Je to závažné onemocnění, které udeří s největší silou, právě když 

to nejméně čekáme. Z tohoto důvodu si myslím, že není radno ji podceňovat a ztrácet čas 

s bylinkami a léčiteli, jelikož na rakovinu placebo efekt nefunguje. Jedna věc se však 

alternativním způsobům léčby přiznat musí, a sice to, že léčba zpravidla probíhá doma 

a nikoliv v prostředí nemocnice, které může být pro pacienta psychicky velmi stresující. 

Pacient se tedy zotaví alespoň po duševní stránce.  

 Pokud se na situaci podíváme ze strany ošetřujícího lékaře, nutno podotknout, že 

jeho povinností je pacienta do detailu informovat o situaci, nabídnout mu možnosti léčby 

a popsat možná rizika. Je však pouze na pacientovi, zda se rozhodne léčbu podstoupit, 

či nikoliv. Jsou bohužel známy případy, kdy pacient s relativně banálním problémem 

odmítl nabízenou léčbu a rozhodl se nádorové onemocnění léčit alternativní cestou. 

Po čase, a rapidním zhoršení zdravotního stavu, musel být pacient hospitalizován a léčen 

pomocí chemoterapie. Bohužel v masivní většině případů se nemoc dostane do takové 

fáze, že je velmi obtížné pacienta zachránit. V takovém případě pak pacient nemůže 

od lékařů očekávat zázraky.  
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2. CÍL PRÁCE 

 

Cílem předkládané bakalářské práce je studium působení přírodních látek – 

epigalokatechin galátu, kofeinu, etanolového extraktu z Cannabis sativa, vodného extraktu 

z Origanum acutidens a vodného extraktu z Mentha piperita na lidskou neuroblastomovou 

buněčnou linii UKF-NB-4.  

V rámci této práce byly řešeny následující problematiky: 

 

 Stanovení viability buněčné linie UKF-NB-4 vystavené působení testovaných látek 

po dobu 24 a 48 hodin. 

 

 Vliv studovaných látek na buněčný cyklus UKF-NB-4. 

 

 Stanovení apoptosy a aktivity kaspáz v buněčné linii UKF-NB-4 vystavené 

působení testovaných látek. 

 

 Detekce hladiny retinoblastomového proteinu a proteinu p53 v buněčné linii 

UKF-NB-4 vystavené působení testovaných látek. 
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1  Materiál 

AppliChem (Německo): dimethylsulfoxid (DMSO)  

 

Beckman Coulter (USA): COULTER DNA Prep Reagents Kit 

 

Cell signalling (USA): primární králičí polyklonální protilátka proti p53, katalogové číslo: 

ABIN 223224 

 

Ebewe Pharma (Rakousko): doxorubicin 

 

Fluka (Německo): Igepal CA 630, Coomasie brilliant blue 250 R, 2-merkaptoetanol 

 

Gibco (USA): sodný fosfátový pufr s obsahem NaCl (PBS)  

 

Lach-ner (ČR): glycin, kyselina octová, glycerol, velejemný etanol 

 

Lachema (ČR): tartarát sodný, hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3), uhličitan sodný 

(Na2CO3), pentahydrát síranu měďnatého (CuSO4.5H20), bromfenolová modř 

 

Loba-chemie (Rakousko): Ponceau červeň 

 

Lonza (Švýcarsko): fetální hovězí sérum (FBS)  

 

Merck Millipore (USA): primární králičí polyklonální protilátka proti pRb, katalogové 

číslo: ABC 123; Muse
TM

 Count & Viability Kit; Muse
TM

 Cell Cycle Kit; Muse
TM

 

MultiCaspase Kit; Muse
TM

 Annexin V & Dead Cell Kit  

 

PAA (Rakousko): Trypsin-kyselina ethylendiamintetraoctová (EDTA) 

 

Penta (ČR): NaOH  

 

Promil (ČR): sušené mléko Laktino 

 

Roche (Německo): Complete (inhibitor proteas) 

 

Roth (Německo): dodecylsíran sodný (SDS); deoxycholát sodný  

 

Serva (Německo): akrylamid, bisakrylmid (N,N‘ – methylen-bisakrylamid); N,N,N‘,N‘ – 

Tetramethyl ethylendiamin (TEMED); Tris(hydroxymethyl)-aminomethan 

 



33 
 

Sigma Aldrich (USA): peroxodisíran amonný (APS); bicinchoninová kyselina (BCA); 

epigalokatechin galát (EGCG, čistota 80%); kofein; sekundární protilátka (kozí proti 

králičí) konjugovaná s alkalickou fosfatasou, katalogové číslo: A3687-TML; vyvolávací 

tableta NBT BCIP („nitro-blue tetrazolium“ „5-bromo-4-chloro-3'-indolyphosphate“)  

 

Thermo Scientific (USA): „Iscove’s Modified Dulbeccos Medium“ (IMDM) s L-

Glutaminem; marker molekulových hmotností, katalogové číslo: 26620; souprava pro 

stanovení proteinů „Microplate BCA
TM

 Protein Assay Kit“ 

 
 

Všechny chemikálie byly čistoty p.a. či lepší. 

 
 

Neuroblastomová buněčná linie UKF-NB-4 byla darem profesora Jindřicha Činátla, 

DrSc. z Goetheho univerzity ve Frankfurtu nad Mohanem. 

 
 

Z laboratoře paní doc. RNDr. Heleny Ryšlavé, Csc. jsem obdržela lyofilizované 

rostlinné extrakty, a sice vodný extrakt z Origanum acutidens a vodný extrakt z Mentha 

piperita.  

 
 

3.2  Metody 

3.2.1 Kultivace buněčných linií 

Lidská neuroblastomová buněčná linie UKF-NB-4 byla kultivována v IMDM 

médiu, obohaceném 10% FBS. Kultivace probíhala v inkubátoru Shel lab za standardních 

podmínej, tj. při 37 °C s 5 % CO2 a 95% vlhkostí vzduchu. Buněčná linie byla pasážována 

v pravidelných intervalech, buňky byly z povrchu kultivačních lahviček uvolňovány 

pomocí 0,05% roztoku trypsinu v PBS, poté byly resuspendovány v dostatečném množství 

média.  

Buněčná linie byla kultivována v lahvičkách o kultivační ploše 25 cm
2
 a 75 cm

2
, 

dále na Petriho miskách o kultivační ploše 60,1 cm
2
.  

 

3.2.2 Kultivace buněčných linií v prostředí testovaných přírodních látek 

Rozpuštěním EGCG v PBS, respektive v DMSO, byly připraveny 50 mM zásobní 

roztoky EGCG. Rozpuštěním kofeinu v 57,6% roztoku etanolu (96% etanol byl smíchán 
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s PBS v poměru 6:4) byl připraven 0,1 mM zásobní roztok kofeinu. Zásobní roztoky 

extraktu z Origanum acutidens, respektive extraktu z Mentha piperita, byly připraveny 

rozpuštěním 5 mg pevného extraktu v 1 ml PBS. Sušené listy Cannabis sativa byly 

rozdrceny a extrahovány do 60% lihového roztoku (Alpa Francovka). Po extrakci 

probíhající 1 měsíc byl roztok přefiltrován přes gázu a uskladněn ve skleněné nádobě bez 

přístupu světla. 

Buňky byly kultivovány na misce o kultivační ploše 60,1 cm
2
. Po 24 hodinové 

inkubaci byly do média přidávány roztoky testovaných látek tak, aby výsledná koncentrace 

v médiu byla: 50 μM, 100 μM, 250 μM, 500 μM a 1mM EGCG (zásobní roztok EGCG 

v PBS); 50 μM a 100 μM EGCG (zásobní roztok EGCG v DMSO), 0,1% a 0,2% DMSO; 

0,2 mM kofein, 0,12 % etanol; 0,1% etanolový extrakt z Cannabis sativa, 0,06 % lihový 

roztok (Alpa Francovka); 5% extrakt z Origanum acutidens, 5% extrakt z Mentha piperita. 

Kultivace UKF-NB-4 v prostředí testovaných látek probíhala 24, případně 48 hodin.  

  

3.2.3 Fluorescenční stanovení na buněčném analyzátoru MUSE
TM

 

 Po inkubaci buněčných kultur s testovanými přírodními látkami byly buňky 

uvolněny ze dna kultivační lahvičky pomocí 0,05% roztoku trypsinu v PBS. Buněčná 

suspenze byla centrifugována při laboratorní teplotě, po dobu 2 minut, při 26 000 × g 

na centrifuze Hettich Universal 320 R. Buněčná peleta byla resuspendována v 1 ml média. 

Buněčná suspenze byla inkubována s fluorescenčními kity (Merck Millipore) a následně 

byla na buněčném analyzátoru MUSE
TM

 provedena jednotlivá stanovení (viz níže). 

Přístroj MUSE
TM

 pracuje na principu buněčného analyzátoru - je schopen počítat 

buňky, případně měřit jejich viabilitu a aktivitu některých enzymů. Buňky jsou pomocí 

kitů pro jednotlivá stanovení fluorescenčně označeny a následně spektrofotometricky 

vyhodnoceny na přístroji MUSE
TM

: vzorek v mikrokapiláře je prosvícen laserovým 

paprskem a do grafu je zaznamenána intenzita emitovaného záření [61].  

  

Viabilita buněk je stanovena na základě jejich různé permeability. Mrtvé či 

umírající buňky ztrácí membránovou integritu a barvivo se tak může dostat k DNA 

v buňce. Pokud je buňka obarvena, je vyhodnocena jako mrtvá, naopak živé buňky 

barvivem obarveny nejsou (Obr. 10, str. 35) [62].  
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Obr. 10: Stanovení viabilitybuněk  

Narušenou membránou mrtvé buňky proniká barvivo, které označí její 

DNA. Značená DNA je následně detekována a buňka je považována za mrtvou. 

(převzato a upraveno z: [62]) 

Dle pokynů výrobce bylo 20 μl buněčné suspenze přidáno do 780 μl „Muse
TM 

Count & Viability Reagent“. Směs byla inkubována 5 minut při laboratorní teplotě a poté 

byla na přístroji MUSE
TM

 stanovena viabilita buněk.  

 

Stanovení apoptosy je provedeno pomocí fluorescenčně značeného Annexinu V, 

který se váže na fosfolipid fosfatidylserin. Ten je ve zdravých buňkách lokalizován 

na vnitřní straně cytoplazmatické membrány. Během apoptosy se však ocitá na vnější 

straně buněčné membrány, kde je přístupný ke značení Annexinem V (Obr. 11) [17]. 

Obr. 11: Stanovení apoptosy  

Annexin V detekuje fosfatidylserin 

na vnější straně buněčné membrány. Buňky 

označené annexinem V jsou považovány 

za apototické. (převzato a upraveno z: [17]) 

 Dle pokynů výrobce bylo 100 μl „Muse
TM

 Annexin V & Dead Cell Reagent“ 

přidáno k 100 μl buněčné suspenze. Směs byla inkubována při laboratorní teplotě 20 minut 

bez přístupu světla, poté byla na přístroji MUSE
TM

 stanovena apoptosa. 

  

Stanovení aktivity kaspáz je provedeno pomocí fluorescenčně značeného 

inhibitoru kaspáz. Ten se skládá z VAD-peptidu (Val-Ala-Asp), fluorescenční skupiny 

a fluoromethylketonu. Tato sloučenina volně prochází buněčnou membránou a váže se do 

aktivního místa příslušných kaspáz, které jsou posléze detekovány. Tímto způsobem jsou 

v buňce detekovány kaspázy 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9 [63, 64].  

Dle pokynů výrobce byly buňky resuspendovány v „Muse
TM

 Caspase Buffer,“ 

k 50 μl buněčné suspenze bylo přidáno 5 μl „MUSE MultiCaspase Reagent“. Směs byla 

inkubována 30 minut bez přístupu světla při 37 °C, 5 % CO2 a 95 % vzdušné vlhkosti. Poté 

bylo přidáno 150 μl „Muse
TM

 Caspase 7-AAD Reagent“ a směs byla inkubována 5 minut 

bez přístupu světla. Následně byla na přístroji MUSE
TM

 stanovena aktivita kaspáz. 
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3.2.4 Průtoková cytometrie 

Průtoková cytometrie je přístrojová metoda, která slouží k počítání a separaci buněk 

dle daného kritéria. Je využívána jak v klinické praxi, tak v experimentálních laboratořích. 

Na základě množství DNA obsažené v buňce lze stanovit, ve které fázi buněčného cyklu 

se buňka nachází. Během G0 a G1 fáze je v jádře obsažena jedna sada chromosomů, 

zatímco v G2 a M fázi je množství genetické informace dvojnásobné. V průběhu 

S fáze dochází k replikaci, během níž je DNA v přechodném stavu. Stanovení je provedeno 

pomocí fluorescenčního propidium jodidu, který se interkaluje do DNA. Pro zvýšení 

specifity stanovení je v kitu obsažena i RNasa A [14, 65].  

Dle pokynů výrobce byly buňky inkubovány v „DNA Prep Reagent Kit“ (Beckman 

Coulter, USA). Intenzita fluorescence byla měřena na průtokovém cytometru FACS 

Calibur (BD, USA) a data následně analyzována programem ModFitLT (Verity Software 

House, USA). Průtoková cytometrie byla provedena prof. MUDr. T. Eckschlagerem, Csc. 

na klinice dětské hematologie a onkologie v Motole.  

 

3.2.5 Izolace proteinů 

Po inkubaci buněčných kultur s testovanými přírodními látkami byly buňky 

uvolněny ze dna kultivační lahvičky pomocí 0,05% roztoku trypsinu v PBS. Buněčná 

suspenze byla centrifugována při laboratorní teplotě, po dobu 2 minut, při 26 000 × g 

na centrifuze Hettich Universal 320 R a dvakrát promyta 1 ml PBS. Peleta buněk byla 

následně resuspendována v pufru RIPA (1% Igepal CA 63, 12 mM deoxycholát sodný, 

3,5 mM SDS, doplněno do 50 ml PBS) s inhibitorem proteas Complete. Vzorky byly 

ponechány inkubovat 60 minut na ledu. Po inkubaci byly vzorky centrifugovány 

na centrifuze 5415 R (Eppendorf)  při 4 °C a přetížení 16 100 × g, po dobu 20 minut. 

Supernatant, ve kterém jsou po centrifugaci přítomny izolované proteiny, byl odebrán 

a skladován v -80 °C.   

 

3.2.6 Stanovení koncentrace proteinů 

Koncentrace proteinů byla stanovena metodou dle Wiechelmana a kol. [66]. Činidla 

pro stanovení koncentrace proteinů byla připravena dle kitu „Microplate BCA
TM

 Protein 

Assay Kit“ od firmy Thermo Scientific. Činidlo bylo připraveno rozpuštěnín 

bicinchoninové kyseliny (BCA) v 50 dílech roztoku A (0,4% NaOH; 0,95% NaHCO3, 2% 

Na2CO3 . H2O; 0,16% tartarát sodný; pH 11,25) tak, aby výsledná koncentrace byla 1% 
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BCA v 50 dílech. Poté byl přidán 1 díl roztoku B (4% CuSO4 . 5H2O). Činidlo bylo 

připraveno těsně před upotřebením. Dále byly připraveny standardy hovězího sérového 

albuminu (BSA) o koncentracích 0,125 mg/ml, 0,25 mg/ml, 0,5 mg/ml, 0,75 mg/ml, 1 

mg/ml, 1,5 mg/ml a 2 mg/ml. Roztok izolovaných proteinů byl pro stanovení 25× a 50× 

zředěn.  

 Do 96 jamkové mikrotitrační destičky bylo pipetováno 9 μl destilované vody (tři 

paralelní stanovení), 9 μl standardních roztoků hovězího sérového albuminu (dvě paralelní 

stanovení) a 9 μl 25 × a 50 × zředěných roztoků proteinů (tři paralelní stanovení). Ke 

každému vzorku bylo přidáno 260 μl činidla pro stanovení koncentrace proteinů. Takto 

připravené vzorky byly ponechány inkubovat při 37°C, 30 minut v inkubátoru IR 1500 

(Flow laboratories), poté byla na spektrofotometru Sunrise (Tecan) měřena absorbance při 

562 nm. Naměřená data byla vyhodnocena programem KIM.  

 

3.2.7 Elektroforetická separace proteinů 

Izolované proteiny byly rozděleny dle jejich elektroforetické pohyblivosti, a to 

pomocí SDS-PAGE. Mezi vertikální elektroforetická skla byl připraven 10% rozdělovací 

gel (na 10 ml gelu: 2,5 ml 1,5 M Tris pH 8,8; 2,5 ml 40 % akrylamidu –

 akrylamid/bisakrylamid 29:1; 100 μl 10 % SDS; 10 μl TEMED; 100 μl 10 % APS; 

doplněno do 10 ml destilovanou vodou). Po zatuhnutí rozdělovacího gelu byl nanesen 6 % 

zaostřovací gel (na 5 ml gelu: 1,25 ml 1,5 M Tris pH 6,8; 750 μl 40 % akrylamidu – 

akrylamid/bisakrylamid 29:1; 50 μl 10 % SDS; 10 μl TEMED; 50 μl 10 % APS; doplněno 

do 5 ml destilovanou vodou). Byl připraven elektrodový pufr pro SDS-PAGE (25 mM 

Tris, 250 mM glycin, 3,5 mM SDS, pH 8,8). Na zaostřovací gel bylo nanášeno 25 μg, 

případně 50 μg proteinů na jamku: ke 3 dílům roztoku proteinů byl přidán 1 díl 4 × 

koncentrovaného vzorkového redukujícího pufru (0,252 mM Tris, 8% mM SDS, 0,003 % 

bromfenolová modř, 40 % glycerol, 20 % 2-merkaptoethanol, pH 6,8). Elektroforéza byla 

prováděna v aparatuře firmy BIO-RAD při 20 mA na jeden gel, po dobu přibližně 90-ti 

minut. Po skončení elektroforézy byly proteiny přeneseny na nitrocelulosovou membránu 

metodou Western blot. Pro kontrolu správného přenosu proteinů na membránu byly gely 

obarveny v barvicí lázni (0,25% Coomasie briliant blue R 250, 46% ethanol, 9,2% 

CH3COOH) a následně odbarveny v odbarvovací lázni (25% ethanol, 10% CH3COOH). 
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3.2.8 Western blot 

Pro elektropřenos proteinů z polyakrylamidového gelu na nitrocelulosovou 

membránu byla použita aparatura firmy Hoefer. Do přístroje byly vloženy: „fiber“, 

filtrační papír a polyakrylamidový gel s obsaženými proteiny. Na gel byla přiložena 

membrána z nitrocelulosy, na kterou byly opět navrstveny filtrační papíry a „fiber“. 

Membrána, gel, „fibery“ a filtrační papíry byly před elektropřenosem  ponořeny 

v přenosovém pufru (25 mM Tris, 0,2 M glycin, 10% metanol) po dobu 10 minut. 

Elektropřenos proteinů probíhal při 350 mA po dobu 90-ti minut. Po skončení 

elektropřenosu byla membrána pro kontrolu správného přenosu proteinů obarvena 0,5% 

Poinceau v 1% kyselině octové a následně odbarvena destilovanou vodou. Poté byla 

membrána 1 hodinu při laboratorní teplotě blokována v 5% roztoku sušeného mléka. 

Následně byla membrána inkubována přes noc při 5 °C v primární protilátce za stálého 

míchání na míchačce Mini Rocher (Biosan). 

Po inkubaci v primární protilátce byla membrána 3× promyta pufrem Triton v PBS 

o (135 mM NaCl, 4,6 mM Na2HPO4, 1,3 mM NaH2PO4, 0,3% Triton X-100, pH 7,2) 

na vakuové aparatuře Snap i.d. (Merck Millipore) a následně ponechána inkubovat po dobu 

10 minut se sekundární protilátkou. Po inkubaci byla membrána opět 3× promyta pufrem 

Triton v PBS. Rozpuštěním světlocitlivé vyvolávací tablety NBT-BCIP v 10 ml 

destilované vody byla připravena vyvolávací lázeň. Membrána byla ve vyvolávací lázni 

inkubována dle potřeby 5 – 10 minut.  
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4. VÝSLEDKY A DISKUSE 

Předkládaná práce je zaměřena na studium působení epigalokatechin galátu, 

kofeinu, etanolového extraktu z Cannabis sativa, vodného extraktu z Origanum acutidens 

a vodného extraktu z Mentha piperita na lidskou neuroblastomovou buněčnou linii 

UKF-NB-4. Epigalokatechin galát je pravděpodobně nejaktivnějším čajovým katechinem, 

v současné době je zkoumán pro své potencionální kancerostatické účinky. Testy in vitro 

a in vivo potvrdily, že působením epigalokatechin galátu na nádorové buněčné linie 

dochází například k inhibici topoisomerasy II či k inhibici nadměrné exprese NF-κB [48, 

49]. Zároveň je epigalokatechin galát studován jako potenciální lék proti onemocnění 

AIDS [67]. Kofein se vyskytuje například v kávových a kakaových bobech. Patří mezi 

stimulanty centrální nervové soustavy a povzbuzuje též srdeční činnost. Inhibicí 

indukčních signálů komplexu cyklin D1/Cdk4 a inhibicí PI3 kináz snižuje proliferaci 

nádorových buněk [51, 54]. Ostatní zkoumané byliny – Cannabis sativa, Origanum 

acutidens a Mentha piperita zatím nejsou předměty detailnějších studií.  

 Byl sledován vliv testovaných látek na viabilitu a buněčný cyklus neuroblastomové 

buněčné linie UKF-NB-4. Rovněž byl studován vliv těchto látek na aktivitu kaspáz 

a průběh apoptosy. Pro lepší pochopení vlivu zkoumaných látek na UKF-NB-4 byla 

v buňkách sledována exprese retinoblastomového proteinu a proteinu p53. Právě 

deregulace exprese těchto proteinů hraje klíčovou roli při vzniku velké části maligních 

nádorů. 

 
 

Buňky neuroblastomové linie UKF-NB-4 byly vystaveny působení epigalokatechin 

galátu (EGCG), kofeinu a etanolovému extraktu z Cannabis sativa po dobu 24 a 48 hodin. 

Kultivace neuroblastomové buněčné linie UKF-NB-4 v prostředí vodných extraktů 

z Origanum acutidens a Mentha piperita probíhala 48 hodin. Po inkubaci byly buňky 

odděleny od povrchu kultivační lahvičky a na buněčném analyzátoru MUSE
TM

 byla 

stanovena viabilita jednotlivých vzorků.  Rovněž byly provedeny testy detekující apoptosu, 

aktivitu kaspáz a vliv testovaných látek na průběh buněčného cyklu.  
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4.1  Stanovení viability buněčné linie UKF-NB-4 

Zjištění, zda působením testované látky dochází k ovlivnění viability nádorové 

linie, je zpravidla prvním krokem v dlouhém procesu vývoje nových kancerostatik. Avšak 

výsledek, ať už pozitivní či negativní, nemusí být pro účinnost nového kancerostatika 

determinující.  

Buněčná peleta byla inkubována s „Muse
TM 

Count & Viability Reagent“ (kapitola 

3.2.3 Fluorescenční stanovení na buněčném analyzátoru MUSE
TM

, str. 35), poté byla 

na buněčném analyzátoru MUSE
TM

 stanovena viabilita buněk vystavených působení 

zkoumaných přírodních látek. Na Obr. 12 jsou zobrazeny výsledky stanovení viability 

lidské neuroblastomové buněčné linie inkubované za standardních podmínek a výsledky 

stanovení viability neuroblastomové buněčné linie vystavené 48 hodin působení 250 μM 

EGCG. Z obrázku je zřejmé, že v buněčné linii kultivované v prostředí EGCG došlo 

k nárůstu podílu mrtvých buněk a tím ke snížení viability populace. 

 

Obr. 12: Grafické znázornění viability neuroblastomové buněčné linie UKF-NB-4 buněčným 

analyzátorem MUSE
TM

. 

(A) Lidská neuroblastomová buněčná linie UKF-NB-4 kultivovaná bez přidání testovaných látek, (B) 

UKF-NB-4 vystavená 48 hodin působení 250 μM epigalokatechin galátu 

 

Na Obr. 13, str. 41 je uveden graf viability lidské neuroblastomové buněčné linie 

UKF-NB-4 vystavené 24 a 48 hodin působení EGCG, kofeinu a extraktu z Cannabis 

sativa, dále na Obr. 14, str. 41 je uveden graf viability buněk UKF-NB-4 kultivované 

48 hodin v prostředí extraktu z Origanum acutidens a extraktu z Mentha piperita. 
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Obr. 13 : Účinky epigalokatechin galátu, kofeinu a extraktu z Cannabis sativa na viabilitu UKF-NB-4 

(1) Lidská neuroblastomová buněčná linie UKF-NB-4 kultivovaná bez přidání testovaných látek;  

UKF-NB-4 kultivovaná 24 a 48 hodin v prostředí (2) 0,060% lihového roztoku, (3) 0,12% etanolu, (4) 250 

μM EGCG, (5) 0,1% extraktu z Cannabis sativa, (6) 0,2 mM kofeinu. Hodnoty uvedeny pro 1 měření.  

Největší vliv měl na viabilitu buněk lidské neuroblastomové buněčné linie 

UKF-NB-4 250 μM EGCG. Po 24 hodinové kultivaci s 250 μM EGCG byla viabilita 

buněčné kultury 67,58%, po 48 hodinové inkubaci 60,80%. Kultivace buněk v prostředí 

0,2 mM kofeinu ovlivnila viabilitu buněčné linie velmi nepatrně – po 24 hodinách klesla 

viabilita na 90,90 %, po 48 hodinách na 87,50 %. Rovněž však došlo k poklesu viability 

buněčné kultury inkubované v prostředí 0,12% etanolu, který byl použit k přípravě 

zásobního roztoku kofeinu, a sice na 80,40 % po 24 hodinách inkubace a na 91,80 % po 

48 hodinové inkubaci. Vlivem 0,12% etanolu tedy pravděpodobně rovněž dochází ke 

snížení viability buněčné linie a pro tento druh experimentu byl etanol zvolen jako 

nevhodné rozpouštědlo. Inkubace buněk v prostředí extraktu z Cannabis sativa neměla na 

viabilitu buněčné linie žádný signifikantní vliv.  

 

Obr. 14: Účinky extraktu z Origanum acutidens a 

extraktu z Mentha piperita na viabilitu UKF-NB-4. 

(1) Lidská neuroblastomová buněčná linie 

UKF-NB-4 kultivovaná bez přidání testovaných látek; 

UKF-NB-4 vystavená 48 hodin působení (2) extraktu 

z Origanum acutidens, (3) extraktu z Mentha piperita. 

Hodnoty uvedeny pro 1 měření. 

Působení extraktu z Origanum acutidens a extraktu z Mentha piperita nemělo na 

viabilitu UKF-NB-4 významný vliv – viabilita buněčné linie kultivované bez přidání 
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testovaných látek i viability buněčných kultur vystavených působení bylinných extraktů se 

pohybovaly přibližně okolo 95 %. 

 
 

4.2  Stanovení podílu buněk nacházejících se v jednotlivých fázích 

buněčného cyklu  

Velká část látek, jež jsou využívány jako účinná cytostatika, způsobuje zadržení 

buněk v některé z fází buněčného cyklu, případně inhibuje expresi proteinů, které 

zprostředkovávají přechod buněk mezi těmito fázemi. V důsledku těchto dějů je buňce 

znemožněno dělení, což vede k zastavení proliferace, případně k zastavení růstu nádoru. 

Právě stanovením vlivu testovaných látek na buněčný cyklus nádorové linie lze odhadnout, 

zda se látka chová jako potenciální kancerostatikum. Měření bylo provedeno prof. MUDr. 

T. Eckschlagerem, Csc. na průtokovém cytometru FACS Calibur (BD, USA) a data 

následně analyzována programem ModFitLT (Verity Software House, USA). 

Na Obr. 15, str. 42 a na Obr. 16, str. 43 jsou uvedeny výsledky stanovení 

buněčného cyklu lidské neuroblastomové buněčné linie UKF-NB-4 kultivované 48 hodin 

v prostředí testovaných látek. 

 

Obr. 15: Vliv epigalokatechin galátu, kofeinu a extraktu z Cannabis sativa na buněčný cyklus UKF-NB-4  

(1) Lidská neuroblastomová buněčná linie UKF-NB-4 kultivovaná bez přidání testovaných látek;  

UKF-NB-4 kultivovaná 48 hodin v prostředí (2) 0,060% lihového roztoku, (3) 0,12% etanolu, (4) 100 μM 

EGCG, (5) 0,1% extraktu z Cannabis sativa, (6) 0,2 mM kofeinu. Hodnoty uvedeny pro 1 měření.  

 Působením testovaných látek nedošlo k výraznému ovlivnění buněčného cyklu 

lidské neuroblastomové buněčné linie UKF-NB-4. Kultivací UKF-NB-4 v prostředí 

100 μM EGCG došlo k mírnému zadržení buněk v S fázi. V buněčné kultuře došlo 
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k mírnému snížení proliferace, tato skutečnost však neměla na viabilitu buněk výraznější 

efekt.  

Obr. 16: Účinky extraktu z Origanum 

acutidens a extraktu z Mentha piperita na 

buněčný cyklus UKF-NB-4. 

(1) Lidská neuroblastomová 

buněčná linie UKF-NB-4 kultivovaná bez 

přidání testovaných látek; UKF-NB-4 

vystavená 48 hodin působení (2) extraktu 

z Origanum acutidens, (3) extraktu z Mentha 

piperita. Hodnoty uvedeny pro 1 měření. 

Působením extraktu z Origanum acutidens a extraktu z Mentha piperita nedochází 

k výraznému ovlivnění buněčného cyklu lidské neuroblastomové buněčné linie UKF-NB-

4. U všech vzorků se podíl buněk nacházejících se v G0/G1 fázi buněčného cyklu pohybuje 

okolo 37%, v S fázi se nachází téměř 46% buněk, v G2/M fázi přibližně 17% buněk. 

 
 

4.3  Stanovení apoptosy 

Nádorové buňky zpravidla inhibují expresi proteinů, jež se účastní aktivace 

apoptosy. Dochází tak k supresi přirozeného mechanismu, jež zabraňuje malignímu zvratu 

buněk. Pokud v nádorové buňce dochází vlivem některých látek k indukci apoptosy, mají 

tyto látky potenciál stát se kancerostatiky. 

Buněčná peleta byla inkubována s „Muse
TM

 Annexin V & Dead Cell Kit“ (kapitola 

3.2.3 Fluorescenční stanovení na buněčném analyzátoru MUSE
TM

, str. 34), poté byla na 

buněčném analyzátoru MUSE
TM

 stanovena apoptosa buněk vystavených působení 

testovaných látek. Na Obr. 17, str. 44 jsou zobrazeny výsledky stanovení apoptosy buněk 

lidské neuroblastomové linie kultivované bez přidání testovaných látek a výsledky 

stanovení apoptosy neuroblastomové buněčné linie kultivované 24 hodin v prostředí 250 

μM EGCG. Z obrázku je patrné, že k iniciaci apoptosy došlo jen u velmi malého procenta 

buněk. 
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Obr. 17: Grafické znázornění stanovení apoptosy buněk neuroblastomové buněčné linie UKF-NB-4 

buněčným analyzátorem MUSE
TM

.  

(A) Lidská neuroblastomová buněčná linie UKF-NB-4 kultivovaná bez přidání testovaných látek, (B) 

UKF-NB-4 vystavená 24hodin působení 250 μM epigalokatechin galátu 

 

Na Obr. 18 A a B, str. 44 a 45 a na Obr. 19, str. 45 jsou uvedeny grafy stanovení 

apoptosy buněk lidské neuroblastomové buněčné linie UKF-NB-4 vystavené působení 

testovaných látek. 

 

 

Obr. 18A: Účinky epigalokatechin galátu, kofeinu a extraktu z Cannabis sativa na stupeň apoptosy UKF-

NB-4 po 24 hodinách inkubace 

(1) Lidská neuroblastomová buněčná linie UKF-NB-4 kultivovaná bez přidání testovaných látek;  

UKF-NB-4 kultivovaná 24 hodin v prostředí (2) 0,060% lihového roztoku, (3) 0,12% etanolu, (4) 250 μM 

EGCG, (5) 0,1% extraktu z Cannabis sativa, (6) 0,2 mM kofeinu. Hodnoty uvedeny pro 1 měření.  
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Obr. 18B: Účinky epigalokatechin galátu, kofeinu a extraktu z Cannabis sativa na stupeň apoptosy UKF-

NB-4 po 48 hodinách inkubace 

(1) Lidská neuroblastomová buněčná linie UKF-NB-4 kultivovaná bez přidání testovaných látek;  

UKF-NB-4 kultivovaná 48 hodin v prostředí (2) 0,060% lihového roztoku, (3) 0,12% etanolu, (4) 250 μM 

EGCG, (5) 0,1% extraktu z Cannabis sativa, (6) 0,2 mM kofeinu. Hodnoty uvedeny pro 1 měření.  

 

K významné indukci apoptosy nedošlo působením ani jedné z testovaných látek, 

a to po 24 ani 48 hodinové inkubaci. Nejvyšší vliv měl na indukci apoptosy extrakt 

z Cannabis sativa: po 24 hodinové inkubaci neuroblastomové buněčné linie v prostředí 

0,1% extraktu bylo ve vzorku detekováno 10,00 % apoptotických buněk. Ani tato 

skutečnost však nemůže být považována za signifikantní indukci apoptosy. 

 

Obr. 19: Účinky extraktu z Origanum 

acutidens a extraktu z Mentha piperita na 

stupeň apoptosy UKF-NB-4. 

(1)Lidská neuroblastomová 

buněčná linie UKF-NB-4 kultivovaná bez 

přidání testovaných látek; UKF-NB-4 

vystavená 48 hodin působení (2) extraktu 

z Origanum acutidens, (3) extraktu 

z Mentha piperita. Hodnoty uvedeny pro 1 

měření. 

Kultivací lidské neuroblastomové buněčné linie v prostředí extraktu z Origanum 

acutidens a extraktu z Mentha piperita nedošlo k signifikantní indukci apoptosy.  
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4.4 Stanovení aktivity kaspáz 

Kaspázy jsou enzymy participující v procesech buněčné signalizace, některé z nich 

hrají klíčovou roli v procesu apoptosy. Zvýšená aktivita těchto enzymů v buňce značí, že 

buňka prochází, případně bude procházet apoptosou. Pokud působením účinných látek 

dochází v buňce ke zvýšení aktivity kaspáz účastnících se apoptosy, mohou být tyto látky 

považovány za potenciální kancerostatika.  

Buněčná peleta byla inkubována s „Muse
TM

 MultiCaspase Kit“ (kapitola 3.2.3 

Fluorescenční stanovení na buněčném analyzátoru MUSE
TM

, str. 35), poté byla na 

buněčném analyzátoru MUSE
TM

 stanovena aktivita kaspáz buněk vystavených působení 

testovaných látek. Na Obr. 20 je zobrazeno stanovení aktivity kaspáz v buňkách lidské 

neuroblastomové linie kultivované za standardních podmínek a neuroblastomové buněčné 

linie inkubované 48 hodin v prostředí 250 μM EGCG. Z obrázku je zřejmé, že ve vzorku 

byla detekována velmi nízká aktivita kaspáz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20: Grafické znázornění aktivity kaspáz v buňkách neuroblastomové buněčné linie UKF-NB-4 

buněčným analyzátorem MUSE
TM

.  

(A) Lidská neuroblastomová buněčná linie UKF-NB-4 kultivovaná bez přidání testovaných látek, (B) 

neuroblastomová buněčná linie UKF-NB-4 vystavená 48 hodin působení 250 μM epigalokatechin galátu. 

 

Na Obr. 21A a B, str. 47 a na Obr. 22, str. 48 je uveden graf stanovení apoptosy 

buněk lidské neuroblastomové buněčné linie UKF-NB-4 vystavené působení testovaných 

látek. 
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Obr. 21A: Účinky epigalokatechin galátu, kofeinu a extraktu z Cannabis sativa na aktivitu kaspáz 

UKF-NB-4 po 24 hodinách inkubace 

(1) Lidská neuroblastomová buněčná linie UKF-NB-4 kultivovaná bez přidání testovaných látek;  

UKF-NB-4 kultivovaná 24 hodin v prostředí (2) 0,060% lihového roztoku, (3) 0,12% etanolu, (4) 250 μM 

EGCG, (5) 0,1% extraktu z Cannabis sativa, (6) 0,2 mM kofeinu. Hodnoty uvedeny pro 1 měření.  

 

 
Obr. 21B: Účinky epigalokatechin galátu, kofeinu a extraktu z Cannabis sativa na stupeň apoptosy 

UKF-NB-4 po 48 hodinách inkubace 

(1) Lidská neuroblastomová buněčná linie UKF-NB-4 kultivovaná bez přidání testovaných látek;  

UKF-NB-4 kultivovaná 48 hodin v prostředí (2) 0,060% lihového roztoku, (3) 0,12% etanolu, (4) 250 μM 

EGCG, (5) 0,1% extraktu z Cannabis sativa, (6) 0,2 mM kofeinu. Hodnoty uvedeny pro 1 měření.  

 

Aktivita kaspáz byla ve všech vzorcích velmi nízká. Ačkoliv v buňkách 

vystavených působení testovaných látek nedošlo k výrazné indukci apoptosy, a tím ani 

k aktivaci příslušných kaspáz, mohlo dojít ke změnám v genotypu (indukce či inhibice 

exprese příslušných proteinů), které se ještě neprojevily změnou fenotypu buněk. Změny 

by se tedy teoreticky mohly být detekovatelné až po delší inkubaci buněčné kultury se 

zkoumanými látkami. 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

1 2 3 4 5 6 

p
o

če
t 

b
u

n
ěk

 (
%

) 

mrtvé b. 

b. vykazující kaspázovou 

aktivitu/mrtvé buňky 

b. vykazující kaspázovou 

aktivitu 

živé b. 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

1 2 3 4 5 6 

p
o

če
t 

b
u

n
ěk

 (
%

) 

mrtvé b. 

b. vykazující kaspázovou 

aktivitu/mrtvé buňky 

b. vykazující kaspázovou 

aktivitu 

živé b. 



48 
 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

1 2 3 

p
o

če
t 

b
u

n
ěk

 (
%

) 

mrtvé buňky 

buňky vykazující 

kaspázovou 

aktivitu/mrtvé buňky 

buňky vykazující 

kaspázovou aktivitu 

živé buňky 

Obr. 22: Účinky extraktu 

z Origanum acutidens a extraktu 

z Mentha piperita na aktivitu kaspáz 

UKF-NB-4. 

(1) Lidská neuroblastomová 

buněčná linie UKF-NB-4;  UKF-NB-

4 vystavená 48 hodin působení 

(2) extraktu z Origanum acutidens, 

(3) extraktu z Mentha piperita. 

Hodnoty uvedeny pro 1 měření. 

 
 

Epigalokatechin galát měl na lidskou neuroblastomovou buněčnou linii 

nejvýraznější vliv. Kultivací buněk v prostředí EGCG došlo ke snížení viability 

a k ovlivnění buněčného cyklu UKF-NB-4. Vzhledem k těmto výsledkům byly účinky 

EGCG zkoumány podrobněji (viz kapitola 4.5).  

 
 
 

4.5  Účinky epigalokatechin galátu na UKF-NB-4 

Lidská neuroblastomová buněčná linie UKF-NB-4 byla po 48 hodin vystavena 

působení 50 μM, 100 μM, 250 μM, 500 μM a 1mM epigalokatechin galátu. Buněčná peleta 

byla inkubována s jednotlivými kity pro fluorescenční stanovení (viz kapitola 3.2.3 

Fluorescenční stanovení na buněčném analyzátoru MUSE
TM

, str. 34
 
a kapitola 3.2.4 

Průtoková cytometrie, str. 36), poté byla na průtokovém cytometru a buněčném 

analyzátoru MUSE
TM

 provedena jednotlivá stanovení.   

 

4.5.1 Stanovení viability UKF-NB-4 vystavené působení epigalokatechin galátu 

Na Obr. 23, str. 49 je znázorněna viabilita buněk vystavených působení 

jednotlivých koncentrací EGCG.  

Ve vzorcích vystavených působení 50 μM i 100 μM EGCG docházelo k buněčné 

proliferaci velmi podobnou rychlostí a bylo zaznamenáno minimum mrtvých buněk. 

Viabilita buněčných kultur neklesla pod 95 % - působení 50 μM a 100 μM EGCG tedy 

nemělo na viabilitu neuroblastomové buněčné linie signifikantní vliv. 
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Obr. 23: Viabilita buněk kultivovaných 48 hodin v prostředí epigalokatechin galátu. 

(1) Lidská neuroblastomová buněčná linie UKF-NB-4 kultivovaná bez přidání EGCG; UKF-NB-4 

kultivovaná 48 hodin v prostředí (2) 50 μM EGCG, (3) 100 μM EGCG, (4) 250 μM EGCG, (5) 500 μM 

EGCG a (6) 1 mM EGCG. Hodnoty uvedeny pro 1 měření. 

V buněčných kulturách vystavených 500 μM a 1mM EGCG došlo již po několika 

hodinách k úmrtí prvních buněk, což se projevilo uvolněním buňky od povrchu Petriho 

misky. Tato úmrtí byla pozorována mikroskopem. Po zhruba 24 hodinách kultivace došlo 

k úmrtí prakticky všech buněk ve vzorku, po 48 hodinách kultivace byla na přístroji 

MUSE
TM

 stanovena viabilita buněčných linií. V buněčné kultuře vystavené působení 500 

μM EGCG došlo k úmrtí 96,50 % buněk, v buněčné kultuře inkubované v prostředí 1mM 

EGCG došlo k úmrtí dokonce 99,30 % buněk. Vlivem 250 μM EGCG docházelo 

v buněčné kultuře k postupnému odumírání buněk: při pozorování buněčné kultury po 

cca 24 hodinách byla pod mikroskopem detekovatelná přibližně čtvrtina mrtvých buněk, 

po 48 hodinách měla kultura viabilitu 61,62 %.   

 

4.5.2 Vliv epigalokatechin galátu na buněčný cyklus UKF-NB-4  

Na Obr. 24, str. 50 jsou uvedeny výsledky stanovení vlivu epigalokatechin galátu 

na buněčný cyklus lidské neuroblastomové buněčné linie UKF-NB-4. 

48 hodinová inkubace neuroblastomové linie UKF-NB-4 v prostředí 50 μM a 

100 μM epigalokatechin galátu nemá výrazný vliv na buněčný cyklus a proliferaci. 

Vystavením UKF-NB-4 působení 250 μM EGCG došlo k výrazné inhibici přechodu buněk 

z G0/G1 do S fáze buněčného cyklu, tento vzorek však na Obr. 24, str. 50 není uveden. 

Z důvodu masivní inhibice přechodu buněk mezi fázemi bylo prakticky nemožné určit, zda 

buňky zařadit do G0/G1 či S fáze buněčného cyklu. Kultivací UKF-NB-4 v prostředí 

500 μM EGCG došlo k akumulaci buněk v S fázi buněčného cyklu a tím ke snížení          
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proliferace buněčné kultury. Působením EGCG o této koncentraci však rovněž dochází 

k výraznému snížení viability UKF-NB-4. Vzhledem k této skutečnosti může docházet 

k mírnému zkreslení výsledků. Stanovení působení 1 mM EGCG na buněčný cyklus lidské 

neuroblastomové buněčné linie není uvedeno. Vlivem EGCG došlo k degradaci buněk 

a rozložení velké části genetického materiálu, který tak nebylo možno detekovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24: Vliv epigalokatechin galátu na buněčný cyklus UKF-NB-4 po 48 hodinách inkubace 

(1) Lidská neuroblastomová buněčná linie UKF-NB-4 kultivovaná bez přidání EGCG; UKF-NB-4 

kultivovaná 48 hodin v prostředí (2) 50 μM EGCG, (3) 100 μM EGCG a (4) 500 μM EGCG Hodnoty 

uvedeny pro 1 měření. 

 

4.5.3 Účinky epigalokatechin galátu na apoptosu UKF-NB-4 

Na Obr. 25 je uveden graf stanovení apoptosy buněk vystavených působení 50 μM, 

100 μM, 250 μM, 500 μM a 1mM  EGCG. Působením EGCG pravděpodobně nedochází 

k bezprostřední indukci apoptosy v buňkách lidské neuroblastomové linie UKF-NB-4. 

 

Obr. 25: Stanovení apoptosy buněk neuroblastomové buněčné linie vystavené 48 hodin působení 

epigalokatechin galátu. 

(1) Lidská neuroblastomová buněčná linie UKF-NB-4 kultivovaná bez přidání EGCG; UKF-NB-4 

kultivovaná 48 hodin v prostředí (2) 50 μM EGCG, (3) 100 μM EGCG, (4) 250 μM EGCG, (5) 500 μM 

EGCG a (6) 1 mM EGCG. Hodnoty uvedeny pro 1 měření. 
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4.5.4 Působení epigalokatechin galátu na aktivitu kaspáz UKF-NB-4 

Na Obr. 26 je uveden graf znázorňující aktivitu kaspáz v buňkách neuroblastomové 

linie UKF-NB-4 vystavené působení 50 μM, 100 μM, 250 μM, 500 μM a 1mM  EGCG. 

Aktivita kaspáz byla ve všech vzorcích velmi nízká. Jelikož „Muse
TM

 MultiCaspase Kit“ 

fluorescenčně značí prakticky všechny kaspázy participující v procesu apoptosy, je 

nepravděpodobné, že by ve vzorku byly přítomny ještě nějaké jiné nedetekované aktivní 

kaspázy. Vlivem EGCG pravděpodobně nedochází ke zvýšení aktivity kaspáz buněk 

neuroblastomové buněčné linie UKF-NB-4.  

 

Obr. 26: Stanovení aktivity kaspáz v buňkách neuroblastomové buněčné linie vystavených 48 hodin 

působení epigalokatechin galátu. 

(1) Lidská neuroblastomová buněčná linie UKF-NB-4 kultivovaná bez přidání EGCG; UKF-NB-4 

kultivovaná 48 hodin v prostředí (2) 50 μM EGCG, (3) 100 μM EGCG, (4) 250 μM EGCG, (5) 500 μM 

EGCG a (6) 1 mM EGCG. Hodnoty uvedeny pro 1 měření. 
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4.6  Stanovení koncentrace proteinů 

Pro porovnání hladiny detekovaného proteinu v buněčné kultuře vystavené 

působení testovaných látek je třeba srovnávat vzorky o stejné koncentraci proteinů. Po 

kultivaci a lýze buněk byla v jednotlivých vzorcích stanovena koncentrace proteinů 

metodou dle Wiechelmana a kol. [66]. Ze závislosti absorbance standardů hovězího 

sérového albuminu (BSA) na jejich koncentraci byla vytvořena kalibrační přímka (Obr. 

27). Z hodnot kalibrační přímky a absorbance jednotlivých vzorků byly programem KIM 

vypočítány koncentrace proteinů v jednotlivých vzorcích. Získaná data jsou uvedena 

v Tabulce 1, str. 53. 

 
 
 
 

 

Obr. 27: Kalibrační přímka pro stanovení koncentrace proteinů v lyzátech buněk. Buňky byly 48 hodin 

vystaveny působení testovaných látek.  

Pro sestrojení kalibrační přímky bylo využito standardů BSA o známých koncentracích.  Rovnice 

kalibrační přímky y=0,500x byla použita pro výpočet koncentrací proteinů uvedených v Tabulce 1. 
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Tabulka 1: Stanovení koncentrace proteinů. 

Stanovení koncentrace proteinů v lyzátech buněk neuroblastomové buněčné linie UKF-NB-4 

vystavené 48 hodin působení: 0,1% DMSO, 0,2% DMSO, 0,1% extraktu z Cannabis sativa, 0,060% lihového 

roztoku, 50 μM - 250 μM EGCG, 0,2 mM kofeinu, 0,12% etanolu, 1 μM doxorubicinu, 5% extraktu 

z Origanum acutidens, 5% extraktu z Mentha piperita 

neuroblastomová buněčná linie 

UKF-NB-4 vystavená 48 hodin 

působení: 

A562 průměrná koncentrace 

proteinů (mg/ml) ředění 25 × ředění 50 × 

bez působení testovaných látek 

0,214 0,111 

11,5 0,214 0,115 

0,213 0,119 

0,1% DMSO 

0,259 0,139 

13,77 0,255 0,138 

0,253 0,137 

0,2% DMSO 

0,180 0,126 

10,34 0,189 0,100 

0,185 0,096 

0,1% extraktu z Cannabis sativa 

0,088 0,096 

4,78 0,095 0,093 

0,095 0,088 

0,060% lihového roztoku 

0,187 0,110 

11,23 0,190 0,126 

0,192 0,130 

50 μM EGCG∗ 

0,220 0,147 

12,52 0,240 0,120 

0,226 0,115 

100 μM EGCG∗ 

0,134 0,084 

8,26 0,152 0,086 

0,150 0,091 

250 μM EGCG 

0,158 0,075 

7,95 0,145 0,079 

0,145 0,083 

0,2 mM kofeinu 

0,227 0,141 

13,47 0,222 0,147 

0,233 0,151 

0,12% etanolu 

0,227 0,130 

14,4 0,205 0,148 

0,370 0,155 

1 μM doxorubicinu 

0,173 0,109 

10,28 0,187 0,107 

0,180 0,110 

5% extraktu z Origanum acutidens 

0,127 0,101 

8,92 0,130 0,102 

0,133 0,104 

5% extraktu z Mentha piperita 

0,229 0,111 

11,79 0,232 0,106 

0,225 0,104 

∗ v takto označených vzorcích byl do média přidáván 50 mM zásobní roztok EGCG, jenž byl 

připraven rozpuštěním EGCG v DMSO (viz 3.2.2, str. 33 Kultivace buněčných linií v prostředí 

testovaných přírodních látek) 
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4.7   Detekce hladiny p53 a pRb metodou Western blot 

Protein p53 a retinoblastomový protein hrají důležitou roli v regulaci apoptosy 

a buněčného cyklu. Deregulace jejich exprese může významnou měrou přispět 

k malignímu zvratu buněk.  

Lidská neuroblastomová buněčná linie UKF-NB-4 byla 48 hodin vystavena 

působení 0,1% DMSO, 0,2% DMSO, 0,1% extraktu z Cannabis sativa, 0,060% lihového 

roztoku, 50 μM - 250 μM EGCG, 0,2 mM kofeinu, 0,12% etanolu, 5% extraktu 

z Origanum acutidens, 5% extraktu z Mentha piperita a 1 μM doxorubicinu. Doxorubicin 

je účinné cytostatikum a byl využit jako tzv. pozitivní kontrola. Po uplynutí doby kultivace 

byl buněčný materiál lyzován a byla určena koncentrace proteinů v jednotlivých vzorcích. 

Vzorky byly naneseny na polyakrylamidové gely, kde došlo k rozdělení proteinů dle jejich 

elektroforetické pohyblivosti. Následně byl proveden elektropřenos proteinů na membránu 

z nitrocelulosy, kde proběhla specifická detekce retinoblastomového proteinu a proteinu 

p53 prostřednictvím protilátek proti pRb a proti p53.  

 

4.7.1 Detekce hladiny retinoblastomového proteinu 

Retinoblastomový protein se významně podílí na regulaci buněčného cyklu. 

Fosforylací pRb dochází k aktivaci funkce transkripčních faktorů a nekontrolované 

proliferaci buněčné kultury. Na Obr. 28 jsou uvedeny výsledky detekce hladiny 

retinoblastomového proteinu v buňkách linie UKF-NB-4 vystavené působení testovaných 

látek. 

 

Obr. 28: Detekce hladiny pRb v buňkách linie UKF-NB-4 vystavené 48 hodin působení testovaných látek.  

 (M) marker molekulových hmotností, (1) lidská neuroblastomová buněčná linie UKF-NB-4 

kultivovaná bez přidání testovaných látek; UKF-NB-4 inkubovaná v prostředí (2) 0,1% DMSO, (3) 0,2% 

DMSO, (4) 0,1% extraktu z Cannabis sativa, (5) 0,060% lihového roztoku, (6) 50 μM EGCG∗, (7) 100 μM 

EGCG∗, (8) 250 μM EGCG, (9) 0,2 mM kofeinu, (10) 0,12% etanolu, (11) 1 μM doxorubicinu, (12) 5% 

extraktu z Origanum acutidens, (13) 5% extraktu z Mentha piperita 
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 Ke snížení exprese pRb došlo v buňkách vystavených působení extraktu 

z Cannabis sativa a působení 250 μM EGCG. Menší měrou ke snížení exprese pRb došlo 

rovněž v buňkách kultivovaných v prostředí doxorubicinu a extraktu z Mentha piperita. 

 

4.7.2 Detekce hladiny proteinu p53 

Hladina p53 v lidském těle je za běžných podmínek velmi nízká. Koncentrace p53 

stoupá v případě poškození DNA. V nádorových buňkách je exprese p53 potlačena, ty se 

tak mohou volně dělit a poškozenou genetickou informaci předávat dál. Působením 

některých látek však dochází k indukci exprese p53. Na Obr. 29 jsou uvedeny výsledky 

detekce hladiny proteinu p53 v buňkách linie UKF-NB-4 vystavené působení testovaných 

látek. 

 

Obr. 29: Detekce hladiny p53 v buňkách linie UKF-NB-4 vystavené 48 hodin působení testovaných látek. 

 (M) marker molekulových hmotností, (1) lidská neuroblastomová buněčná linie UKF-NB-4 

kultivovaná bez přidání testovaných látek; UKF-NB-4 inkubovaná v prostředí (2) 0,1% DMSO, (3) 0,2% 

DMSO, (4) 0,1% extraktu z Cannabis sativa, (5) 0,060% lihového roztoku, (6) 50 μM EGCG∗, (7) 100 μM 

EGCG∗, (8) 250 μM EGCG, (9) 0,2 mM kofeinu, (10) 0,12% etanolu, (11) 1 μM doxorubicinu, (12) 5% 

extraktu z Origanum acutidens, (13) 5% extraktu z Mentha piperita 

Vedle doxorubicinu, jež je účinným cytostatikem, došlo k nejvýraznější amplifikaci 

p53 působením extraktu z Origanum acutidens. Tento extrakt však obsahuje směs látek, 

nelze tedy přesně určit účinnou látku (případně skupinu látek), která by indukovala zvýšení 

hladiny p53 v buňce. Působením 250 μM EGCG rovněž došlo ke zvýšení hladiny p53 

v buňkách. Působení kofeinu a extraktu z Mentha piperita byl p53 amplifikován jen mírně. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 



56 
 

Ze všech zkoumaných látek měl na neuroblastomovou buněčnou linii UKF-NB-4 

nejvýraznější vliv epigalokatechin galát. Jeho působením došlo ke snížení viability této 

buněčné linie, k inhibici exprese retinoblastomového proteinu a k zadržení přechodu buněk 

z G0/G1 do S fáze buněčného cyklu. Ačkoliv působením EGCG nedošlo k indukci 

apoptosy, vlivem kultivace buněčné linie v prostředí této látky byla v buňkách UKF-NB-4 

zvýšena hladina p53.  

 Zajímavý je rovněž vliv extraktů z Cannabis sativa a z Mentha piperita na 

buněčnou linii UKF-NB-4. Ačkoliv jejich působením nenastala ve fenotypu buněk žádná 

detekovatelná změna, inkubací neuroblastomové linie v prostředí těchto látek došlo 

k inhibici exprese pRb. Rovněž vlivem extraktu z Origanum acutidens nedošlo 

k detekovatelným změnám, v buňkách kultivovaných v prostředí této látky však stoupá 

exprese p53.   

 Účinky testovaných přírodních látek však nelze paušalizovat: jednotlivé nádorové 

linie jsou geneticky odlišné a mohou být k působení zkoumaných látek odolnější či naopak 

citlivější. Působení epigalokatechin galátu, kofeinu, extraktu z Cannabis sativa, extraktu 

z Origanum acutidens a extraktu z Mentha piperita na odlišné typy nádorových buněčných 

linií tak může být předmětem dalšího výzkumu. 
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5. ZÁVĚR 

Předkládaná bakalářská práce se zabývá studiem působení přírodních látek – 

epigalokatechin galátu, kofeinu, extraktu z Cannabis sativa, extraktu z Origanum 

acutidens a extraktu z Mentha piperita, na lidskou  neuroblastomovou buněčnou linii 

UKF-NB-4. 

 

 Nejvýrazněji z testovaných látek ovlivňoval viabilitu UKF-NB-4 epigalokatechin 

galát. Po 48 hodinách kultivace v prostředí 250 μM EGCG došlo ke snížení 

viability buněčné linie na 61%. 

 

 K ovlivnění buněčného cyklu UKF-NB-4 dochází působením epigalokatechin 

galátu. V buňkách kultivovaných v prostředí EGCG byl inhibován přechod buněk 

mezi G0/G1 a S fází buněčného cyklu. 

 

 Vlivem testovaných látek nedochází k výrazným změnám apoptosy ani aktivity 

kaspáz detekované v buňkách lidské neuroblastomové linie. 

 

 V buňkách vystavených působení epigalokatechin galátu a extraktu z Origanum 

acutidens byla zaznamenána zvýšená exprese proteinu p53. Snížení exprese 

retinoblastomového proteinu bylo indikováno především v buňkách vystavených 

působení epigalokatechin galátu a extraktu z Cannabis sativa.  
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