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Abstrakt 

Rezistence nádorových buněk je jednou z častých příčin selhání terapie maligního 

onemocnění prsu. Cílem této diplomové práce bylo přispět k objasnění mechanismů 

nádorové rezistence k taxanům, které se běžně užívají v terapii různých typů nádorů, 

včetně karcinomu prsu. Konkrétně jsme řešili úlohu autofagie a změny v genové expresi 

βII- a βIII-tubulinových izotypů v rozvoji taxanové rezistence. Jako model nádorového 

onemocnění prsu jsme použily senzitivní lidské nádorové linie SK-BR-3, MCF-7 a T47-D 

a rezistentní buněčné sublinie SK-BR-3-PAC/REZ a MCF-7-PAC/REZ rostoucí v 

koncentracích paclitaxelu, které jsou pro senzitivní sublinie letální.  

Aplikace taxanů snižovala míru autofagie u buněčných linií SK-BR-3 a MCF-7, 

zatímco u buněčné linie T47-D jsme pozorovali aktivaci autofagie. Mezi senzitivními a 

rezistentními buněčnými subliniemi SK-BR-3 a SK-BR-3-PAC/REZ jsme nedetekovali 

žádný výrazný rozdíl v bazální míře autofagie, zatímco u senzitivní sublinie MCF-7 jsme 

detekovali mírně zvýšenou bazální hladinu autofagie. Zvýšení nebo snížení míry 

autofagie nemělo na rezistenci k taxanům vliv, kromě aktivace autofagie u rezistentní 

sublinie SK-BR-3-PAC/REZ, která vedla k dalšímu zvýšení rezistence k paclitaxelu. 

U buněčné linie T-47D docházelo po aplikaci taxanů k nárůstu hladiny βII- a βIII-

tubulinu, což nebylo pozorováno u buněčných linií SK-BR-3 a MCF-7. Mezi senzitivní a 

rezistentní sublinií SK-BR-3 a SK-BR-3-PAC/REZ nebyl pozorován rozdíl v bazální 

hladině βII-tubulinu, zatímco hladina βIII-tubulinu byla zvýšená u rezistentní sublinie. U 

buněčné linie MCF-7 byla detekována zvýšená hladina βII-tubulinu u rezistentní sublinie 

MCF-7-PAC/REZ, zatímco hladina βIII-tubulinu byla zvýšená u senzitivní sublinie.  

Lze tedy shrnout, že autofagie hraje v taxanové rezistenci úlohu spíše ve 

specifických případech. Rezistence k taxanům může být alespoň částečně dána změnami 

v genové expresi βII-tubulinu u buněk MCF-7 a T47-D a βIII-tubulinu u buněk SK-BR-3 a 

T47-D. 

Klíčová slova 

taxany, nádorové onemocnění prsu, mikrotubuly, apoptóza, nádorová rezistence, 

autofagie, βII-tubulin, βIII-tubulin 



 

Abstract 

Drug resistance in cancer cells is a frequent cause of breast cancer therapy failure. 

The aim of this thesis was to elucidate mechanisms of resistance to taxanes, that are 

used in therapy of various types of cancer, including breast cancer. We particularly 

assessed the role of autophagy and changes in βII- and βIII isotype gene expression in 

development of taxane resistance. As model of breast cancer we used human sensitive 

cell lines SK-BR-3, MCF-7 a T47-D and resistant sublines SK-BR-3-PAC/REZ a MCF-7-

PAC/REZ which grow in paclitaxel concentration lethal for sensitive sublines. 

 In cell lines SK-BR-3 and MCF-7, taxane application decreased the level of 

autophagy, however in cell line T47-D led to its activation. We detected no difference 

between basal levels of autophagy in sensitive subline SK-BR-3 compared to resistant 

subline SK-BR-3-PAC/REZ, but we observed increased basal level of autophagy in 

sensitive subline MCF-7 compared to the resistant subline. Increase or decrease level of 

autophagy did not affect taxane resistance, except activation of autophagy in resistant 

subline SK-BR-3-PAC/REZ, that further increased the resistance to paclitaxel.  

Taxane application in cell line T47-D increased the levels of βII- and βIII-tubuline 

expression, however we did not find any similar effect in other tested cell lines. We did 

not observed any differences in basal levels of βII-tubulin between sensitive and 

resistant sublines SK-BR-3 a SK-BR-3-PAC/REZ, however we found increased level of 

βIII-tubulin in resistant subline. In MCF-7cells, we detected increased basal level of βII-

tubulin in resistant subline MCF-7-PAC/REZ, but the level of βIII-tubulin was higher in 

sensitive sublinie compared to resistant subline.  

 In conclusion, the level of autophagy participates in taxane resistance probably 

only in specific events. Changes in gene expression could be at least partially involved in 

taxane resistance of βII-tubulin in MCF-7 and T47-D cells and of βIII-tubulin in SK-BR-3 

and T47-D cells.   

Key words 

taxane, breast cancer, microtubules, apoptosis, cancer drug resistance, autophagy, βII-

tubulin, βIII-tubulin 
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Seznam zkratek 

4E-BP1  Eukaryotic translation initiation factor 4E-binding protein 1 

ABC    ATP-binding cassete  

Akt   AK = classification of mouse bred, T = thymoma 

Ambra1  Activating molecule in Beclin-1 regulated autophagy 

Apaf-1    Apoptotic protease activating factor 1  

APS   Ammonium persulfate 

ATG   Autophagy related gene 

ATP    Adenosine triphosphate  

Bad   Bcl-2-associated death protein  

Bak   Bcl-2 homologous antagonist/killer  

Barkor   Beclin-1 associated Atg key regulator  

Bax   Bcl-2 associated X protein  

BCA   Bicinchoninic acid  

Bcl-2   B-cell lymphoma 2 

Bcl-XL   B-cell lymphoma-extra large 

Beclin-1  Coiled-coil myosin-like Bcl-2-interacting protein 

BH   Bcl-2 homology  

Bid/tBid  BH3 interacting-domain death agonist/truncated Bid  

Bik   Bcl-2-interacting killer 

Bim    Bcl-2-interacting mediator of cell death 

BRCA     Breast cancer gene 

BSA   Bovine serum albumin  

CARD   Caspase activation and recruitment domain  

CIAP    Cellular IAP 

c-Raf   c-Rapidly accelerated fibrosarcoma  

CYP   cytochrome P450  

DAPI   4',6-diamidin-2-phenylindol 

DED   Death effector domain 

Deptor   DEP domain-containing mTOR-interacting protein  

DLC   Dynein light chain  

DMSO   Dimethyl sulfoxide  



 

DNA   Deoxyribonucleic acid  

DRAM   DNA damage-regulated autophagy modulator protein  

DTT   Dithiothreitol  

EDTA   Ethylenediaminetetraacetic acid 

ER   Endoplasmic reticulum 

FBS   Fetal bovine serum  

FIP-200  200 kDa focal adhesion kinase family interacting protein 

GTP/GDP  Guanosine triphosphate/Guanosin diphosphate 

HEPES   Hydroxyethyl piperazineethanesulfonic acid  

HTRA2/Omi  High temperature requirement protein A2/Ophtalmomyiasis 

IAP    Inhibitor of apoptosis protein  

IP3R   Inositol-1,4,5-triphosphate receptor 

JNK    c-Jun N-terminal kinase 

LC3   Microtubule-associated protein 1 light chain 3  

MAPs   Microtubule-associated proteins 

Mcl-1   Myeloid leukemia cell differentiation protein  

MDR    Multidrug resistance 

MLST8  mTOR associated protein, LST8 homolog 

MRP   Multidrug resistance-associated protein  

mSin1    Mammalian stress-activated MAP kinase-interacting protein 1  

mTOR   Mammalian target of rapamycin 

mTORC  Mammalian target of ramamycin complex 

p62/SQSTM   Protein of 62 kDa/Sequestosome 

PBS   Phosphate-buffered saline  

PCD   Programmed cell death 

PI3KC3  Phosphatidylinositol 3-kinase catalytic subunit type 3 

PI3P   Phosphatidylinositol 3-phosphate 

PIDD   p53-induced death domain protein 

PKA   Protein kinase A  

 PRAS40   Prolin-rich Akt substrate of 40 kDa 

 Protor   Proline-rich protein 5 

PTP   Permeability transition pore 

Rab   Ras-related proteins in brain 



 

Raptor   Regulatory-associated protein of mTOR 

Rictor    Rapamycin-insensitive companion of mTOR 

RIPA   Radioimmunoprecipitation assay  

ROCK   Rho-associated, coiled-coil containing protein kinase 

ROS   Reactive oxygen species 

Rubicon Run domain Beclin-1 interacting and cysteine-rich containing 

protein 

S6K    S6 kinase 

SDS/SDS-PAGE Sodium dodecyl sulfate/SDS polyacrylamide gel electrophoresis  

siRNA   small interfering ribonucleic acid 

SMAC/Diablo Second mitochondria-derived activator of caspases/direct IAP 

binding protein with low pI  

SNARE Soluble N-ethylmaleinimide-sensitive factor attachement protein 

receptor 

TBS   Tris-buffered saline  

TEMED  Tetramethylethylenediamine  

ULK   Unc-51-like kinase 

UPR   Unfolded protein response 

UVRAG  Ultraviolet irradiation resistance-associated gene 

VMP   Vacuole membrane protein 

Vps   Vacuolar protein sorting  

WIPI   WD repeat domain phosphoinositide-interacting protein  

XIAP   X-linked inhibitor of apoptosis protein
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1 Úvod 

Zhoubné nádory prsu jsou nejčastějším typem nádorového onemocnění u žen, 

jehož incidence v České republice, ale i v dalších rozvinutých zemích neustále stoupá. 

Každým rokem bývá diagnostikováno téměř sedm tisíc nových případů nádoru prsu 

s nejvyšším výskytem u žen mezi padesátým a šedesátým rokem života. Přestože 

mortalita tohoto onemocnění v posledních letech díky lepším diagnostickým a 

terapeutickým metodám klesá, je v pokročilejších fázích stále neléčitelné a terapie je 

spíše zaměřena na péči paliativní s cílem udržet kvalitu pacientova života.  

Rizikové faktory zvyšující pravděpodobnost rozvoje maligního onemocnění prsu 

zahrnují nutriční, hormonální a genetické příčiny. Prvními dvěma jmenovanými lze 

vysvětlit vznik sporadické formy karcinomu prsu, tj. přibližně 75-85% všech případů. 

Dalších 5-10% případů tzv. hereditární formy karcinomu prsu vzniká na genetickém 

základě, kde se zvláště významnými jeví mutace tumor-supresorových genů 

(antionkogenů) BRCA1 a BRCA2 (Breast cancer 1/2). Nositelky defektních alel těchto 

genů mají mnohonásobně zvýšené riziko vzniku karcinomu prsu, jakož i dalších typů 

nádorů, které se navíc často objevují již před dosažením čtyřicátého roku života.  

Terapie karcinomu prsu se odvíjí od typu a stupně rozvoje nádorového 

onemocnění, a ve většině případů je kombinací lokální a systémové léčby. Zatímco 

lokální terapie zahrnuje chirurgické odstranění primárního nádoru a následnou 

radioterapii, systémová léčba má za cíl zlikvidovat v těle potenciální mikrometastázy a 

tím výrazně zlepšit prognózu nádorového onemocnění. Systémová terapie, kterou 

vyžaduje převážná část diagnostikovaných nádorů prsu, je založena na chemoterapii, 

hormonální terapii, případně na jejich kombinaci.  

Mezi chemoterapeutika, která jsou běžně užívána v terapii maligního onemocnění 

prsu, patří taxany. Taxany jsou cytostatika odvozená od rostlinného alkaloidu taxolu 

získaného původně z kůry tisu západoamerického (Taxus brevifolia) a v klinické praxi 

jsou dnes běžně využívány dva taxanové léky – paclitaxel a docetaxel. Protinádorový 

účinek taxanů vychází ze schopnosti vázat mikrotubuly, inhibovat jejich depolymeraci a 

tím bránit dokončení buněčného dělení. Kromě karcinomu prsu jsou taxany dále 

využívány i v terapii nádorového onemocnění ovárií, prostaty či plic a jejich účinek u 

dalších typů nádorů je dále testován.  
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Limitujícím faktorem úspěšnosti nejen taxanové terapie, ale chemoterapie 

obecně, je snížená citlivost nádorových buněk k podávanému cytostatiku - nádorová 

rezistence. Ta se může projevit již při prvním podání cytostatik (primární rezistence), 

častěji však bývá pozorována až v průběhu léčby nebo při recidivě nádorového 

onemocnění (sekundární rezistence), kdy může být značnou komplikací původně 

úspěšné léčby.  

 

Cílem této diplomové práce bylo přispět k objasnění mechanismů nádorové 

rezistence k taxanové terapii - popsat úlohu autofagie a změn genové exprese vybraných 

izotypů β-tubulinu v nádorových liniích prsu rezistentních k taxanům. Jako model 

nádorového onemocnění prsu byly vybrány nádorové linie a sublinie SK-BR-3, SK-BR-3-

PAC/REZ, MCF-7, MCF-7-PAC/REZ a T47-D, které vykazují odlišnou senzitivitu 

k účinkům taxanů.  

 

Dílčími cíli práce bylo: 
 

▪ u nádorových linií prsu SK-BR-3, MCF-7 a T47-D, které jsou senzitivní 

k účinkům taxanů, určit bazální míru autofagie a pozorovat její případné 

změny po aplikaci taxanů  
 

▪ porovnat bazální míru autofagie mezi senzitivními a rezistentními 

buněčnými subliniemi SK-BR-3, SK-BR-3-PAC/REZ, MCF-7 a MCF-7-

PAC/REZ a její případné změny po aplikaci taxanů 
 

▪ pomocí aktivace a inhibice autofagie u nádorových linií SK-BR-3, MCF-7 a 

T47-D zjistit, jaký vliv mají změny v míře autofagie na jejich senzitivitu 

k účinkům taxanů  
 

▪ u nádorových linií prsu SK-BR-3, MCF-7 a T47-D zjistit, jestli se mohou 

změny v expresi isotypů βII a βIII-tubulinu podílet na vzniku jejich 

rezistence k taxanům.  
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2 Literární přehled 

2.1 Taxany 

Taxany jsou skupinou původně přírodních cytostatik, která byla objevena v       

60. letech minulého století v rámci programu, který měl u vybraných rostlinných vzorků 

testovat potenciální protinádorovou aktivitu (shrnuto v Rowinsky, 1997). Mezi klasické 

a klinicky nejvíce užívané taxanové léky patří paclitaxel (Taxol) izolovaný v roce 1971 z 

kůry tisu západoamerického (Taxus brevifolia) a jeho semisyntetický derivát docetaxel 

(Taxotere). Obě tyto aktivní látky se dnes synteticky připravují z inaktivního prekurzoru 

10-deacetylbaccatin III, který se získává z jehlic tisu červeného (Taxus baccata). V terapii 

nádorových onemocnění se taxany používají nikoliv samostatně, ale spíše v kombinaci 

s platinovými cytostatiky či antracykliny (shrnuto v Jennnewein & Croteau, 2002).  

Z chemického hlediska patří taxany mezi diterpenoly a dosud bylo popsáno 

minimálně 350 různých analogů lišících se mezi sebou svými substituenty. Struktury 

klasických taxanů, tj. paclitaxelu a docetaxelu se mezi sebou liší substituenty na pozici 

C10 heterocyklu a C3΄laterálního řetězce (viz Obr. 1) (Miller & Ojima, 2001) a jsou 

příčinou jejich rozdílných vlastností. Aplikace paclitaxelu vede ke změně počtu 

protofilament v mikrotubulu a v porování s docetaxelem méně inhibuje depolymerizaci. 

U řady nádorových linií je paclitaxel také méně účinný v indukci buněčné smrti (shrnuto 

v Verweij et al., 1994). 
 

 

Obr. 1 Chemická struktura klasických taxanů (převzato a upraveno z 

http://www.farmamozaiek.be/farmamozaiek/?q=node/5110) 

http://www.farmamozaiek.be/farmamozaiek/?q=node/5110
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2.1.1 Taxany nové generace 

Použití klasických taxanů v protinádorové terapii má řadu limitů, které jsou 

důsledkem jejich vysoké hydrofobicity, toxicity a omezené účinnosti v rezistentních 

nádorových liniích. V posledních letech tak vzniká řada čistě syntetických derivátů 

taxanů, tzv. taxanů nové generace, které by v budoucnu mohly klasické taxany nahradit 

(Kovar et al., 2009; Voborilova et al., 2011).  

Při vývoji nových taxanových léků jsou využívány zejména dvě hlavní strategie. 

První z nich je zlepšení vlastností stávajících taxanů (paclitaxel, docetaxel) pomocí jejich 

připojení k nosičům. Druhou strategií je de novo syntéza taxanových analogů, které by 

měly v porovnání s klasickými taxany lepší terapeutický účinek a schopnost alespoň 

částečně překonat některé mechanismy nádorové rezistence (shrnuto v Ferlini et al., 

2008).  
 

2.1.1.1  Připojení taxanů k nosičům 

Zvláště limitujícím faktorem využití taxanů v nádorové terapii je jejich omezená 

rozpustnost ve vodě a s tím související vysoká míra toxicity, která není způsobena 

výhradně taxany per se, ale částečně i použitím speciálních rozpouštědel, například 

cremoforu. Ke snížení hydrofobicity taxanů se využívá jejich konjugace s polárními 

látkami, jako je albumin (Abraxane) (Miele et al., 2009) či poly-L-glutamát (Xyotax) 

(Singer, 2005). 

Protože je působení taxanů nespecifické a jeho aplikace je doprovázena 

poškozením buněk zdravých tkání, využívá se ke zvýšení specifity terapie jejich navázání 

na mastné kyseliny, například na kyselinu dokosahexaenovou (Taxoprexin). Právě 

mastné kyseliny jsou ve zvýšeném množství vychytávány nádorovými buňkami (Payne 

et al., 2006).  
 

2.1.1.2  Taxanové analogy 

Úspěšným příkladem taxanového analogu může být Larotaxel, který působí 

cytotoxicky na nádorové buňky exprimující ABC transportní proteiny a jsou tak 

rezistentní ke klasickým taxanům a dalším chemoterapeutikům (viz 2.3.1.1). Milataxel a 

TPI-287 jsou dalšími příklady taxanů, které překonávají nádorovou rezistenci 

způsobenou zvýšenou expresí transporterů z rodiny ABC proteinů (viz 2.3.1.1), 

případně i modifikovaným vazebným místem pro taxany na β-tubulinu (viz 2.3.1.2) 
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(shrnuto v Ferlini et al., 2008). TPI-287 se navíc zdá být poměrně účinný i u velmi 

agresivních nádorů (Fitzgerald et al., 2013). Další syntetický taxanový analog IDN5390 

je zase zvláště účinný v rezistentních nádorových liniích, které ve zvýšené míře 

exprimují gen pro βIII-tubulin (viz 2.3.1.3) (Ferlini et al., 2005).  

Většina uvedených taxanů nové generace je však zatím testována pouze v in vitro 

podmínkách, případně se nachází v různých fázích klinického testování. Některé z nich 

však mají velký potenciál dostat se časem i do běžné klinické praxe. 
  

2.1.2 Interakce taxanů s mikrotubuly 

Taxany patří k látkám známým jako mitotické jedy, jejichž působení spočívá 

v inhibici buněčného dělení. Po vstupu do buňky se taxany váží na N-koncovou oblast β-

tubulinové podjednotky ve vnitřní části mikrotubulu, a to se stechiometrií jedné 

molekuly taxanu na tubulinový dimer (Diaz & Andreu, 1993; Rao et al., 1994). Vazba 

taxanu vede k posílení laterárních kontaktů mezi protofilamenty v mikrotubulu a 

současně omezuje tendenci mikrotubulů se depolymerizovat. Tohoto efektu taxany 

dosáhnou stabilizací takové konformace mikrotubulů, kterou zaujímají při vazbě GTP-

tubulinu, a brání tak změně konformace po hydrolýze na GDP-tubulin, která směřuje 

mikrotubuly k rozpadu (Mitra & Sept, 2008) (viz Obr. 2).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Obr. 2 Interakce taxanů s mikrotubuly. A) paclitaxel navázaný na podjednotce β-tubulinu z vnitřní 

strany mikrotubulu, B) vazba taxanu vede k posunutí M-smyčky, která tak může vytvářet přídatné 

laterární kontakty se sousedními protofilamenty (převzato a upraveno z Altmann & Gertsch, 2007; Jordan 

& Wilson, 2004)  

 

Inhibice dynamické nestability mikrotubulů se primárně projeví během 

mitotického dělení, kdy se v důsledku působení taxanů vytváří defektní mitotické 

A) 

B) A) 

Taxol 

M-smyčka 

 

Paclitaxel 



16 
 

vřeténko a nedochází k depolymerizaci mikrotubulů a k segregaci chromozomů. Buňky, 

které nemohou dokončit buněčné dělení, se akumulují na přechodu G2/M fáze a obvykle 

zahajují programovanou buněčnou smrt (Jordan et al., 1996; Yvon et al., 1999). Po 

aplikaci vysokých koncentrací taxanů může docházet k inhibici i dalších funkcí 

mikrotubulů, například ve vezikulárním transportu nebo buněčné signalizaci, což se 

projeví shlukováním mikrotubulů a následně nekrotickým typem buněčné smrti 

(Mailloux et al., 2001).  
 

2.2 Buněčná smrt po aplikaci taxanů 

Hlavním mechanismem buněčné smrti u nádorových buněk pozorovaným po 

aplikaci taxanů je apoptóza. Apoptóza je fyziologický proces hrající důležitou úlohu 

v ontogenezi a eliminaci poškozených buněk a je proto striktně regulována na několika 

úrovních. Tento aktivní programovaný proces může být spuštěn řadou faktorů, které dle 

své podstaty aktivují vnitřní či vnější apoptotickou dráhu. Tyto dráhy však v apoptóze 

nemusí fungovat striktně odděleně, ale mohou se za účelem amplifikace apoptotického 

signálu různě prolínat. V konečné fázi apoptózy dochází ke kondenzaci chromatinu, 

fragmentaci DNA a rozpadu buňky na apoptotická tělíska (shrnuto v Hengartner, 2000).  

V některých případech byly u nádorových buněk po aplikaci taxanů popsány i 

další typy buněčné smrti jako je pyroptóza (Salinas et al., 2014), autofagie (viz 2.4.3.1) 

(Gorka et al., 2005), mitotická katastrofa (Morse et al., 2005) či nekróza (Liao & Lieu, 

2005). V závislosti na genetickém pozadí buňky mohou mezi sebou jednotlivé typy 

buněčných smrtí různě přecházet a doplňovat se. V následujících kapitolách budou 

shrnuty mechanismy vnitřní a vnější apoptotické dráhy pozorované v souvislosti s 

aplikací taxanů.  
 

2.2.1 Vnitřní apoptotická dráha  

K aktivaci vnitřní apoptotické dráhy dochází vlivem intracelulárních signálů, jako 

je poškození DNA, oxidativní stres nebo přítomnost cizorodých látek v buňce. Důležitou 

úlohu v indukci této dráhy mají mitochondrie, u kterých dochází působením proteinů 

Bcl-2 (B-cell lymphoma) rodiny ke zvýšení propustnosti membrány a translokaci 

proapoptotických molekul do cytosolu, kde následně dochází k aktivaci kaspáz (shrnuto 

v Hengartner, 2000). Deregulace některých komponent apoptotické kaskády může být 

spojena s rozvojem rezistence nádorových buněk k taxanům (viz 2.3.1.4). 
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2.2.1.1  Proteiny Bcl-2 rodiny  

Iniciace vnitřní apoptotické dráhy je regulovaná prostřednictvím proteinů rodiny 

Bcl-2, která je u savců tvořena minimálně patnácti členy. Standardně jsou tyto proteiny 

děleny do dvou skupin, jejichž funkce v regulaci iniciace apoptózy je antagonická. 

K proapoptotickým členům rodiny Bcl-2 patří například proteiny Bak, Bax, Bid a Bim, 

zatímco k  antiapoptotickým členům se řadí proteiny Bcl-2, Bcl-XL či Mcl-1. 

Proapoptotické proteiny rodiny Bcl-2 se mezi sebou liší počtem tzv. BH domén (Bcl-2 

homogy), na jehož základě je lze tyto proteiny dělit na multidoménové a na BH3-only 

proteiny (viz Obr. 3) (shrnuto v Rautureau et al., 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Dělení proteinů Bcl-2 rodiny (převzato z Gustafsson et al., 2007) 

 

Aktivita proteinů Bcl-2 rodiny je regulována tvorbou homo a heterodimerních 

interakcí mezi jednotlivými členy prostřednictvím BH domén. Schopnost tvořit tyto 

interakce je podmíněna posttranslačními modifikacemi těchto proteinů, zejména 

fosforylací či proteolytickým štěpením. Inhibice antiapoptotických proteinů, se 

současnou aktivací proteinů protapoptotických je klíčovým jevem v iniciaci vnitřní 

apoptotické dráhy (shrnuto v Rautureau et al., 2010). 

Jako primární senzory intracelulárních apoptotických signálů fungují BH3-only 

proteiny, které jsou lokalizovány v řadě buněčných kompartmentů a jejich aktivace je 

iniciačním krokem apoptózy (shrnuto v Rautureau et al., 2010). V souvislosti s aplikací 

taxanů je zejména důležitá aktivace proteinů Bim, Bik, Bid a Bad. Zvláště významnou se 
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zdá být aktivace proteinu Bim, jehož bazální hladina v buňce koreluje se schopností 

taxanů indukovat buněčnou smrt. Ztráta jeho funkce v nádorových buňkách je tak často 

spojena se signifikantním poklesem apoptózy (Li et al., 2005). Neméně důležitými jsou 

také proteiny Bik a Bad, jejichž zvýšená bazální hladina je spojena s vyšší senzitivitou 

nádorových buněk k taxanové terapii a rovněž pozitivně koreluje s lepší prognózou 

nádorového onemocnění (Craik et al., 2010). Pro amplifikaci apoptotického signálu, a 

tím i zvýšení míry apoptózy je rovněž důležitý protein Bid, jehož aktivační štěpení na 

tBid (truncated Bid) kaspázou 8 a kaspázou 2 vede k propojení vnitřní a vnější 

apoptotické dráhy. Inaktivace proteinu Bid však sama o sobě k rozvoji nádorové 

rezistence k účinkům taxanů nevede (Ho et al., 2008; Huisman et al., 2002).  

Aktivace BH3-only proteinů umožní jejich asociaci s antiapoptotickými proteiny 

rodiny Bcl-2 a tím inihibuje jejich antiapoptotickou funkci, čímž umožní další progres 

apoptotické kaskády. Antiapoptotické proteiny Bcl-2 rodiny jsou membránovými 

proteiny, které se vyskytují v řadě buněčných organel a v souvislosti s taxany je nejlépe 

popsána úloha proteinů Bcl-2 s Bcl-XL. Aplikace taxanů je ve většině případů spojena 

s fosforylací těchto proteinů, která inaktivuje jejich antiapoptotickou funkci a tím 

umožní aktivaci apoptotické signalizace (Haldar et al., 1996; Chun & Lee, 2004; 

Shitashige et al., 2001). Tyto proteiny hrají v iniciaci apoptózy taxany zvláště důležitou 

úlohu a deregulace jejich bazální hladiny v nádorových buňkách je často spojena 

s rozvojem taxanové rezistence (viz 2.3.1.4). 

Ve struktuře proteinu Bcl-2 byla také identifikována oblast, která je homologní s 

vazebným místem pro taxany na β-tubulinu, a která tak poukazuje na možnost přímé 

interakce taxanů s proteinem Bcl-2. Vzájemná asociace taxanů s proteinem Bcl-2 je 

pravděpodobně spojena s inaktivací antiapoptotické funkce Bcl-2 a iniciací apoptózy 

(Ferlini et al., 2009; Rodi et al., 1999). 
 

2.2.1.2 Úloha mitochondrií  

Inhibice antiapoptotických proteinů Bcl-2 a Bcl-XL má za následek aktivaci 

multidoménových proapoptotických proteinů rodiny Bcl-2. Zvláště důležitou úlohu mají 

v indukci apoptózy taxany proteiny Bax a Bak, které oligomerizují a vytvářejí póry v 

mitochondriální membráně (Cheng et al., 2001). Přes tyto póry se pak 

z intermembránového prostoru mitochondrií uvolňují do cytosolu propapoptotické 

molekuly jako cytochrom c, Apaf-1 či SMAC/Diablo. Funkcí těchto molekul je iniciovat 
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další progres apoptotické dráhy prostřednictvím aktivace proteolytických enzymů 

kaspáz (viz 2.2.1.4) (shrnuto v Rautureau et al., 2010). 

Protieny Bax a Bak mají v apoptóze zvláště důležitou úlohu, neboť zvýšením 

jejich bazální hladiny v buňce lze současně docílit zvýšení senzitivity nádorových buněk 

k účinkům taxanů (Miller et al., 2013; Strobel et al., 1996). Hladiny těchto proteinů 

v nádorových buňkách lze také využít v klinické praxi jako prognostické markery 

daného nádorového onemocnění (Ziolkowska-Seta et al., 2009) 

V souvislosti s taxany bylo také pozorováno alternativní uvolnění 

proapoptotických molekul do cytotosolu a to skrze mitochonondriální póry (PTP) 

(Andre et al., 2000). PTP jsou integrální součástí mitochondriální membrány a jejich 

otevření může být indukováno inaktivací proteinu Bcl-2, který je součástí PTP (Kidd et 

al., 2002), případně i přímou interakcí PTP s taxany (Carre et al., 2002).  
 

2.2.1.3  Úloha endoplasmatického retikula  

Vedle mitochondrií je endoplasmatické retikulum (ER) další důležitou organelou 

v aktivaci apoptotické kaskády. Apoptotické stimuly vedou v ER k akumulaci 

nesbalených či nesprávně sbalených proteinů, v důsledku čehož dochází k aktivaci 

signální dráhy UPR (unfolded protein response). V rámci UPR dochází mimo jiné ke 

zvýšení exprese proteinů, které pomáhají proteinům zaujmout jejich nativní konformaci 

a tím obnovují funkci ER. Pokud je však poškození ER příliš vážné a ireverzibilní, dochází 

k translokaci Ca2+ z lumen ER do cytosolu a aktivaci apoptózy (shrnuto v Hussain & 

Ramaiah, 2007). 

 Uvolňování Ca2+ z ER probíhá přes inositol-1,4,5-trifosfát receptor (IP3R) a jeho 

otevření po aplikaci taxanů může probíhat prostřednictvím fosforylace a inaktivace 

antiapoptotického proteinu Bcl-2, který je součástí IP3R (Bassik et al., 2004). 

Pravděpodobně ale existují i další mechanismy uvolnění Ca2+ z ER, neboť k němu po 

aplikaci taxanů dochází i u Bcl-2 deficientních buněk (Pan et al., 2001).  

Nárůst cytosolické hladiny Ca2+ může vést k iniciaci apoptotické dráhy, ale může k němu 

docházet až během aktivní apoptotické kaskády. Ke stimulaci uvolnění Ca2 z ER za 

účelem amplifikace apoptotického signálu může docházet prostřednictvím cytochromu c 

či kaspázy-3 (Boehning et al., 2003). Cytosolické Ca2+ mohou být vychytávány 

mitochondriemi a stimulovat uvolnění proapoptotických molekul do cytosolu, nebo 
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mohou aktivovat Ca2+-dependentní enzymy jako kaspázu 4 a calpain, které interagují 

s proteiny účastnících se apoptotické signalizace (Liao et al., 2008). 
 

2.2.1.4 Kaspázy 

Kaspázy jsou rodinou cysteinových proteáz, které štěpí substráty specificky za 

kyselinou asparagovou a účastní se apoptotické buněčné smrti a zánětlivých procesů. 

Kaspázy jsou syntetizovány ve formě inaktivních zymogenů, tzv. prokaspáz, které jsou 

specificky aktivovány až v průběhu apoptotické signalizace. Aktivita kaspáz je 

regulována proteiny z rodiny IAP (XIAP, cIAP survivn, livin), které váží a inhibují aktivní 

kaspázy, čímž blokují další progres apoptózy. Na další regulační úrovni fungují 

mitochondriální proteiny SMAC/Diablo a HTRA2/Omi, které neutralizují inhibiční funkci 

proteinů rodiny IAP a vedou k jejich degradaci (shrnuto v Galban et al., 2008).   

  Kaspázy v apoptotické signalizaci lze rozdělit na kaspázy iniciační, které se 

účastní vnitřní apoptotické dráhy (kaspázu 9), nebo se aktivují v rámci vnější 

apoptotické dráhy (kaspázy 2, 8 a 10). Druhou skupinou kaspáz jsou kaspázy exekutivní 

(kaspázy 3, 6 a 7), která jsou zpravidla aktivovány některými z iniciačních kaspáz. 

Exekutivní kaspázy následně štěpí substráty smrti, které zajišťují degradaci buněčné 

DNA, organel a strukturních proteinů, čímž zajišťují cílený rozklad buňky. Kaspázy 1, 4, 

5 a 12 se neúčastní apoptotické signalizace, ale podílí se tvorbě prozánětlivých cytokinů 

a imunitní odpovědi během zánětlivých procesů (viz Obr. 4) (shrnuto v McIlwain et al., 

2013).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Dělení kaspáz (převzato a upraveno z McIlwain et al., 2013) 
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Syntetizované neaktivní kaspázy jsou monomery složené z velké a malé 

podjednotky. Iniciační kaspázy mají navíc na N-konci tzv. prodoménu, která je tvořena 

DED (Death effector domain) či CARD doménami, které jsou nezbytné pro jejich aktivaci 

prostřednictvím adaptorových proteinů (viz Obr. 4) (shrnuto v Earnshaw et al., 1999).  

V souvislosti s aplikací taxanů je velmi častým jevem aktivace iniciační 

prokaspázy 9, která se autokatalyticky štěpí v rámci heptamerického multiproteinového 

komplexu apoptozomu, který se sestavuje z některých molekul uvolněných 

z mitochondrií (Jelinek et al., 2013; Pan et al., 2001). Byla však také pozorována aktivace 

prokaspázy 9 nezávisle na apoptozomu a to prostřednictvím kaspázy 4, která se aktivuje 

při stresové reakci ER (viz 2.2.1.3) (Liao et al., 2008). Aktivní kaspáza 9 následně 

aktivuje exekutivní kaspázy 3, 6 a 7 (D'Anneo et al., 2010; Jelinek et al., 2013; Lu et al., 

2005).    

Po aplikaci taxanů byla taktéž pozorována aktivace prokaspázy 2, která má mezi 

kaspázami unikátní pozici, neboť může fungovat jako kaspáza iniciační i exekutivní. K 

aktivaci kaspázy 2 může docházet několika různými mechanismy, například přes 

receptor smrti (viz 2.2.2) či pomocí multiproteinového komplexu zvaného PIDDozom, 

který se mimo jiné aktivuje v důsledku cytoskeletárního poškození po aplikaci taxanů 

(Ho et al., 2008). V souvislosti s taxany byla aktivace prokaspázy 2 pozorována u celé 

řady nádorových linií, včetně karcinomu prsu (Jelinek et al., 2013), prostaty (Luo et al., 

2010) a melanomu (Mhaidat et al., 2007). Inaktivace kaspázy 2 je často dávána do 

souvislosti s rozvojem taxanové rezistence (Ho et al., 2008). 
 

2.2.2 Vnější apoptotická dráha 

Vnější apoptotická dráha je iniciována extracelulárními apoptotickými signály, 

které aktivují transmembránové receptory označované souhrnně jako receptory smrti. 

Aktivace receptorů příslušnými ligandy vyvolá jejich oligomerizaci a iniciaci apoptotické 

kaskády prostřednictvím aktivace iniciační kaspázy 8 či 9. Taxany, které se do buněk 

dostávají difúzi, s receptory smrti neinteragují a ve většině případů vnější apoptotickou 

dráhu nespouštějí. Pouze v ojedinělých případech byla popsána aktivace kaspázy 8 

(Jelinek et al., 2013; Kovar et al., 2009), případně kaspázy 10 (Park et al., 2004)  
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2.3 Nádorová rezistence 

Chemoterapie patří v dnešní době k nejrozšířenějším systémovým terapeutickým 

metodám a spolu s chirurgií a radioterapií patří k nejdůležitějším strategiím v léčbě 

nádorových onemocnění. Zvláště výzkum v oblasti chemoterapie výrazně pomohl snížit 

mortalitu a zlepšit tak prognózu řady nádorových onemocnění. Proto je zvláště 

závažnou, a naneštěstí i velmi častou komplikací nádorové terapie snížená citlivost 

nádorových buněk k podávanému chemoterapeutiku. V této části práce bych se proto 

ráda zaměřila na mechanismy rezistence nádorových buněk k účinkům taxanů.  
 

 

2.3.1 Mechanismy nádorové rezistence k taxanové terapii 

V in vitro podmínkách bylo popsáno hned několik mechanismů vzniku nádorové 

rezistence k taxanové terapii. Rezistence k taxanům může být v první řadě důsledkem 

změn ve farmakokinetice taxanů, která zahrnuje jejich zvýšenou rychlost degradace a 

zrychlené vylučování ven z buňky. Další mechanismy rezistence k taxananům souvisí 

s cílovým místem jejich působení – s mikrotubuly. V tomto případě může být nádorová 

rezistence důsledkem modifikací vazebného místa pro taxany, případně změn v genové 

expresi β-tubulinových izotypů. V neposlední řadě zahrnují mechanismy vedoucí 

k taxanové rezistenci modifikace proteinů regulujících a realizujících průběh apoptózy a 

případně též proces autofagie (viz Obr. 5) (shrnuto v Seruga et al., 2011; Wang et al. 

2014). Otázkou však zůstává, nakolik jsou jednotlivé typy rezistence k účinkům taxanů 

klinicky významné. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Mechanismy rezistence nádorových buněk k taxanům 
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2.3.1.1  Změny ve farmakokinetice taxanů  

Detoxifikace taxanů probíhá primárně v mikrosomech jaterních buněk, ze kterých 

jsou vzniklé inaktivní metabolity exkretovány do žluče a vyloučeny z těla. Metabolická 

přeměna taxanů je katalyzována redoxním systémem cytochromu P450, zejména 

pomocí izoenzymů CYP2C8, CYP3A4 a CYP3A5 a jejich účinnost hraje důležitou úlohu v 

rozvoji taxanové rezistence (Vaclavikova et al., 2004). Vznik rezistence k účinkům 

taxanů byl pozorován při zvýšené expresi proteinu CYP2C8 u buněk kolorektálního 

karcinomu (Garcia-Martin et al., 2006) nebo CYP3A4 u nádoru onemocnění prsu 

(Miyoshi et al., 2002). Rezistence k docetaxelu byla také pozorována u nádorových 

buněk exprimujících ve zvýšené míře gen CYP1B1 (McFadyen et al., 2001). 

Dalším mechanismem rezistence nádorových buněk k taxanům je snižování jejich 

intracelulární koncentrace pomocí transmembránových, ATP-depententních proteinů, 

které translokují taxany ven z buňky. Tyto transportní proteiny patří do rodiny ABC 

(ATP-binding cassette) proteinů a často bývají příčinou mnohočetné lékové rezistence, 

tj. rezistence k více různým látek, které se mohou lišit nejen strukturně, ale i 

mechanismem účinku (shrnuto v Eckford & Sharom, 2009). 

V souvislosti s rezistencí nádorových linií k taxanům bylo v in vitro podmínkách 

pozorováno zvýšení exprese transportních proteinů MDR1 (multidrug resistence 1) a 

MDR3 u ovariálního karcinomu (Januchowski et al., 2014; Stordal et al., 2012), MDR1 u 

karcinomu prsu (Mechetner et al., 1998) nebo MRP2 (multidrug resistence-associated 

protein 2) a MRP7 u nádorového onemocnění ledvin (Duan et al., 2004; Huisman et al., 

2005). Také v klinické praxi koreluje zvýšená exprese některých transportních proteinů 

se snížením senzitivity nádorových buněk k taxanům (Kamazawa et al., 2002). 

Mnohočetná léková rezistence může u nádorových buněk způsobit rezistenci 

k cytostatikům, které nebyly použity v původní léčbě, a být tak značnou komplikací při 

recidivě nádorového onemocnění. In vitro experimenty ukazují, že použití siRNA či 

specifických inhibitorů ABC transportních proteinů by mohlo být vhodnou strategií pro 

překonání této rezistence (Duan et al., 2004). Jejich skutečná účinnost v klinické praxi 

však zůstává otázkou. 
 

2.3.1.2  Změny v mikrotubulech 

 Ke vzniku taxanové rezistence spojené s mikrotubuly může vést v první řadě 

snížení afinity taxanů k vazebnému místu na mikrotubulech, které je nejčastěji 
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důsledkem substitučních mutací v genu pro β-tubulin. U nádorových linií ovariálního 

karcinomu rezistentních k taxanům byly nezávisle na sobě detekovány aminokyselinové 

záměny na β-tubulinu Phe270→Val, Ala364→Thr, Thr274→Ile a Arg282→Gln (Giannakakou 

et al., 1997; Giannakakou et al., 2000). Transfekční analýza ve studii Yin a kol. (2010) 

ukázala, že k rezistenci k taxanové terapii mohou také vést substituční mutace 

Ala185→Thr, Ala248→Val a Arg306→Cys. Některé z těchto mutací mohou kromě afinity 

k taxanům ovlivňovat také stabilitu mikrotubulů a to prostřednictvím změn 

v laterárních vazbách mezi protofilamenty.  

Mikrotubulární systém u nádorových linií rezistentních k taxanům také často 

vykazuje změny v dynamické nestabilitě. Takové mikrotubuly jsou v důsledku zvýšené 

dynamiky méně stabilní a mají sníženou schopnost polymerizace, čímž potlačují 

stabilizující efekt taxanů. Změny, které mohou vést ke změně mikrotubulární dynamiky, 

zahrnují substituční mutace na β-tubulinu Asp26→Glu u cervikálního karcinomu, (Hari et 

al., 2006), Glu198→Gly u nádoru prsu (Wiesen et al., 2007) nebo na α-tubulinu 

Ser379→Arg u karcinomu plic (Martello et al., 2003). Tyto mutace mají jednak vliv na 

vzájemné interakce tubulinových podjednotek v mikrotubulu, ale mohou také měnit 

afinitu mikrotubulů k proteinům asociovaným s mikrotubuly (MAPs), které regulují 

jejich polymerizaci (shrnuto v Orr et al., 2003).  

Změny v dynamické nestabilitě mikrotubulů vedoucí k taxanové rezistenci 

mohou být též důsledkem změn v expresním profilu jednotlivých tubulinových izotypů. 

Protože bylo pozorování změn v expresi β-tubulinových izotypů v souvislosti 

s taxanovou rezistencí součástí této diplomové práce, je této problematice věnována 

samostatná kapitola (viz 2.3.1.3).  
 

2.3.1.3  Změny exprese izotypů β-tubulinu 

Protein β-tubulin je jedním ze dvou monomerů tvořících mikrotubuly a je 

kódován rozsáhlou multigenovou rodinou. U člověka bylo dosud identifikováno 

minimálně šest různých izotypů β-tubulinu, β-tubulin I, II, III, IV, V a VI třídy, které se v 

případě II a IV třídy dále rozdělují na podtřídu IIa, IIb a IVa, IVb. Exprese izotypů β-

tubulinu je tkáňově specifická a zastoupení jednotlivých tříd v celkovém množství β-

tubulinu v buňce se tak mezi různými tkáněmi značně liší. Běžně jsou ve většině tkání 

konstitutivně exprimovány β-tubulinové izotypy I, IVb a V třídy. Zatímco třídy I a IVb 

představují v buňce majoritní množství celkového β-tubulinu, třída V přispívá do 
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celkového množství β-tubulinu pouze nepatrnou částí. Třída VI je specificky 

exprimovaná v hematopoetických tkáních a zbylé třídy IIa, IIb, III a IVa jsou primárně 

exprimované v nervových buňkách (Leandro-Garcia et al., 2010).  

V nádorových buňkách rezistentních k účinkům taxanů jsou často pozorovány 

změny v zastoupení jednotlivých β-tubulinových izotypů. U nádorového onemocnění 

pankreatu bylo pozorováno navýšení hladiny izotypů II a III třídy (Liu et al., 2001), u 

ovariálního karcinomu β-tubulinu I, III a IVa třídy (Kavallaris et al., 1997; Mozzetti et al., 

2005), u žaludečního karcinomu III třídy (Hwang et al., 2013), u nádoru plic I, II, III a IVa 

třídy (Kavallaris et al., 1997; Seve et al., 2005), u nádorů prostaty III a IV třídy 

(Ranganathan et al., 1998) a u nádorového onemocnění hlavy a krku III třídy (Koh et al., 

2009). U nádorových onemocnění prsu byla nejčastěji pozorována zvýšená hladina 

izotypů β-tubulinu I, III a IV třídy (Banerjee, 2002; Galmarini et al., 2008). 

Je zřejmé, že rezistence k taxanům je u nádorových buněk nejčastěji spojena se 

změnami v expresi izotypů β-tubulinu I, II, III a IV třídy. Pouze třída III se však v in vitro 

podmínkách prokázala být ve vzniku rezistence jako relevantní (Blade et al., 1999). Také 

v klinické praxi je zvýšená exprese β-tubulinu III třídy nepřímo úměrná účinnosti 

taxanové terapie, jakož i další prognóze nádorového onemocnění a lze jí tedy využít jako 

vhodný marker v klinické praxi (Paradiso et al., 2005; Seve et al., 2005).  

Schopnost βIII-tubulinu navodit taxanovou rezistenci lze vysvětlit tak, že 

s ostatními β-tubulinovými izotypy sdílí pouze 92% homologii a tím se mírně odlišuje i 

svými vlastnostmi. In vitro studie ukazují, že mikrotubuly tvořené převážně βIII-

tubulinem vykazují vyšší dynamickou nestabilitu, čímž působí proti polymerizaci a 

stabilizaci mikrotubulů indukované vazbou taxanů (Gan et al., 2007; Kamath et al., 

2005). Další unikátní vlastností βIII-tubulinu je substituční mutace Ser277→Arg, která 

brání stabilnímu navázání taxanu (Stengel et al., 2010). Podobnou mutací je záměna 

aminokyselin Ser275→Ala, která vytváří přídatné laterární kontakty mezi protofilamenty 

a stabilizuje tak mikrotubuly (Lowe et al., 2001).  
 

2.3.1.4  Modifikace apoptotických proteinů  

Na úrovni iniciace apoptózy jsou v nádorových buňkách rezistentních k účinkům 

taxanů často pozorovány mutace v genech proteinů rodiny Bcl-2. V souvislosti s 

antiapoptotickými proteiny Bcl-2 a Bcl-XL vede k rozvoji taxanové rezistence zvýšení 

jejich exprese (Chun & Lee, 2004; Watanabe et al., 2013), které u proteinu Bcl-XL může 
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nepřímo souviset se sníženou schopností aktivovat kaspázu 9 (Wang et al., 2005). Další 

možnosti vzniku rezistence k taxanům zahrnují změny ve fosforylačních doménách 

antiapoptotických proteinů, které vedou ke zvýšení jejich aktivity (Basu & Haldar, 2003; 

Srivastava et al., 1999). U proapoptotických proteinů Bcl-2 rodiny Bim, Bax a Bak je 

vznik taxanové rezistence v nádorových buňkách spojen se snížením jejich exprese 

(Janssen et al., 2007; Miller et al., 2013; Schuyer et al., 2001; Zhou et al., 2010). Vztah 

mezi hladinami proteinů rodiny Bcl-2 a senzitivitou nádorových buněk k taxanové 

terapii poukazuje na možnost jejich využití v klinické praxi jako indikátory úspěšnosti 

terapie (Yoshino et al., 2006). 

Funkce kaspáz (viz 2.2.1.4) bývají v souvislosti s rozvojem taxanové rezistence u 

nádorových buněk často suprimovány. U nádorových linií rezistentních k účinkům 

taxanů bylo pozorováno snížení exprese iniciační kaspázy 2 (Ho et al., 2008), kaspázy 8 

(Mielgo et al., 2009), kaspázy 10 (Park et al., 2004), kaspázy 9 (Janssen et al., 2007) a 

exekutivní kaspázy 3 (Chen et al., 2005) a kaspázy 6 (Chadderton et al., 2000).   

Na rozvoj rezistence nádorových linií k taxanům mohou mít vliv i proteiny 

regulující průběh apoptózy. Příkladem může být zvýšení exprese inhibitorů kaspáz 

z rodiny IAP, jako je survivin (Zaffaroni et al., 2002), XIAP (Gagnon et al., 2008) či cIAP-2 

(Tian et al., 2014). Může také naopak docházet ke snížení exprese prapoptotických 

proteinů Apaf-1 (Janssen et al., 2007) či Smac/DIABLO (Fandy et al., 2008). 

Buněčná smrt v důsledku aplikace taxanů je však v mnoha ohledech variabilní a 

důležitost jednotlivých apoptotických proteinů v rozvoji taxanové rezistence závisí na 

typu nádorové linie a jejím genetickém pozadí. 

 
 

2.4 Autofagie 

Autofagie je evolučně vysoce konzervovaný katabolický proces, jehož funkcí je 

lysozomální degradace a recyklace buněčného materiálu za účelem udržení buněčné 

homeostáze. Autofagie má důležitou úlohu nejen za fyziologických podmínek, kdy se 

podílí na degradaci nepotřebných či poškozených proteinů a organel, ale i za podmínek 

patologických, jako odpověď na různé formy buněčného stresu. Správná regulace a 

průběh autofagie je nezbytnou součástí zdravě proliferující buňky a její deregulace může 

být spojena s rozvojem řady onemocnění, včetně onemocnění nádorových (shrnuto v 

Codogno & Meijer, 2005).  



27 
 

U eukaryot rozlišujeme tři základní typy autofagie - makroautofagii, 

mikroautofagii a autofagii zprostředkovanou chaperony. V procesu makroautofagie jsou 

nepotřebné proteiny a organely obaleny membránou za vzniku autofagozomu, který 

posléze fúzuje s lysozomy. Během mikroautofagie se do lysozomů dostávají pouze menší 

části cytoplasmy a inkluze a to přímou invaginací lysozomální membrány. Při autofagii 

zprostředkované chaperony jsou specificky degradovány proteiny nesoucí 

konzervovaný pentapeptidový motiv, které jsou pomocí chaperonů transportovány do 

lumen lysozomu (shrnuto v Glick et al., 2010). V rámci této diplomové práce se dále 

budu zabývat pouze procesem makroautofagie (dále jen autofagie) v savčích buňkách.  
 

2.4.1 Průběh a molekulární mechanismy autofagie  

Podle morfologických charakteristik a zúčastněných proteinů lze průběh 

autofagie rozdělit do několika fází. Na počátku, během iniciační fáze, dochází ke vzniku 

malé izolované membránové struktury - fagoforu. Ten se následně prodlužuje ve fázi 

elongace, obklopuje buněčný materiál určený k degradaci a uzavírá se za vzniku 

autofagozomu. Ve fázi maturační splývá vzniklý autofagozom s lysozomem, kde je 

buněčný materiál v procesu degradace rozložen a jednotlivé monomerní podjednotky 

jsou transportovány zpět do cytoplasmy (viz Obr. 6) (shrnuto v Glick et al., 2010).  
 

 

 

Obr. 6 Fáze autofagie (převzato a upraveno z http://www.melissaecory.com/) 

 

Ačkoliv byly morfologické znaky autofagie popsány nejdříve u savčích buněk, její 

výzkum na molekulární úrovni byl umožněn až objevením rodiny genů ATG (Autophagy-

related genes) u kvasinek. ATG rodina čítá v dnešní době minimálně třicet různých 

proteinů a pro správnou biogenezi autofagozomu je nezbytně nutná přítomnost 

přibližně poloviny z nich (shrnuto v Simonsen & Tooze, 2009).   
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2.4.1.1  Iniciační fáze autofagie 

Autofagie je v určité bazální míře aktivována téměř v každé buňce, kde se 

primárně podílí na udržení stálého vnitřního prostředí. K její indukci však může dojít i 

vlivem nejrůznějších extracelulárních (nedostatek živin, hypoxie, bakteriální a virové 

infekce) a intracelulárních (nedostatek ATP, akumulace poškozených či nepotřebných 

proteinů) signálů. Hlavním regulačním proteinem, který integruje řadu buněčných 

signálů a na jejich základě rozhoduje o spuštění autofagické dráhy, je protein mTOR 

(shrnuto v Yang & Klionsky, 2010). 
 

2.4.1.1a   Protein mTOR a jeho kompexy 

Protein mTOR (mammalian target of rapamycin) je serin/threonin kináza, která 

za normálních podmínek aktivně funguje v signálních drahách, které působí proliferačně 

a současně inhibují autofagii. Antiproliferační signály, jako je například nedostatek živin, 

vedou naopak k inhibici proteinu mTOR, která vyústí v aktivaci autofagické signální 

dráhy. Molekulární podstatou těchto dějů je tvorba dvou rozdílných multiproteinových 

komplexů označovaných jako mTORC1 a mTORC2 (mTOR complex 1/2), které se jednak 

liší zúčastněnými proteiny, ale i odlišnou senzitivitou k bakteriálnímu produktu 

rapamycinu (viz 2.4.5) (shrnuto v Wullschleger et al., 2006).  

Proteiny společné pro oba zmíněné komplexy jsou mTOR, MLST8 a Deptor (DEP 

domain-containing mTOR-interacting protein). Komplex mTORC1 je dále tvořen 

proteiny Raptor (Regulatory-associated protein of mTOR) a PRAS40, zatímco komplex 

mTORC2 obsahuje protein Rictor (Rapamycin-insensitive companion of mTOR), mSin1 

(mammalian stress-activated MAP kinase-interacting protein 1) a Protor (viz Obr. 7). 

Na iniciaci autofagie se jako její negativní regulátor podílí komplex mTORC1, zatímco 

mTORC2 se regulace autofagie neúčastní (shrnuto v Jung et al., 2010).  

Komplex mTORC1 funguje jako senzor celé řady extra a intracelulárních signálů, 

které integruje a prostřednictvím aktivace dalších signálních komponent, například 

kinázy S6K a proteinu 4E-BP1, pozitivně reguluje proteosyntézu, buněčnou proliferaci a 

inhibuje proces autofagie. Komplex mTORC2 je senzitivní k růstovým faktorům a 

prostřednictvím aktivace Akt kinázy se účastní regulace buněčné proliferace, migrace, 

buněčného metabolismu a organizace aktinového cytoskeletu (viz Obr. 7) (shrnuto v 

Tchevkina & Komelkov, 2012) 
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Obr. 7 Komplexy mTORC1 a mTORC2. Oba komplexy obsahují společné proteiny mTOR, Deptor a 

MLST8. Komplex mTORC1 obsahuje dále proteiny Raptor a PRAS40, zatímco komplex mTORC2 obsahuje 

proteiny Protor, Sin1 a Rictor. Mezi substráty mTORC1 patří kináza S6K a protein 4E-BP1, které pozitivně 

regulují proces translace a buněčné proliferace. Hlavním substrátem mTORC2 je kináza Akt, která se podílí 

na regulaci buněčné proliferace, migrace a organizaci aktinového cytoskeletu (převzato a upraveno 

z Tchevkina & Komelkov, 2012).  

 

Substrátem aktivního komplexu mTORC1 je také komplex autofagického proteinu 

ATG13 a serin/treonin kinázy ULK (unc-51-like kinase). Fosforylace ULK kinázou mTOR 

brání její aktivaci, čímž se inhibuje iniciace autofagie. Inhibice mTORC1 se naopak 

projeví defosforylací těchto proteinů a aktivaci ULK, která fosforyluje sama sebe a 

proteiny ATG13 a FIP200 (200 kDa focal adhesion kinase family interacting protein). Ty 

společně vytváří komplex, který je lokalizován v oblasti vznikajícího fagoforu (Jung et al., 

2009). Součástí komplexu ATG13:ULK:FIP200 je dále protein ATG101, jehož funkce 

spočívá ve stabilizaci genové exprese proteinu ATG13 a jeho ochraně před 

proteazomální degradací (Mercer et al., 2009). 

Inaktivace komplexu mTORC1 umožní kromě tvorby výše uvedeného komplexu 

též transkripci dalších ATG genů, které se účastní pozdějších fází autofagické kaskády.  
 

2.4.1.1b   Tvorba autofagozomální membrány  

Bezprostředně po iniciaci autofagické signální dráhy dochází v cytosolu ke vzniku 

dvojvrstvé izolované membrány - fagoforu, který se následně prodlužuje a obklopuje 

buněčný materiál určený pro degradaci. Původ membrány fagoforu je zatím nejasný, 

pravděpodobně však nevzniká de novo a zdrojem membránových lipidů jsou spíše 

některé buněčné membránové struktury. Podle studie Axe a kol. (2008) pochází 

membránové lipidy fagoforu ze specifické oblasti ER, tzv. omegazomu, která je zvláště 

bohatá na fosfatidylinositol-3 fosfát (PI3P), jehož zvýšené množství bylo detekováno i v 
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membráně fagoforu. Jiné studie označují jako původce této membrány mitochondrie 

(Cook et al., 2014), Golgiho aparát (Yen et al., 2010) či cytoplasmatickou membránu 

(Ravikumar et al., 2010).  

Proces nukleace iniciační membrány fagoforu závisí na aktivitě 

multiproteinového komplexu fosfatidylinositol-3 kinázy III třídy (PI3KC3), který je 

tvořen proteinem PI3KC3 (Vps34), regulačními kinázami p150 a Vps15, proteiny UVRAG 

(Ultraviolet irradiation resistant-associated gene), Ambra1 (Activating molecule in 

Beclin-1 regulated autophagy), Barkor a Beclin-1. Tento komplex se nachází na 

vznikající membráně fagoforu a jeho funkcí je translokace dalších ATG proteinů do této 

oblasti a tvorba PI3P nutného pro elongaci membrány (Itakura et al., 2008; Sun et al., 

2008).  

Aktivita komplexu PI3KC3 je striktně regulována řadou proteinů, které se také 

velice často účastní regulace iniciace apoptózy. Antiapoptotický protein Bcl-2 (viz 

2.2.1.1) je za normálních podmínek asociován s BH doménou proteinu Beclin-1, čímž 

znemožňuje aktivaci výše uvedeného komplexu. Za stresových podmínek dochází 

k aktivaci kinázy ROCK1 (Rho associated, coiled-coil containing protein kinase 1), která 

váže protein Beclin-1, fosforyluje jej na Thr119, čímž umožní disociaci proteinu Bcl-2 

a aktivaci komplexu PI3KC3 (viz Obr. 8) (Gurkar et al., 2013). Jiným důležitým 

regulačním prvkem je protein Rubicon, který též váže protein Beclin-1 a inhibuje 

aktivaci PI3KC3 komplexu tím, že brání jeho asociaci s dalším členem komplexu - 

proteinem Barkor (Itakura et al., 2008).   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obr. 8 Aktivace komplexu fosfatidylinositol 3-kinázy třídy III (PI3KC3). Za normálních podmínek je 

kináza ROCK1 inaktivní a komplex PI3KC3 tvořený proteiny Vsp34, UVRAG, Ambra1 a Beclin-1 je 

inhibován asociací s proteinem Bcl-2. Buněčný stres aktivuje ROCK1, která asociuje s proteinem Beclin-1 a 

fosforyluje ho, čímž dojde k disociaci proteinu Bcl-2 a aktivaci komplexu. Pro zjednodušení jsou v obrázku 

uvedeny pouze vybrané proteiny tvořící tento komplex (převzato a upraveno podle Gurkar et al., 2013). 
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Zatím však není zcela jasné, jakým způsobem jsou během iniciace autofagie 

propojeny komplexy ATG13:ULK:FIP200 a PI3KC3. Tyto komplexy se pravděpodobně 

mohou vzájemně regulovat, s cílem koordinovat iniciaci autofagie. Mohou však také 

fungovat jako receptory různých autofagických signálů v paralelních signálních drahách 

(Jung et al., 2010).  
 

2.4.1.2  Elongační fáze autofagie a vznik autofagozomu  

 V prodlužující se membráně fagoforu dochází ke strmému nárůstu hladiny PI3P, 

jakožto hlavní lipidické složky. Důležitým proteinem u savců v tomto procesu je protein 

WIPI1, který váže PI3P, a funguje jako molekulární lešení pro stavbu a elongaci 

membrány autofagozomu (Proikas-Cezanne et al., 2004). Další protein ATG9 přináší do 

prodlužující se membrány lipidy. Protein ATG9 a také další protein VMP1 (vacuole 

membrane protein 1) translokují na vznikající membránu autofagozomu další 

efektorové proteiny včetně komplexu PI3KC3 (Reggiori et al., 2004; Ropolo et al., 2007) 

 V elongaci autofagosomální membrány hrají důležitou úlohu dva konjugační 

systémy ATG12:ATG5-ATG16L1 a lipidovaná forma proteinu LC3, které fungují obdobně 

jako proces ubiquitinace1 (viz Obr. 9a,b). Konjugace proteinu ATG12 k ATG5 probíhá 

záhy po jejich syntéze a vyžaduje ATG7, který aktivuje ATG12, a předá jej na ATG10. 

Činností ATG10 pak vzniká konjugát ATG12:ATG5, který dále nekovalentně asociuje 

s proteinem ATG16L1 za tvorby oligomerních komplexů (Yang & Klionsky, 2009). 

Vzniklý komplex ATG12:ATG5-ATG16L1 pak asociuje s proteinem LC3 a účastní se 

aktivně druhého konjugačního systému při vzniku lipidovaného LC3. 

V druhém konjugačním systému je nejprve protein LC3 štěpen proteázou ATG4, 

která na jeho C-konci zanechá zbytek aminokyseliny glycinu. Tímto koncem je pak 

aktivovaný LC3, označovaný jako LC3-I připojen na ATG7, který jej následně přenese na 

ATG3 (Yang & Klionsky, 2009). Komplex vzniklý v prvním konjugačním systému 

ATG12:ATG5-ATG16L1 pak přenese LC3-I z ATG3 na polární část fosfatidyletanolaminu, 

lipidu v autofagozomální membráně. Lipidovaná forma proteinu LC3, označovaná jako 

LC3-II se vyskytuje striktně pouze v membráně autofagozomu a to v obou vrstvách, 

                                                        
1 Kromě autofagie existuje také další, specifičtější proces degradace buněčného materiálu a to prostřednictvím ubiqitin-

proteazomového systému. V tomto procesu jsou proteiny určené k degradaci nejprve označeny pomocí malého proteinu – ubiqitinu, 

který je rozpoznáván dalšími proteiny a umožní degradaci tohoto proteinu v proteazomu. V prvním kroku je ubiqitin za spotřeby 

energie aktivován a navázán na enzym označovaný jako E1-ligáza, který jej následně předá na ubiqitin-konjugující enzym - E2-ligázu. 

Poslední krok ubiqitinace, tj. přesun ubiqitinu na protein určený k degradaci zajišťuje enzym E3-ligáza. 
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zatímco nekonjugované formy LC3 a LC3-I jsou lokalizovány volně v cytosolu (Hanada et 

al., 2007). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Konjugační systémy LC3 a ATG12. Konjugace proteinu LC3 na fofatidylethanolamin (PE) probíhá 

ve třech krocích (viz Obr. 9a). Nejprve je cytosolický LC3 štěpen proteázou Atg4 za vzniku LC3-I, který je 

připojen na ATG7. Následně je LC3-I přenesen na ATG3 a posléze komplexem Atg12:Atg5-Atg16L1 

konjugován na PE. Konjugace proteinu ATG12 na ATG5 (viz Obr. 9b) probíhá nejprve aktivací ATG12 

pomocí ATG7 a následnou konjugací k proteinu ATG5 pomocí ATG10. Vzniklý komplex Atg12:Atg5-

Atg16L1 funguje jako E3-ligáza při konjugaci LC3-I na PE (Nakatogawa et al., 2009). 

 

Po zformování úplného autofagozomu, který již obklopuje buněčný materiál 

určený k degradaci, opouští komplex Atg12:Atg5-Atg16L1 membránu a lipidovaná 

forma proteinu LC3 je z cytosolické strany autofagosomální membrány odštěpena a 

recyklována (Fujita et al., 2008). Změny hladiny forem proteinu LC3, tj. volného LC3-I a 

konjugovaného LC3-II, jsou často využívány jako ukazatel buněčné míry autofagie (viz 

2.4.5).   

 

2.4.1.3  Maturační fáze a degradace buněčných komponent 

Posledním krokem procesu autofagie je maturace autofagozomu, která spočívá 

v zabudování cholestorolu do autofagozomální membrány, snížení pH v lumen 

autofagozomu a jeho následné fúzi s lysozomem za vzniku degradační organely - 

autolysozomu (autofagolysozomu).  

Maturace autofagozomu je mimo jiné závislá na proteinu Beclin-1 a jeho 

interakcích s proteiny komplexu PI3KC3, který hraje úlohu též v iniciační fázi autofagie 

(viz 2.4.1.1b). Zatímco komplex Beclin-1:PI3KC3:Rubicon brání dozrávání 



33 
 

autofagozomu, komplex Beclin-1:PI3KC3:UVRAG dozrávání autofagozomu urychluje a 

napomáhá též pohybu vesikulů (Zhong et al., 2009).  

Vyhledání a asociaci cílových membrán, případně jejich následné fúzi, 

napomáhají monomerní G-proteiny z rodiny Rab, zvláště Rab7 (Jager et al., 2004). 

Samotná fúze cílových membrán je zprostředkována proteiny z rodiny SNARE, které 

jsou lokalizovány v obou fúzujících membránách a proteiny DRAM, které se nacházejí 

pouze v membráně lysozomu. Buněčný materiál spolu s autofagosomální membránou je 

následně degradován lysozomálními hydrolázami za vzniku monomerů - aminokyselin, 

mastných kyselin a nukleotidů, které jsou pomocí membránových přenašečů 

exportovány zpět do cytosolu. Zvýšení hladiny živin v cytosolu má pozitivní vliv na 

komplex mTORC1, který následně zpětně inhibuje proces autofagie (viz 2.4.1.1a) 

(shrnuto v Mehrpour et al., 2010).   
 

2.4.2 Úloha mikrotubulů v procesu autofagie  

Důležitou úlohu v procesu autofagie mají také mikrotubuly, které se jednak 

účastní počáteční fáze autofagie při vzniku autofagozomu, tak i následně ve fázi 

maturační, kdy zajišťují transport autofagozomu cytoplasmou a napomáhají tak jejich 

fúzi s lysozomy. Dle studie Kochl a kol. (2006) se však mikrotubuly účastní primárně 

autofagie indukované buněčným stresem a jejich úloha v autofagii za fyziologických 

podmínek je diskutabilní.  
 

2.4.2.1  Úloha mikrotubulů v iniciační a elongační fázi autofagie  

Úloha mikrotubulů ve vzniku autofagozomu spočívá jednak v regulaci komplexů 

mTORC1 a PI3KC3, které iniciují proces autofagie, ale i ve funkci molekulárního lešení 

pro proteiny, které se tohoto procesu účastní.  

Komplex mTORC1 (viz 2.4.1.1a), který je negativním regulátorem iniciace 

autofagie, je asociován s cytosolickou vrstvou lysozomální membrány. Buněčná 

lokalizace lysozomů je dána činností mikrotubulů a s nimi asociovaných molekulárních 

motorů kinesinů. Činností kinesinů-2 a -3 jsou lysozomy transportovány do periferních 

oblastí buňky, což je spojeno s aktivací komplexu mTORC1. Během indukce autofagie 

dochází k disociaci kinesinů z mikrotubulů a přesunu lysozomů do středu buňky, čímž 

dochází k inaktivaci komplexu mTORC1 a iniciaci autofagie (Korolchuk et al., 2011).  
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Komplex PI3KC3 (viz 2.4.1.1b) je tvořen mimo jiné proteinem Beclin-1, který je 

pomocí mikrotubulů lokalizován ve dvou různých komplexech. Tyto komplexy obsahují 

společně kromě proteinu Beclin-1 také lehký řetězec dyneinu (DLC1) a následně buď 

protein Ambra1, nebo proapoptotický protein Bim (viz 2.2.1.1). Během iniciace 

autofagie jsou paralelně fosforylovány kinázou ULK (viz 2.4.1.1a) protein Ambra1 a 

protein Bim kinázou JNK (c-Jun N-terminal kinase). V obou případech vede fosforylace 

k uvolnění proteinu Beclin-1 a jeho translokaci do komplexu PI3KC3 do oblasti 

omegasomu na ER, kde se iniciuje tvorba autofagozomální membrány (Di Bartolomeo et 

al., 2010; Luo et al., 2012). Kináza JNK také fosforyluje antiapoptotický protein Bcl-2 (viz 

2.2.1.1) lokalizovaný na membráně ER a tím umožní disociaci proteinu Beclin-1 

z komplexu Beclin-1:Bcl-2 a tím aktivaci autofagie (viz Obr. 10) (shrnuto v Mackeh et al., 

2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 Úloha mikrotubulů ve vzniku autofagozomu. Před zahájením autofagie zajišťují 

mikrotubuly sekvestraci autofagického proteinu Beclin-1 do dvou různých komplexů obsahujících 

společně lehký řetězec dyneinu 1 (DLC1) a protein Ambra1, nebo protein Bim. Protein Beclin-1 také 

interaguje s proteinem Bcl-2 a vytváří komplex lokalizovaný na cytosolické vrstvě membrány 

endoplasmatického retikula. Během iniciační fáze autofagie fosforyluje komplex ULK protein Ambra1, 

čímž dojde k uvolnění proteinu Beclin-1 z tohoto komplexu a jeho translokaci do komplexu PI3KC3. 

Současně vede hyperacetylace mikrobululů k translokaci proteinu kinesin-1 na mikrotubuly a následné 

aktivaci JNK. Aktivovaná JNK pak fosforyluje proteiny Bim a Bcl-2, čímž uvolní protein Beclin-1 z 

příslušných komplexů a tím iniciují tvorbu autofagosomu (převzato z Mackeh et al., 2013). 

 

K aktivaci kinázy JNK v procesu autofagie může docházet několika mechanismy. 

Jednou z možností je aktivace pomocí kinázy ROCK1 (viz 2.4.1.1b) (Ongusaha et al., 
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2008), případně také pomocí kinesinu-1. Podmínkou asociace kinesinu-1 s JNK a její 

aktivace je hyperacetylace mikrotubulů, která umožní změnu laterárních interakcí mezi 

podjednotkami tubulinu a translokaci kinesinu-1 na mikrotubuly (viz Obr. 10) (Geeraert 

et al., 2010).  

Mikrotubuly také přímo nebo prostřednictvím adaptorových proteinů MAPs 

(microtubule-associated proteins) interagují s řadou autofagických proteinů, např. 

s proteiny ULK, LC3, ATG5 a Beclin-1. Dynamika mikrotubulů spojená s relokalizací 

autofagických proteinů tak následně urychluje a umožňuje proces biogeneze 

autofagozomu (shrnuto v Mackeh et al., 2013). 

Vznik autofagozomálních struktur je však dán celkovou souhrou mezi stabilitou a 

dynamikou mikrotubulárního systému. Narušení intaktní mikrotubulární sítě použitím 

taxanů, ale i jiných látek deregulujících přirozené vlastnosti mikrotubulů se proces 

autofagie inhibuje (Kochl et al., 2006).  
 

2.4.2.2  Úloha mikrotubulů v maturační fázi autofagie 

Vznik autolysozomu je závislý na transportu autofagozomů směrem k lysozomu a 

následně na jejich fúzi. Zatímco úloha mikrotubulů v samotné fúzi je stále diskutovanou 

otázkou, samotný transport autofagozomu napříč cytosolem je proces na mikrotubulech 

plně závislý. Vytvořené autofagosomy jsou pohybovány podél mikrotubulů 

prostřednictvím molekulárních motorů - dyneinů a jsou koncentrovány v perinukleární 

oblasti blízko lysozomů, se kterými následně splývají (shrnuto v Mackeh et al., 2013).  
 

2.4.3 Úloha autofagie v buněčné smrti - PCD II a apoptóza 

Autofagie má kromě cytoprotektivní funkce další uplatnění v procesu buněčné 

smrti. Samotný proces autofagie může představovat jeden z typů programované 

buněčné smrti, který se označuje jako PCD II (Programmed cell death II). Současně je 

autofagie velice úzce spjata s apoptózou a proteiny, které v těchto drahách figurují, 

mohou oba tyto procesy navzájem různými způsoby regulovat.  

2.4.3.1  Autofagie jako typ buněčné smrti - PCD II 

Jeden z možných mechanismů buněčné smrti realizované procesem autofagie je 

ten, že autofagie dosáhne takové míry, kdy katabolické procesy převáží anabolické, čímž 

dojde k buněčné atrofii, která vyústí v buněčnou smrt. Druhým mechanismem je 

autofagická degradace specifických proteinů a organel, které jsou pro fungování buňky 
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nezbytné a jejichž absence vede k buněčné smrti. Morfologicky je PCD II 

charakterizována akumulací autofagozomů a na rozdíl od apoptózy se jedná o proces 

nezávislý na kaspázách, při kterém nedochází k fragmentaci DNA ani k tvorbě 

apoptotických tělísek (shrnuto v Tsujimoto & Shimizu, 2005).  

Autofagický typ buněčné smrti bývá nejčastěji pozorováván u buněk, které 

v důsledku mutací genů pro apoptotické proteiny nejsou schopny iniciovat a realizovat 

proces apoptózy. Příkladem může být zvýšení exprese anitoapoptotických proteinů Bcl-

2 rodiny, či naopak inhibice proapoptotických členů Bax a Bak, jež v důsledku vedou 

k inhibici procesu apoptózy a iniciaci autofagie (viz 2.2.1.1) (Shimizu et al., 2004). Ve 

studii Yu a kol. (2004) byla PCD II pozorována v buňkách s inhibovanou kaspázou 8. 

K nadměrné aktivaci autofagie může také vést neschopnost tvorby komplexu Bcl-

2:Beclin-1, v důsledku mutace genu pro Beclin-1, čímž dochází ke ztrátě inhibičního 

efektu tohoto komplexu v iniciaci autofagie (Pattingre et al., 2005).   

Stále však není jasné, zda se dá PCD II skutečně považovat za samostatný typ 

buněčné smrti, nebo je pouze provázejícím jevem apoptózy. Otázkou také zůstává, je-li 

zvýšená míra autofagie samotnou příčinou buněčné smrti, nebo naopak snahou buňky 

se buněčné smrti vyhnout. 
  

2.4.3.2  Vzájemný vztah mezi autofagií a apoptózou 

Procesy autofagie a apoptózy jsou spolu velice úzce spojeny, neboť jejich 

rovnováha hraje úlohu v udržení buněčné hemeostáze. Tyto procesy mohou fungovat 

kooperativně, kdy oba dva vedou společně k buněčné smrti, přičemž jeden z nich může 

být záložním mechanismem v případě, že selže první proces. V jiných případech se 

mohou tyto procesy vzájemně inhibovat a fungovat jako antagonisté, kdy cílem 

autofagické dráhy bude obnovení buněčné homeostaze, zatímco v případě apoptózy 

bude cílem eliminace buňky. V neposlední řadě může být autofagie doprovodným jevem 

apoptózy, jejíž funkcí je zajišťovat správné podmínky pro její průběh, např. udržováním 

stále hladiny ATP (shrnuto v Maiuri et al., 2007).  

Společnými regulačními prvky iniciace autofagie a apoptózy jsou některé 

proteiny Bcl-2 rodiny (viz 2.2.1.1). Příkladem inhibice autofagické i apoptotické dráhy 

může být již zmíněná asociace proteinu Beclin-1 s Bcl-2 (viz 2.4.2.1). Tvorba komplexů 

Beclin-1:Bcl-2 může být naopak inhibována proapoptotickými proteiny Bad, Bik a Puma, 

které kompetují s proteinem Beclin-1 o vazbu k Bcl-2 (shrnuto v Levine et al., 2008). 
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Antagonické chování autofagie a apoptózy může být důsledkem štěpení a degradace 

proteinu Beclin-1 prostřednictvím kaspáz, které se aktivují během apoptózy (Wirawan 

et al., 2010).  
 

2.4.4 Autofagie u nádorových onemocnění 

 Příčinou nádorové transformace buňky jsou poruchy její fyziologie, vzniklé 

v důsledku deregulace proteinů, které se účastní oprav genetické informace buňky, 

proliferace, ale i řady dalších dějů. Úloha autofagie u nádorových onemocnění je velmi 

komplexní a tudíž i velice komplikovaná. V závislosti na typu nádorového onemocnění, 

stádiu rozvoje a genetickém pozadí nádorové buňky může autofagie fungovat jednak 

jako tumor-supresor, nebo naopak rozvoj nádorů podporovat (shrnuto v Rosenfeldt & 

Ryan, 2011). 
 

2.4.4.1  Tumor-suprimující úloha autofagie 

Tumor-suprimující funkce autofagie vychází z jejího cytoprotektivního 

charakteru, kdy eliminuje poškozené proteiny a organely, které by mohly potenciálně 

vést k buněčnému poškození a potenciovat tak nádorovou transformaci. Jedním z 

příkladů může být degradace poškozených mitochondrií, které generují velké množství 

reaktivních kyslíkových radikálů (ROS). ROS reagují s nukleovými kyselinami a působí 

genotoxicky, což vede k nárůstu počtu mutací a s tím spojené nádorové transformace 

(Zhang et al., 2008). Ke zvýšení hladiny ROS také přispívá akumulace proteinu 

p62/SQSTM (Sequestosome 1) v cytosolu (viz 2.4.5). Tento protein je však během 

autofagie specificky degradován, čímž je potlačen jeho tumorogenní účinek (Mathew et 

al., 2009). 

Nádorové buňky také velice často nesou mutace genů, které regulují a realizují 

průběh autofagie. Časté jsou například mutace v proteinech Beclin-1, UVRAG, ATG12 a 

LC3. Řada nádorů má také hyperaktivovanou signalizační dráhu mTOR, která inhibuje 

autofagii a podporuje buněčnou proliferaci (viz 2.4.1.1a) (Qu et al., 2003). 
 

2.4.4.2  Tumorogenní úloha autofagie 

U nádorových buněk je velmi častá zvýšená bazální hladina autofagie, která 

koresponduje s její tumorogenní úlohou. Recyklace buněčných komponent 

prostřednictvím autofagie může uspokojit zvýšené nároky nádorových buněk na přísun 

živin. Autofagie také umožňuje překonat stresové podmínky indukované např. hypoxií a 
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metastázováním a tím zajistit nádoru další růst a expanzi (shrnuto v Rosenfeldt & Ryan, 

2011). 

Hyperaktivace autofagické dráhy je také potenciálním mechanismem rezistence 

nádorových buněk k chemoterapii (Wu et al., 2013b). Inhibice autofagie by tak 

teoreticky mohla být prostředkem pro překonání rezistence. Řada studií potvrzuje fakt, 

že inhibice autofagie může vést k obnovení senzitivity nádorů k chemoterapii a 

k apoptóze (Xi et al., 2011; Zhang et al., 2013), jiné studie však tuto hypotézu popírají. 

Turcotte & Giaccia (2010) pozorovali po inhibici autofagie zvýšení rezistence 

k chemoterapii, což ukazuje, že autofagie v tomto případě pravděpodobně fungovala 

jako PCD II (viz 2.4.3.1).  

Lze tedy shrnout, že zatímco u normálních buněk autofagie spíše brání nádorové 

transformaci, tak u samotného nádoru a při tvorbě metastáz je její funkce spíše 

tumorogenní. Znalost úlohy autofagie v nádorových onemocnění může být zásadním 

předpokladem úspěšné léčby a právě kombinace chemoterapeutik s regulátory 

autofagie by v budoucnu mohla nabídnout zdárný přístup k terapii těchto onemocnění 

(shrnuto v Liu & Ryan, 2012).  
 

2.4.5 Metody studia autofagie 

Úloha autofagie v kontextu dalších buněčných dějů je nejčastěji studována 

pomocí chemických látek, které modulují její aktivitu a působí ve specifických fázích 

autofagické kaskády, a které lze jednoduše rozdělit na aktivátory a inhibitory autofagie. 

Mezi aktivátory autofagie patří zejména rapamycin produkovaný bakteriemi 

Streptomyces hygroscopicus. Rapamycin se v buňce váže na komplex mTORC1, čímž jej 

inhibuje a aktivuje autofagickou dráhu (viz 2.4.1.1a) (Wu et al., 2013a). Bafilomycin A1 a 

3-methyladenin fungují naopak jako inhibitory autofagie. 3-methyladenin působí jako 

inhibitor PI3K, která se podílí na tvorbě iniciační membrány fagoforu (viz 2.4.1.1b), 

zatímco bafilomycin A1 blokuje funkci protonové pumpy, která snižuje pH v lumen 

autofagozomu. Bafilomycin A1 tedy působí až v maturační fázi autofagie, a jeho aplikace 

je spojena s akumulací autofagozomů, neboť je inhibována jejich fúze s lysozomy 

(shrnuto v Klionsky et al., 2007; Mizushima et al., 2010). 

Samotná míra autofagie je pak většinou testována prostřednictvím detekce 

hladiny některých autofagických markerů metodou western blot či jejich vizualizací 

mikroskopickými metodami. Často užívanými autofagickými markery jsou zejména dva 
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proteiny - LC3 a p62. Protein LC3 hraje důležitou úlohu v elongační fázi autofagie a 

existuje ve dvou různých formách (viz 2.4.1.2). Zatímco hladina LC3-I ukazuje míru 

solubilního cytosolického proteinu LC3, hladina LC3-II ukazuje míru LC3 lokalizovaného 

v membráně autofagozomu, který je během autofagie degradován. Detekce hladiny LC3-

II, který má tedy pouze omezenou životnost tak poměrně přesně odráží aktuální počet 

autofagozomů v buňce a tím i míru autofagie (shrnuto v Mizushima et al., 2010).  

Protein p62/SQSTM1 asociuje během autofagie s proteinem LC3-II a je též 

inkorporován do membrány autofagozomu a následně degradován. V případě inhibice 

autofagie dochází naopak k jeho akumulaci v cytosolu a detekované množství p62 je tak 

nepřímo úměrné míře autofagie. Protein p62 je však jen nepřímým markerem autofagie, 

neboť se v buňce účastní i řady jiných dějů a nelze jej tedy využít k detekci autofagii 

osamoceně, ale pouze v kombinaci s dalšími autofagickými markery (shrnuto v Klionsky 

et al., 2007; Mizushima et al., 2010).  
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3 Materiál a metody 

3.1 Buněčné linie 

V této diplomové práci byly použity lidské buněčné linie SK-BR-3, MCF-7 a T-47D, 

které jsou odvozeny od metastatických nádorů prsu. Buněčné linie SK-BR-3 a MCF-7 

jsou původem z buněk tvořící mléčné žlázy (adenokarcinomy), T-47D jsou buňky tvořící 

mlékovody (duktální karcinom). Ve všech případech se jedná o adherentní epiteliální 

buňky získané z pleurálních výpotků (http://www.lgcstandards-atcc.org/en.aspx). 

Uvedené buněčné linie jsou primárně senzitivní k účinkům paclitaxelu, docetaxelu a 

novým syntetickým taxanovým derivátům.  

Buněčná linie SK-BR-3 má mutovaný protein p53, má funkční kaspázy, nemá na 

svém povrchu estrogenové a progesteronové receptory a má upregulovanou hladinu 

receptoru Her2/Neu. Buněčná linie MCF-7 má funkční protein p53, má mutovaný gen 

pro kaspázu-3, má na povrchu receptory pro estrogen a progesteron a normální hladinu 

receptoru Her2/Neu. Buněčná linie T-47D má podobně jako linie SK-BR-3 zmutovaný 

gen pro protein p53 a funkční kaspázy. Zároveň má však na svém povrchu receptory pro 

estrogen a progesteron a exprimuje normální hladinu receptoru Her2/Neu. 

V této práci byly také použity buněčné sublinie SK-BR-3 a MCF-7 rezistentní 

k účinkům paclitaxelu, které jsou dále v textu značeny jako SK-BR-3-PAC/RES a MCF-7-

PAC/RES. Tyto buňky vznikly původně v naší laboratoři postupnou adaptací na zvyšující 

se koncentraci paclitaxelu v kultivačním médiu (Pavlikova et al. 2014). Rezistentní 

buněčné linie proliferují při takových koncentracích paclitaxelu, které jsou pro původní 

senzitivní sublinie letální. Jedná se o 100 nM paclitaxel pro buněčnou sublinii SK-BR-3-

PAC/RES a o 300 nM paclitaxel pro buněčnou sublinii MCF-7-PAC/RES (viz Tab.2).  

3.2 Práce s tkáňovými kulturami 

3.2.1 Chemikálie, roztoky, materiál, přístroje 

3.2.1.1 Chemikálie 

L-glutamin (Biochrom Ltd., Cambridge, UK), ß-merkaptoetanol (GIBCO, Carlsbad, USA), 

NaOH (Lachner, Neratovice, Česká republika), KCl, KH2PO4, NaCl, Na2HPO4.12H2O 

(Lachema, Brno, Česká republika), 35% HCl (Penta, Praha, Česká republika), bafilomycin 

A1 (B1793), DMSO, EDTA, fetální bovinní sérum (FBS), HEPES (pH 7,2), kyselina listová, 
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NaHCO3 7,5%, paclitaxel, penicilin, pyruvát sodný, rapamycin (R8781), RPMI-1640, 

streptomycin, trypanová modř, trypsin (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA), SB-T-12854 

(syntetizován v laboratoři prof. I. Ojimy (Institute of Chemical Biology and Drug 

Discovery, Stony Brook, NY, USA) 
 

3.2.1.2 Roztoky 

Základní médium (500 ml): H2O pro tkáňové kultury, RPMI-1640, 4mM L-glutamin, 

1mM pyruvát sodný, 2,3µM kyselina listová, 63µg penicilin, 0,1µg streptomycin, 0,2% 

NaHCO3, 5 mM HEPES, 0,05mM ß-merkaptoetanol    

Kultivační médium: základním médium + 10% FBS 

Roztok PBS (phosphate buffered saline): H2O pro tkáňové kultury, 0,173M NaCl, 

0,0027M KCl, 0,01M Na2HPO4.12 H2O, 0,0018M KH2PO4. Hodnota pH upravena pomocí 

1M NaOH a 1M HCl na 7,4. Roztok byl sterilizován v autoklávu.  

Roztok trypsinu: PBS, 2,0% trypsin, 0,2% EDTA. Hodnota pH upravena pomocí 1M NaOH 

a 1M HCl na 7,4. Roztok byl sterilizován filtrací.  

Roztok paclitaxelu: 1mM paclitaxel v DMSO. Zásobní roztok byl skladován v -25⁰C.                                                                 

Roztok SB-T-12854: 1mM SB-T-12854 v DMSO. Zásobní roztok byl skladován v -25⁰C.   
                                                            

3.2.1.3  Materiál  

Petriho misky (∅ 60 mm, ∅ 100 mm), 6-, 24-, 96-jamkové kultivační destičky (Orange 

Scientific, Braine-I´Alleud, Belgie), zkumavky (P-Lab, Praha, Česká republika), Bűrkerova 

komůrka 

3.2.1.4  Přístroje 

Laminární flowbox Microbiological safety cabinet Holten Jouan S 2010, termostat 

IGO150 (Jouan, Saint-Herblain, Francie), mikroskop LEICA DMIL (LEICA, Wetzlar, 

Německo, pH metr InoLab, elektroda 8102BNUWP (Thermo Scientific, Massachusetts, 

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

 

3.2.2 Pasážování buněk 

Buněčné linie byly sterilně pasážovány dvakrát týdně v laminárním flowboxu (viz 

3.2.1.4). Podle rychlosti růstu byly buňky ředěny v různých poměrech tak, aby celkový 

objem média na Petriho miskách (∅ 60 mm) byl 5 ml (viz Tab.1). Buňky byly kultivovány 

v termostatu v atmosféře 5% CO2 při teplotě 37°C.  
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Tab. 1 Ředící poměry pro pasážování jednotlivých buněčných linií a sublinií 

 

Při pasážování bylo z Petriho misky nejprve odstraněno kultivační médium a 

buňky byly opláchnuty roztokem trypsinu (viz 3.2.1) o objemu 0,5 ml. Následně byly 

buňky inkubovány v 0,5 ml roztoku trypsinu na suchém termobloku při teplotě 37°C do 

uvolnění z podkladu. Následně byly buňky resuspendovány v předehřátém kultivačním 

médiu a naředěny do Petriho misek ve výše uvedených poměrech. Senzitivní buněčné 

linie SK-BR-3, MCF-7 a T-47D byly kultivovány v kultivačním médiu bez paclitaxelu (viz 

kapitola 3.2.1.2), rezistentní buněčné sublinie SK-BR-3-PAC/RES a MCF-7-PAC/RES byly 

kultivovány v kultivačním médiu s příslušnou koncentrací paclitaxelu (viz Tab.2). 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Tab. 2 Kultivační média pro buněčné linie a sublinie 
 

 

 

 

3.2.3 Nasazení buněk na pokus  

Téměř konfluentní buněčná populace byla roztokem trypsinu uvolněna z Petriho 

misky, resuspendována v kultivačním médiu (viz 3.2.2) a převedena do zkumavky. 

K buněčné suspenzi byla v poměru 1:1 přidána trypanová modř pro odlišení mrtvých 

(obarvených) buněk a pomocí Bürkerovy komůrky byl spočítán počet živých buněk. 

Buněčná suspenze byla následně naředěna kultivačním médiem na požadovanou 

koncentraci buněk pro daný experiment (viz Tab 3).   

 

 

 

Buněčné linie a sublinie Ředící poměr Celkový objem média 

SK-BR-3, SK-BR-3-PAC/REZ 1:5, 1:10 5 ml 

MCF-7, MCF-7, PAC/REZ 1:3, 1:5 5 ml 

T-47D 1:3, 1:5 5 ml 

Buněčné linie a sublinie Kultivační médium 

SK-BR-3 bez paclitaxelu 

SK-BR—3-PAC/REZ 100nM paclitaxel 

MCF-7 bez paclitaxelu 

MCF-7-PAC/REZ 300nM paclitaxel 

T-47D bez paclitaxelu 



43 
 

 
 

Množství buněk 
 

Objem média  
 

96-jamková destička 
 

2x104 
 

0,1 ml 
 

24-jamková destička 
 

1x105 
 

0,45 ml 

6-jamková destička 5x105 2,5 ml 
 

Petriho miska (∅ 60mm) 
 

1,2x106 
 

5 ml 
 

Petriho miska (∅ 100mm) 
 

4x106 
 

10 ml 
 

 

Tab. 3 Množství buněk a objemy média pro nasazení na pokus 
 
 

3.2.4 Aplikace taxanů na buněčné linie 

Po přichycení buněk k podkladu, obvykle po 24 hodinách, bylo z Petriho misek 

s nasazenými buňkami odstraněno kultivační médium. U buněk určených k aplikaci 

taxanů bylo toto médium nahrazeno kultivačním médiem s příslušnou koncentrací 

taxanu. U kontrolních buněk bylo původní médium nahrazeno čerstvým kultivačním 

média bez taxanů.  

 Koncentrace paclitaxelu a SB-T-12854 indukující apoptózu u senzitivních a 

rezistentních buněčných linií SK-BR-3 a MCF-7 byly již dříve stanoveny v naší laboratoři 

(Jelínek et al., 2013 a nepublikovaná data). U buněčné linie T47-D bylo určení 

koncentrace obou taxanů indukující apoptózu částečně součástí této diplomové práce 

(viz 4.1). (viz Tab.4). 
 

 
 

Tab.4 Koncentrace taxanů indukující apoptózu 

3.2.5 Aplikace modulátorů autofagie na buněčné linie  

Modulátory autofagie - rapamycin a bafilomycin A1 - byly z komerčně 

dostupného zásobního roztoku (viz 3.2.1) naředěny do čerstvého kultivačního média na 

příslušnou koncentraci, případně do kultivačního média s taxany. Médium bylo následně 

přidáno k příslušným buněčným liniím po jejich přichycení k podkladu (viz 3.2.4).  
 

3.2.6 Sklízení buněk 

Po příslušné inkubační době byly buňky za nesterilních podmínek sklizeny. 

Kultivační médium bylo z Petriho misky převedeno do ledované zkumavky, buňky byly 

Buněčná linie SK-BR-3 SK-BR-3-PAC/REZ MCF-7 MCF-7-PAC/REZ T47-D 

Paclitaxel 100 nM 300 nM 300 nM 600 nM 300 nM 

SB-T-12854 100 nM 100 nM 600 nM 600 nM 300 nM 
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trypsinizací odstraněny z podkladu (viz 3.2.2), resuspendovány v chlazeném PBS a 

převedeny do zkumavky.  
 

3.3 Příprava buněčných lyzátů pro western blot a imunodetekci 

3.3.1 Chemikálie, roztoky, materiál, přístroje, ostatní 

3.3.1.1  Chemikálie 

Inhibitory fosfatáz (04906845001), inhibitory proteáz (05892970001) (Roche, Basilej, 

Švýcarsko), RIPA pufr (R0278) (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA) 
 

3.3.1.2 Roztoky                                                                                             

Lyzační pufr: RIPA pufr, inhibitory proteáz a fosfatáz v poměru 100:1:1.  

Roztok PBS: viz kapitola 3.2.1.2 
 

3.3.1.3  Materiál 

96-jamková kultivační destička (Brand, Wertheim, Německo) zkumavky, 

mikrozkumavky (P-Lab, Praha, Česká republika) 
 

3.3.1.4  Přístroje 

Centrifuga Jouan BR4i (Saint-Herblain, Francie), hlubokomrazící box VIP Series 

(Panasonic, Illinois, USA), spektrofotometr (Sunrise tecan, Männedorf, Švýcarsko), suchý 

termoblok MD-02 (Major Science, Saratoga, USA), vortex MS2 Minishaker (IKA, Staufen, 

Německo) 
 

3.3.1.5  Ostatní 

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

Software: XRead plus Version: V 4.20, Excel 2013 
 
 

3.3.2 Příprava buněčných lyzátů 

Po ukončení experimentu byly buňky převedeny do ledované zkumavky (viz 3.2.3, 

3.2.4 a 3.2.6). Buněčná suspenze byla centrifugována (2000 rpm, 10 minut, 4°C), 

supernatant byl odstraněn, buněčná peleta resuspendována v chlazeném PBS a za 

stejných podmínek centrifugována. Po odstranění supernatantu byla buněčná peleta 

resuspendována v PBS, převedena do mikrozkumavky a za stejných podmínek 

centrifugována. Po třetím kole centrifugace a odstranění supernatantu byla peleta 

obsahující buňky promyté od kultivačního média vysušena a uložena do -80°C. 



45 
 

Minimálně po 60 minutách v -80°C byla peleta resuspendována v lyzačním pufru (viz 

3.3.1.2), jehož celkový objem odpovídal velikosti pelety, tj. přibližně 120 µl při tvorbě 

lyzátů z Petriho misek o ∅ 100 mm, 70 µl z Petriho misek ∅ 60 mm a 40 µl z 6-jamkové 

kultivační destičky. Buněčný lyzát byl uložen na led a během 20 minutové inkubace 

několikrát zvortexován. 

Po uplynutí této doby byl buněčný lyzát centrifugován (14000 rpm, 20 minut, 4°C) a 

proteinová suspenze v supernatantu byla převedena do mikrozkumavky a skladována v 

-80 °C.  
 

3.3.3 Kvantifikace proteinů v buněčných lyzátech BCA metodou 

Ke stanovení koncentrace proteinů v buněčných lyzátech byl použit komerčně 

dostupný BCA kit (viz 3.3.1.5). BCA metoda je založena na reakci peptidové vazby 

s měďnatými ionty, které jsou redukovány na ionty měďné a jsou chelatovány sodnými 

solemi kyseliny bicinchoninové. Vznik komplexů měďných iontů se dvěma molekulami 

kyseliny bicinchoninové se projeví fialovým zabarvením roztoku. Intenzita zabarvení 

roztoku je následně vyhodnocena spektrofotometricky měřením absorbance a 

koncentrace proteinů ve vzorcích je dopočtena na základě srovnání absorbance se 

standardy. 

Proteinové suspenze byly naředěny 10x tak, aby výsledný objem každého vzorku 

byl 15 μl. Jako standardy pro sestavení kalibrační křivky byly použity roztoky BSA 

(bovinní sérový albumin) o definovaných koncentracích (viz Tab.5).  

Ke vzorkům proteinových suspenzí a standardů BSA bylo přidáno 300 μl směsi 

vzniklé smícháním reagencií A a B z BCA kitu (viz 3.3.1.5) v poměru 50:1 Všechny 

vzorky byly zvortexovány a inkubovány při 37°C na suchém termobloku po dobu 30 

minut. Následně byly vzorky i standardy BSA v tripletech napipetovány do 96-jamkové 

kultivační destičky a spektrofotometricky u nich byla stanovena hodnota absorbance při 

570 nm. 

Z naměřených absorbancí standardu BSA byla v programu MS Excel 2010 

vytvořena kalibrační křivka závislosti absorbance roztoků BSA na jejich koncentraci. 

Grafem byla následně proložena lineární regresní přímka, z jejíž rovnice byla odvozena 

koncentrace proteinů v buněčné suspenzi. Celé měření bylo dvakrát zopakováno a 

výsledky byly využity pro přípravu vzorků na SDS-PAGE. 
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Tab.5 Příprava standardů BSA pro kalibraci 
 

 

3.4 SDS-PAGE 

3.4.1 Chemikálie, roztoky, materiál, přístroje 

3.4.1.1  Chemikálie  

Amonium persulfát (APS) (AppliChem, Darmstadt, Německo), KaleidoscopeTM (161-

0375) (Bio-rad, California, USA), dithiothreitol (DTT), TEMED (Tetramethylendiamin) 

(Serva, Heidelberg, Německo), 30% akrylamid/bisakrylamid, bromfenolová modř, 

glycerol, glycin, RIPA pufr, Tris (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA), 100% metanol (Penta, 

Praha, Česká republika) sodiumdodecyl sulfát (SDS) (Roth, Karlsruhe, Německo) 
 

3.4.1.2  Roztoky 

10% amonium persulfát v destilované H2O 

10% SDS v destilované H2O 

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

0,5 M Tris-HCl, pH 6,8 

Laemliho vzorkový pufr (2×koncentrovaný): 0,125M Tris-HCl (pH 6,8), 10% glycerol, 

 4% SDS, 0,25M DTT, 0,05% bromfenolová modř  

Elektrolytický pufr (10× koncentrovaný), zásobní roztok: 0,25M Tris, 1,92M glycin, 1% 

SDS v destilované H2O. Pro práci byl používán 1x koncentrovaný roztok  
 

 

3.4.1.3  Přístroje 

Aparatura pro nalévání gelů, elektroforetická aparatura Mini Protean III Cell (Bio-Rad, 

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

Koncentrace BSA (mg/ml) Zásobní roztok BSA (2mg/ml) (μl) Destilovaná H2O (μl) 

0 0 15 

0,5 3,75 11,25 

1 5,0 5,0 

1,5 11,25 3,75 

2 15 0 
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3.4.2 Provedení SDS-PAGE 

Z proteinových suspenzí o známé koncentraci byly připraveny vzorky pro 

separaci proteinů v polyakrylamidovém gelu. Celková hmotnost proteinů v jednom 

vzorku byla 20 μg. Proteinová suspenze byla naředěna RIPA pufrem a dále pak v poměru 

1:1 ředěna s Laemliho vzorkovým pufrem (viz 3.4.1.2) na výsledný objem 10 μl. Vzorky 

byly zvortexovány a inkubovány na suchém termobloku při 110°C po dobu 7 minut. 

Do aparatury na nalévání gelů byl mezi skla do výšky cca 1,5 cm pod horní okraj 

napipetován 10% či 12% separační gel (viz Tab. 6). Zbylý prostor byl převrstven 

etanolem, který vytvoří rovnou hladinu gelu a brání přístupu kyslíku, který inhibuje 

polymeraci gelu. Po ztuhnutí separačního gelu, cca po 20 minutách, byl etanol odstraněn 

a do zbylého prostoru byl napipetován 4% zaostřovací gel (viz Tab. 7). Mezi skla 

aparatury byl vložen hřebínek pro vytvoření 15 jamek pro nanesení vzorků.  

Po ztuhnutí zaostřovacího gelu byly hřebínky vyjmuty a skla s gely byly 

přeneseny do aparatury na elektroforézu (viz 3.4.1.3). Do aparatury byl nalit 

elektrolytický pufr (viz 3.4.1.2) a do jamek byly pipetovány připravené vzorky společně 

se standardem molekulových hmotností (viz 3.4.1.1). 

Elektroforéza probíhala zpočátku za konstantního napětí 100 V do srovnání 

vzorků na rozhraní horního a dolního gelu. Po další dobu probíhala elektroforéza za 

konstantního proudu 0,03 A, při 4°C po dobu cca 90 minut, dokud vzorky nedosáhly 

spodního okraje gelu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab 6. Příprava 12% a 10% separačního gelu, o objemu 7,5 ml a tloušťce 0,75 mm (chemikálie jsou v 

tabulce řazeny dle pořadí pipetování) 

Chemikálie 

 

Objem  
 

10% gel 
 

 

12% gel 
 

destilovaná voda 4,05 ml 2,51 ml 
 

1,5 M Tris-HCl pH 8,8 2,5 ml 1,875 ml 
 

10% SDS 100 µl 75 µl 
 

30% akrylamid/bisakrylamid 3,3 ml 3 ml 
 

10% APS 50 µl 75 µl 
 

TEMED 5 µl 5,3 µl 



48 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tab 7. Příprava 4% zaostřovacího gelu o objemu 2,5 ml a tloušťce 0,75 mm (chemikálie jsou v tabulce 

řazeny dle pořadí pipetování) 
 

 

3.5 Western blot a imunodetekce 

3.5.1 Chemikálie, roztoky, protilátky, materiál, přístroje, ostatní 
 

3.5.1.1  Chemikálie 

NaCl (Lachema, Brno Česká republika), glycin, kyselina octová, Ponceau S, Tris (Sigma-

Aldrich, St. Louis, USA), bovinní sérový albumin (BSA), Tween-20 (Serva, Heidelberg, 

Německo), 35% HCl, 100% methanol (Penta, Praha, Česká Republika) 
 

3.5.1.2  Roztoky  

Transferový pufr (blotovací) (10× koncentrovaný), zásobní roztok: 1,92M glycin, 0,25M 

Tris v destilované H2O. Pro práci byl používán 1× koncentrovaný roztok, s přídavkem 

100% methanolu (na výslednou koncentraci 20% methanol) 

10× koncentrovaný TBS (tris-buffered saline ), zásobní roztok: 0,1M Tris a 1,3M NaCl  

v destilované H2O. Pro práci byl používán 1× koncentrovaný TBS pufr s pH 7,5 

upraveným pomocí 35% HCl, do kterého byl přidán Tween-20 ve finální koncentraci 

0,1%.  
 

Barvící roztok Ponceau S: 0,02% Ponceau S, 5% kyselina octová v destilované H2O 

Blokační agens: 5% BSA v TBS-Tween 
 

Roztok pro chemiluminiscenci: SuperSignal West Pico Chemiluminescent kit s roztoky 

luminolu s enhancerem a stabilního peroxidu, které byly smíchány v poměru 1:1 
 

 

3.5.1.3  Primární protilátky 

mTOR (Cell Signaling Technology®, Danvers, MA, USA),2983P 

1:1000, monoklonální, králík-IgG  

 

 

Chemikálie Objem  
 

destilovaná voda 1,5 ml 
 

0,5 M Tris-HCl pH 6,8 625  μl 
 

10% SDS 25  μl 
 

30% akrylamid/bisakrylamid 335  μl 
 

10% APS 25  μl 
 

TEMED 3,5  μl 



49 
 

pmTOR (Cell Signaling Technology®, Danvers, MA, USA), 2971P 

1:1000, monoklonální, králík-IgG 

ATG3 (Cell Signaling Technology®, Danvers, MA, USA), 3415P 

 1:1000, polyklonální, králík-IgG 

ATG5 (Cell Signaling Technology®, Danvers, MA, USA), 12994P 

 1:1000, monoklonální, králík-IgG 

ATG7 (Cell Signaling Technology®, Danvers, MA, USA), 8558P 

 1:1000, monoklonální, králík-IgG 

ATG12 (Cell Signaling Technology®, Danvers, MA, USA), 4180P 

 1:1000, monoklonální, králík-IgG 

ATG16L1 (Cell Signaling Technology®, Danvers, MA, USA), 8089P 

 1:1000, monoklonální, králík-IgG 

Beclin-1 (Cell Signaling Technology®, Danvers, MA, USA), 3495P 

 1:1000, monoklonální, králík-IgG 

LC3A/B (Cell Signaling Technology®, Danvers, MA, USA), 12741P 

 1:1000, monoklonální králík-IgG 

p62 (Abcam, Cambridge, UK), ab109012 

 1:5000, monoklonální, králík-IgG 

βII-tubulin (Abcam, Cambridge, UK), ab179512  

 1:1000, monoklonální, králík-IgG  

βIII-tubulin (Abcam, Cambridge, UK), ab18207 

 1:1000, polyklonální, králík-IgG 

β-tubulin (Abcam, Cambridge, UK), ab6046 

 1:1000, polyklonální, králík-IgG 

Aktin (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA), A3853 

 1:1000, monoklonální, myš-IgG 
 

 

3.5.1.4  Sekundární protilátky 

Goat anti-mouse (Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, USA), sc2005 

 1:2000, IgG-HRP 

Goat anti-rabbit (Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, USA), sc2004 

 1:2000, IgG-HRP 
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3.5.1.5  Materiál 

filtrační papíry pro western blot „chromatography paper 3 MM“, membrána pro western 

blot Protran 0,2 μm (GE Healthcare, UK)  

3.5.1.6  Přístroje 

překlápěcí třepačka MR-1 (BIOSAN, Riga, Lotyšsko), aparatura pro western blot Trans-

blot (Bio-Rad, Hercules, USA), kamera Gel Logic Imaging System 4000 Pro (Carestream, 

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

Massachusetts, USA), Vortex MS2 Minishaker (IKA, Staufen, Německo) 

3.5.1.7  Ostatní 

Komerční kit: SuperSignal® West Pico Chemiluminiscence (Thermo Fisher Scientific 

Inc., IL, USA)  

3.5.2 Provedení Western blotu 

; Po skončení SDS-PAGE byly polyakrylamidové gely spolu s nitrocelulózovými 

membránami, filtračními papíry a izolačními houbičkami ekvilibrovány v transferovém 

pufru (viz 3.5.1.2) po dobu cca 15 minut. Následně z nich byl složen blotovací sandwich 

v pořadí 1x izolační houbička, 2x filtrační papír, nitrocelulózová membrána, gel se 

separovanými proteiny, 2x filtrační papír a 1x izolační houbička, který byl umístěn do 

blotovací aparatury (viz 3.5.1.6). Blotovací aparatura byla umístěna do blotovací vany a 

zalita transferovým pufrem. Přenos proteinů na nitrocelulózovou membránu probíhal za 

konstantního proudu 0,25 A, při 4°C po dobu 180 minut.   

Pro kontrolu správného přenosu proteinů na nitrocelulózovou membránu byly 

proteiny vizualizovány pomocí roztoku Ponceau S (viz 3.6.1.2). Skalpelem byla upravena 

velikost membrán a roztok Ponceau S byl na kývačce odmyt pomocí roztoku TBS-Tween 

(viz 3.5.1.2) 
 

3.5.3 Imunodetekce 

Následně byly membrány blokovány na kývačce po dobu 20 minut v blokačním 

agens (viz 3.5.1.2). Nenavázané blokační agens bylo odstraněno propláchnutím 

membrány v roztoku TBS-Tween. Primární protilátky byly připraveny ředěním 

v poměrech doporučených výrobcem do blokačního agens (viz 3.5.1.3). Následně byl 

roztok primárních protilátek aplikován na membrány, které se nechaly přes noc 

inkubovat ve vlhké komůrce při 4°C. 
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Po inkubaci s primární protilátkou byly membrány promyty na kývačce roztokem 

TBST po dobu 3x 10 minut. Sekundární protilátky byly naředěny ve výrobcem 

doporučených poměrech do blokačního agens (viz 3.5.1.4), aplikovány na membrány a 

inkubovány 120 minut při laboratorní teplotě. Následně byly membrány promyty na 

kývačce po dobu 3x10 minut roztokem TBS-Tween. 

Na membránách byly komerčně dostupným kitem detekovány proteiny. Detekční 

směs připravená dle instrukcí výrobce kitu (viz 3.5.1.7) byla aplikována na membrány a 

pomocí detekčního systému (viz kapitola 3.5.1.6) byl detekován chemiluminiscenční 

signál.  

 

3.6 Imunofluorescence 

3.6.1 Chemikálie, roztoky, protilátky, přístroje  

3.6.1.1  Chemikálie 

bovinní sérový albumin (BSA), paraformaldehyd (Serva, Heidelberg, Německo), metanol, 

aceton (Penta, Praha, Česká republika), montovací médium Vectashield s DAPI (Vector 

Laboratories, Burlingame, USA) průhledný lak na nehty 
 

3.6.1.2 Roztoky 

Roztok PBS (viz 3.2.1.2 ) 

Roztok TBS-Tween (viz 3.6.1.2) 

Blokační roztok: pro vizualizaci LC3 bylo použito blokovací agens připravené 0,3% 

Triton, 1% BSA v PBS. Pro vizualizaci βII-, βIII- a celkového β-tubulinu byl jako blokační 

agens použit 1% roztok BSA v TBS-Tween 

Fixační roztok: 100% methanol pro vizualizaci LC3, 4% paraformaldehyd v PBS pro 

vizualizaci βII, βIII a celkového β-tubulinu 

Permeabilizační roztok: 0,1% Triton v PBS, použit pouze pro vizualizaci βII, βIII a 

celkového β-tubulinu  

Antibody dilution buffer (ADB): 0,3% Triton, 1% BSA v PBS 
 

3.6.1.3  Primární protilátky 

LC3A/B (Cell Signaling Technology®, Danvers, MA, USA), 12741P 

1:400, monoklonální králík-IgG 

βII-tubulin (Abcam, Cambridge, UK), ab179512 
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 1:100, monoklonální, králík-IgG  

βIII-tubulin (Abcam, Cambridge, UK), ab18207 

1:1000, polyklonální, králík-IgG 

β-tubulin (Abcam, Cambridge, UK), ab6046 

1:200, polyklonální, králík-IgG 
 

3.6.1.4  Sekundární protilátky 

Goat anti-rabbit Alexa Fluor 488 (Life technologies, Carlsbad, USA), ab150077 

1:200, IgG-HRP 

3.6.1.5  Materiál 

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

sklíčka Ø 12 mm (P-LAB, Praha, Česká republika), podložní skla (Marienfeld, Lauda-

Königshofen, Německo) 
 

3.6.1.6  Přístroje  

překlápěcí třepačka MR-1 (BIOSAN, Riga, Lotyšsko), fluorescenční mikroskop SB30T, 

konfokální mikroskop SP5 (Leica, Wetzlar, Německo) 
 

3.6.2 Provedení imunofluorescence 

Do 24-jamkové destičky byla umístěna kulatá krycí sklíčka, na která byly 

nasazeny buňky pro příslušný experiment (viz 3.2.3 a 3.2.4). Po dané inkubační době 

bylo z jamek se sklíčky odstraněno médium a buňky byly na kývačce promyty chlazeným 

PBS (3x 5 minut). Následně byly buňky inkubovány po dobu 15 minut při -20°C v 500 µl 

fixačního roztoku, a poté případně též 15 minut v 500 µl permeabilizačního činidla dle 

doporučení výrobce primární protilátky (viz 3.6.1.2). Nabytečné fixační a případně i 

permeabilizační činidlo bylo po této době na kývačce odmyto pomocí chlazeného PBS (3 

x 5 minut) a buňky byly blokovány v blokačním agens 60 minut za laboratorní teploty 

(viz 3.6.1.2). Poté byly buňky přes noc inkubovány při 4°C s 200 μl roztoku primární 

protilátky naředěné v 1% roztoku ABD (viz 3.6.1.2) na koncentraci doporučenou 

výrobcem.  

Po odstranění roztoku primární protilátky byly buňky promyty v PBS (3 x 5 

minut) a inkubovány v sekundární protilátce naředěné v ADB na výrobcem 

doporučenou koncentraci (viz 3.6.1.2) za laboratorní teploty po dobu 120 minut ve tmě. 

Nenavázaná sekundární protilátka byla odmyta pomocí PBS (3 x 5 minut) na kývačce a 
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krycí sklíčka byla přenesena do montovacího média Vecta shield s DAPI na podložní 

sklíčko. Následně byly buňky pozorovány pomocí fluorescenčního a konfokálního 

mikroskopu (viz 3.6.1.6). 
 

3.7 Průtoková cytometrie - barvení DNA propidium jodidem 

3.7.1.1  Chemikálie, roztoky, materiál,přístroje 

3.7.1.2  Chemikálie 

Etanol 96% (Dr. Kulich, Pharma s.r.o., Hradec Králové, ČR), propidium jodid (ab14085) 

(Abcam, Cambridge, UK), RNáza (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA) 

3.7.1.3  Roztoky 

Roztok PBS: viz 3.2.1.2 

70% etanol: destilované PBS  

0,1% propidium jodid v PBS   

1% RNáza v PBS  

Pracovní roztok: 0,004% propidium jodid, 0,1% RNáza v PBS 
 

3.7.1.4  Materiál 

6-jamková kultivační destička (Orange Scientific, Braine-I´Alleud, Belgie), zkumavky na 

průtokovou cytometrii (Becton Dickinson Labware, New Jersey, USA)  
 

3.7.1.5  Přístroje 

centrifuga BR4i (Jouan, Saint-Herblain, Francie), průtokový cytometr FACS Calibur (BD 

Biosciences, Heidelberg, Německo), vortex MS2 Minishaker (IKA, Staufen, Německo) 
 

3.7.2 Průtoková cytometrie - barvení DNA propidium jodidem 

Buňky byly nasazeny do 6 jamkové destičky a po ukončení daného experimentu 

byly sklizeny do zkumavky (viz 3.2.3, 3.2.4, 3.2.6). Buněčná suspenze byla 

centrifugována (2000 rpm, 10 minut, 4°C), supernatant odstraněn a buněčná peleta 

promyta 5 ml chlazeného PBS a za stejných podmínek znovu centrifugována. Po 

odstranění supernatantu byla buněčná peleta znovu promyta v 1 ml PBS, převedena do 

mikrozkumavky a za stejných podmínek centrifugována. Vzniklá peleta byla po 

odstranění supernatantu resuspendována ve 100 μl chlazeného PBS a za mírného 
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vortexování byl k této suspenzi buněk přidán 1 ml chlazeného 75% etanolu. Vzniklý 

roztok byl fixován po dobu 45 minut na ledu.  

Po uplynutí této doby byl roztok centrifugován (2000 rpm, 10 minut, 4°C), 

buněčná peleta byla promyta v 1 ml chlazeného PBS a následně znovu centrifugována 

(2000 rpm, 10 minut, 4°C). Po tomto kole centrifugace byla buněčná peleta 

resuspendována ve 300 μl pracovního roztoku obsahujícím propidium jodid (viz 3.7.1.2) 

a inkubována na termobloku při 37°C po dobu 45 minut. Barvená suspenze buněk byla 

převedena do zkumavek pro měření na průtokovém cytometru a vyhodnocena na 

průtokovém cytometru na příslušném kanálu.  
 

3.8 Tranzientní transfekce 

3.8.1 Chemikálie, roztoky, vektory, materiál, přístroje 

3.8.1.1 Chemikálie 

Lipofectamine 3000 (L3000008), pcDNA3.1 (Life Technologies, Carlsbad, CA, USA), 

OPTI-MEM (31985) (Sigma-Aldrich, St. Louis, USA) 
 

3.8.1.2  Roztoky 

Kultivační médium: viz 3.2.1.2 
 

3.8.1.3  Vektory 

expresní vektor pcDNA3.1b-FLAG-C odvozený z plazmidu pcDNA3.1, tvořený DNA o 

velikosti 5118 bp. Vektor obsahuje replikační počátky pUC, f1, SV40, gen pro rezistenci k 

ampicilinu (β-laktamáza), gen pro rezistenci k blasticidinu (blasticidin S deamináza), 

promotor CMV, polyA signál BGH, FLAG® tag (pro připojení k C-konci proteinu). 

Sekvence lidského β-III tubulinu byla klonována do plazmidu přes restrikční místa EcoRI 

a NheI. Výsledný plazmid slouží k expresi FLAG-tagovaného lidského β-III tubulinu 

(tagován na C-konci) v savčích buňkách. Vektor byl laskavě poskytnut kolegou 

z laboratoře Mgr. P. Danielem. 

3.8.1.4 Matriál 

Petriho misky (∅ 60 mm), 24-jamková kultivační destička (Orange Scientific, Braine-

I´Alleud, Belgie), mikrozkumavky (P-Lab, Praha, Česká republika) 
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3.8.1.5  Přístroje 

Minientrifuga (Labnet International, Inc., USA), vortex MS2 Minishaker (IKA, Staufen, 

Německo) 
 
 

3.8.2 Tranzientní transfekce buněk lipofaminem  

Do 24-jamkové kultivační destičky bylo nasazeno 8.104 buněk (viz 3.2.3) a po 24 

hodinách preinkubace na ně bylo aplikováno 450 µl čistého kultivačního média a 50 µl 

lipofekční směsi. Na přípravu lipofekční směsi bylo do první mikrozkumavky 

napipetováno 25 µl OPTI-MEM média a 0,8 µl Lipofectamine 3000 (viz 3.9.1.1). Do druhé 

mikrozkumavky bylo napipetováno 25 µl OPTI-MEM média, 500 ng plazmidové DNA a 1 

µl P3000 reagencie. Po zvortexování a centrifugaci byla směs ze druhé zkumavky 

přidána do první zkumavky, aby došlo k účinné tvorbě komplexů lipofektaminu a DNA. 

Tvorba komplexů probíhala 5 minut při pokojové teplotě. Poté bylo 50 µl lipofekční 

směsi přidáno do média k buňkám. Po 6 hodinách inkubace v lipofekční směsi bylo 

buňkám vyměněno kultivační médium za médium bez DNA-lipofektaminových 

komplexů.  
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4 Výsledky 

4.1 Vliv taxanů na proliferaci buněčné linie T47-D 
 

Účinek taxanů na proliferaci buněčné linie T47-D byl v naší laboratoři již dříve 

testován (S. Kvísová, nepublikovaná data). Cílem experimentu bylo tyto výsledky ověřit 

a určit tak koncentraci taxanů, která bude u této buněčné linie dále používána pro 

indukci buněčné smrti.   
 

4.1.1 Účinek taxanů na proliferaci buněčné linie T47-D 

Na krycí sklíčka bylo nasazeno 2x104 buněk, na které byl následně aplikován 300nM, 

600nM, 1000nM nebo 3000nM paclitaxel, či 300nM, 600nM, 1000nM nebo 3000nM SB-

T-12854. Živé buňky byly spočítány pomocí Bűrkerovy komůrky (viz 3.2.3) po 48, 96 a 

144 hodinách inkubace v taxanovém médiu. 
 

 

Obr. 4.1.1 Účinek taxanů na proliferaci buněčné linie T47-D. Na 96-jamkovou kultivační destičku bylo 

nasazeno 2x104 buněk, na které byl následně aplikován 300nM, 600nM, 1000nM nebo 3000nM paclitaxel 

(pacli), či 300nM, 600nM, 1000nM nebo 3000nM SB-T-12854 (854). Kontrolní buňky byly pěstovány 

v kultivačním médiu bez taxanů. Po 48 hodinách kultivace byly buňky sklizeny, barveny trypanovou modří 

a pomocí Bűrkerovy komůrky byly spočítány proliferující buňky. Hodnoty uvedené v grafu jsou průměrem 

ze dvou nezávislých měření.  
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Aplikace taxanů na buněčnou linii T47-D vedla k očekávanému úbytku buněk a to 

ve všech použitých koncentracích. K nejvyššímu úbytku buněk docházelo mezi 48 a 96 

hodinami, s dalším mírným snížením ve 144 hodinách. Po 48 hodinách inkubace 

v taxanovém médiu nedocházelo téměř k žádné změně v počtu buněk. Také se zdá, že 

buněčná proliferace je o něco více inhibována syntetickým taxanem SB-T-12854 než 

klasickým paclitaxelem a to nezávisle na jejich koncentraci (viz Obr. 4.1.1).  
 

4.1.2 Vliv taxanů na zastavení buněčného cyklu u buněčné linie T47-D 
 

V souvislosti s buněčnou linií T-47D nás dále zajímalo, zda u nich po aplikaci 

taxanů dochází k zastavení buněčného cyklu a po kolika hodinách jej lze pozorovat.  

Na 6-jamkovou kultivační destičku bylo nasazeno 5x105 buněk, na které byl následně 

aplikován 300nM nebo 1000nM paclitaxel, či 300nM, nebo 1000nM SB-T-12854. Po 24, 

48, 72 96 a 120 hodinách byly tyto buňky sklizeny, promyty a barveny směsí obsahující 

propidium jodid (viz 3.8.2). Výsledky experimentu byly následně vyhodnoceny na 

průtokovém cytometru. 

Po aplikaci 300nM paclitaxelu začíná docházet k zastavení buněčného cyklu a 

akumulaci buněk na přechodu G2/M fáze již po 24 hodinách inkubace v taxanovém 

médiu. Po 48 a 72 hodinách dochází k poklesu buněk v G1 fázi a dalšímu nárůstu buněk 

zastavených v G2/M fázi. Po 72 a zejména po 96 hodinách inkubace v taxanovém médiu 

se začíná objevovat subpopulace polyploidních buněk, které dokončily mitózu a 

pravděpodobně dále proliferují (viz Obr. 4.1.2). Zdá se, že u této buněčné linie dochází 

k G2/M bloku až po 72 hodinách, zatímco u buněčných linií SK-BR-3 a MCF-7 dochází 

k zastavení v G2/M fázi buněčného cyklu již po 24 hodinách inkubace v taxanovém 

médiu (ústní sdělení M. Jelínek, nepublikovaná data).  

Je také zajímavé, že počet polyploidních buněk je u této linie po aplikaci taxanů 

mnohem vyšší než u buněčných linií SK-BR-3 či MCF-7 (nepublikované výsledky naší 

laboratoře). Po aplikaci 1000nM paclitaxelu a 300nM nebo 1000nM SB-T-12854 na 

buněčnou linii T47-D jsme pozorovali stejný efekt jako po aplikaci 300nM paclitaxelu 

(výsledky nejsou uvedeny). 
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Obr. 4.1.2 Vliv taxanů na zastavení buněčného cyklu u buněčné linie T-47D. Na 6-jamkovou 

kultivační destičku bylo nasazeno 5x105 buněk, na které byl po 24 hodinách aplikován 300nM paclitaxel. 

Kontrolní buňky byly pěstovány v kultivačním médiu bez taxanů. Po 24, 48, 72, 96 a 120 hodinách 

inkubace v taxanovém médiu byly buňky sklizeny, barveny propidium jodidem a výsledek experimentu 

byl vyhodnocen na průtokovém cytometru.  

 

4.2 Úloha autofagie v rezistenci nádorových linií prsu k taxanům 

4.2.1 Bazální míra autofagie u buněčných linií SK-BR-3, MCF-7 a T47-D a 

její změny po aplikaci taxanů   
 

Bazální míra autofagie a její případné změny po aplikaci taxanů byly testovány u 

buněčných linií SK-BR-3, MCF-7 a T47-D prostřednictvím detekce hladiny autofagických 

proteinů mTOR, jeho fosforylované formy pmTOR, ATG3, ATG5, ATG7, ATG16L1, ATG12, 
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Beclin-1, LC3 a p62. Cílem bylo zjistit, jakou bazální míru autofagie mají jednotlivé 

buněčné linie a zda aplikace taxanů spouští současně také autofagii. 

Na přípravu buněčných lyzátů bylo nasazeno 5x106 buněk, který byly následně 

kultivovány v médiu bez taxanů a v taxanovém médiu o koncentraci indukující u dané 

buněčné linie apoptózu (viz 3.2.2, 3.2.3 a 3.3.4). Hladina autofagických proteinů byla 

detekována metodou western blot a následnou imunodetekcí 12, 24 a 36 hodin po 

aplikaci taxanů u buněčné linie SK-BR-3, 12, 24, 36 a 48 hodin u buněčné linie MCF-7 a 

48 a 120 hodin u buněčné linie T47-D. 
 

4.2.1.1 Míra autofagie u buněčné linie SK-BR-3  

Hladina proteinu mTOR, který negativně reguluje iniciaci autofagie, byla 

v rostoucích kontrolních buňkách linie SK-BR-3 přibližně stejná. Po aplikaci paclitaxelu 

došlo po 36 hodinách ke zvýšení hladiny mTOR, zatímco aplikace SB-T-12854 vedla ve 

stejném čase naopak k jejímu snížení (viz Obr. 4.2.1). Hladina fosforylace proteinu 

mTOR se v kontrolních buňkách neměnila a nebyla nijak ovlivněna aplikací taxanů 

(výsledky nejsou uvedeny).  

 

 

Obr. 4.2.1 Změny hladiny proteinu mTOR u buněčné linie SK-BR-3 po aplikaci taxanů. Na Petriho 

misku bylo nasazeno 5x106 buněk, u kterých byla následně indukována apoptóza pomocí 100nM 

paclitaxelu, nebo 100nM SB-T-12854. Kontrolní buňky (KO) byly pěstovány v kultivačním médiu bez 

taxanů. Hladina proteinu mTOR byla stanovena metodou western blot po 12, 24 a 36 hodinách inkubace 

v taxanovém médiu. Jako kontrola nanášky byl použit protein aktin. Data reprezentují výsledek ze dvou 

nezávislých experimentů. 
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V rostoucích kontrolních buňkách byl po 36 hodinách pozorován nárůst hladiny 

ATG7, který se podílí na elongaci autofagozomální membrány, zatímco po aplikaci 

taxanů docházelo po 36 hodinách inkubace k jejímu mírnému snížení (viz Obr. 4.2.2). 

Hladina proteinu ATG16L1, který je součástí konjugačního systému, se v rostoucích 

kontrolních buňkách mírně zvyšovala. Aplikace paclitaxelu hladinu ATG16L1 výrazně 

neměnila, zatímco aplikace SB-T-12854 vedla k jejímu signifikantnímu snížení (viz Obr. 

4.2.2). Hladina proteinu p62, který je během autofagie specificky degradován a je tak 

jejím negativním markerem, se v rostoucích kontrolních buňkách snižovala. Aplikace 

paclitaxelu vedla k nárůstu hladiny p62, která dosahovala maxima po 24 hodinách 

inkubace a poté mírně klesala. Aplikace SB-T-12854 hladinu p62 mírně snižovala, ale 

tento efekt nebyl v porovnání s kontrolními buňkami příliš výrazný (viz Obr. 4.2.2).  

 

Obr. 4.2.2 Změny hladiny proteinů ATG7, ATG16L1 a p62 u buněčné linie SK-BR-3 po aplikaci 

taxanů. Na Petriho misku bylo nasazeno 5x106 buněk, u kterých byla následně indukována apoptóza 

pomocí 100nM paclitaxelu, nebo 100nM SB-T-12854. Kontrolní buňky (KO) byly pěstovány v kultivačním 

médiu bez taxanů. Hladiny proteinů ATG7, ATG16L1 a p62 byly stanoveny metodou western blot po 12, 

24 a 36 hodinách inkubace v taxanovém médiu. Jako kontrola nanášky byl použit protein aktin. Data 

reprezentují výsledek ze dvou nezávislých experimentů. 
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Obr. 4.2.3 Změny hladiny proteinů Beclin-1, ATG5 a ATG12 u buněčné linie SK-BR-3 po aplikaci 

taxanů. Na Petriho misku bylo nasazeno 5x106 buněk, u kterých byla následně indukována apoptóza 

pomocí 100nM paclitaxelu, nebo 100nM SB-T-12854. Kontrolní buňky (KO) byly pěstovány v kultivačním 

médiu bez taxanů. Hladiny proteinů Beclin-1, ATG5 a ATG12 byly stanoveny metodou western blot po 12, 

24 a 36 hodinách inkubace v taxanovém médiu. Jako kontrola nanášky byl použit protein aktin. Data 

reprezentují výsledek ze dvou nezávislých experimentů. 

 

Hladina proteinu Beclin-1, který je součástí komplexů vedoucích k iniciaci 

autofagie, se v rostoucích kontrolních buňkách zvyšovala, zatímco aplikace paclitaxelu a 

SB-T-12854 vedla k jejímu mírnému snížení (viz Obr. 4.2.3). Hladina proteinu ATG5, 

který je součástí konjugačního systému podílejícího se na růstu autofagosomální 

membrány, se v rostoucích kontrolních buňkách mírně zvyšovala, zatímco inkubace 

v taxanovém médiu vedla po 36 hodinách k jejímu mírnému snížení (viz Obr. 4.2.3). 

Hladina proteinu ATG12, který se podílí na růstu membrány autofagosomu, se 

v rostoucích kontrolních buňkách a po aplikaci taxanů mírně zvyšovala (viz Obr. 4.2.3). 

Hladina proteinu ATG3, který se účastní procesu prodlužování autofagozomální 

membrány, byla v kontrolních buňkách beze změny. Po aplikaci paclitaxelu byl po 24 a 

36 hodinách inkubace pozorován mírný nárůst hladiny ATG3, zatímco po aplikaci SB-T-
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12854 docházelo po 36 hodinách inkubace v taxanovém médiu k jejímu snížení (viz Obr. 

4.2.4). Hladina nekonjugované a konjugované formy proteinu LC3, který je během 

autofagie inkorporován do autofagosomální membrány, se v rostoucích kontrolních 

buňkách příliš neměnila. Po aplikaci paclitaxelu a SB-T-12854 docházelo k poklesu obou 

forem proteinu LC3 (viz Obr. 4.2.4).  

Obr. 4.2.4 Změny hladiny proteinů ATG3 a LC3 u buněčné linie SK-BR-3 po aplikaci taxanů. Na 

Petriho misku bylo nasazeno 5x106 buněk, u kterých byla následně indukována apoptóza pomocí 100nM 

paclitaxelu, nebo 100nM SB-T-12854. Kontrolní buňky (KO) byly pěstovány v kultivačním médiu bez 

taxanů. Hladiny proteinů ATG3 a LC3 byly stanoveny metodou western blot po 12, 24 a 36 hodinách 

inkubace v taxanovém médiu. Jako kontrola nanášky byl použit protein aktin. Data reprezentují výsledek 

ze dvou nezávislých experimentů. 

 

Závěrem lze shrnout, že u buněčné linie SK-BR-3 se bazální míra autofagie 

v rostoucích buňkách mírně zvyšovala. Aplikace taxanů míru autofagie pravděpodobně 

mírně snižovala, a tento efekt byl více patrný po aplikaci SB-T-12854 v porovnání 

s paclitaxelem. Vzhledem k tomu, že změny v míře autofagie nebyly příliš výrazné, 

předpokládáme, že po aplikaci taxanů nedochází k aktivaci autofagické dráhy. 
 

4.2.1.2 Míra autofagie u buněčné linie MCF-7 

Obdobně jako u buněné linie SK-BR-3 byla míra autofagie testována také u 

buněčné liinie MCF-7. U buněčné linie MCF-7 se hladina proteinu mTOR mírně 

zvyšovala. Zatímco aplikace paclitaxelu hladinu mTOR neovlivňovala, aplikace SB-T-
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12854 vedla ke snížení jeho hladiny (viz Obr. 4.2.5). Hladina fosforylace mTOR se 

v kontrolních buňkách ani po aplikaci taxanů nijak neměnila (výsledky nejsou vedeny). 

Hladina proteinu ATG7 se v rostoucích kontrolních buňkách ani po aplikaci taxanů 

neměnila (viz Obr. 4.2.5). Hladina ATG16L1 se v rostoucích kontrolních buňkách a také 

po aplikaci paclitaxelu zvyšovala. Aplikace SB-T-12854 vedla v mírnému snížení hladiny 

proteinu ATG16L1 (viz Obr. 4.2.5).  

 

  

Obr. 4.2.5 Změny hladiny proteinů mTOR, ATG7 a ATG16L1 u buněčné linie MCF-7 po aplikaci 

taxanů. Na Petriho misku bylo nasazeno 5x106 buněk, u kterých byla následně indukována apoptóza 

pomocí 300nM paclitaxelu, nebo 600nM SB-T-12854. Kontrolní buňky (KO) byly pěstovány v kultivačním 

médiu bez taxanů. Hladiny proteinů mTOR, ATG7 a ATG16L1 byly stanoveny metodou western blot po 12, 

24 a 36 hodinách inkubace v taxanovém médiu. Jako kontrola nanášky byl použit protein aktin. Data 

reprezentují výsledek ze dvou nezávislých experimentů 

 

Hladina proteinu p62 se v rostoucích kontrolních buňkách mírně snižovala. 

Aplikace taxanů vedla k nárůstu hladiny p62 po 12 a 24 hodinách inkubace a poté opět 

k jejímu snížení, přičemž tento efekt byl výraznější po aplikaci paclitaxelu než po 

aplikaci SB-T-12854 (viz Obr. 4.2.6). Hladina proteinu Beclin-1 se v rostoucích 

kontrolních buňkách neměnila a nebyla také ovlivněna aplikací taxanů (viz Obr. 4.2.6). 
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Nejvyšší hladina proteinu ATG5 byla detekována v nerostoucích kontrolních buňkách, 

po 12 hodinách však docházelo k jejímu poklesu a v dalších časech se již tato hladina 

dále neměnila. Aplikace paclitaxelu a SB-T-12854 vedla po 36 hodinách inkubace 

k nárůstu hladiny ATG5 (viz Obr. 4.2.6). Hladina proteinu ATG12 se v rostoucích 

kontrolních buňkách zvyšovala a aplikace taxanů neměla na jeho hladinu žádný efekt 

(viz Obr. 4.2.6).  

 

 

Obr. 4.2.6 Změny hladiny proteinů p62, Beclin-1, ATG5 a ATG12 u buněčné linie MCF-7 po aplikaci 

taxanů. Na Petriho misku bylo nasazeno 5x106 buněk, u kterých byla následně indukována apoptóza 

pomocí 300nM paclitaxelu, nebo 600nM SB-T-12854. Kontrolní buňky (KO) byly pěstovány v kultivačním 

médiu bez taxanů. Hladiny proteinů p62, Beclin-1, ATG5 a ATG12 byly stanoveny metodou western blot 

po 12, 24 a 36 hodinách inkubace v taxanovém médiu. Jako kontrola nanášky byl použit protein aktin. 

Data reprezentují výsledek ze dvou nezávislých experimentů. 
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Hladina proteinu AGT3 se v rostoucích kontrolních buňkách mírně zvyšovala, 

zatímco aplikace taxanů vedla naopak k jejímu snížení (viz Obr 4.2.7). Hladina 

nekonjugované a konjugované formy proteinu LC3 se v rostoucích kontrolních buňkách 

mírně snižovala. Aplikace taxanů vedla k mírnému zvýšení konjugovaného LC3, zatímco 

hladina volné formy LC3 se spíš snižovala (viz Obr 4.2.7). 

Obr. 4.2.7 Změny hladiny proteinů ATG3 a LC3 u buněčné linie MCF-7 po aplikaci taxanů. Na Petriho 

misku bylo nasazeno 5x106 buněk, u kterých byla následně indukována apoptóza pomocí 300nM 

paclitaxelu, nebo 600nM SB-T-12854. Kontrolní buňky (KO) byly pěstovány v kultivačním médiu bez 

taxanů. Hladiny proteinů ATG3 a LC3 byly stanoveny metodou western blot po 12, 24 a 36 hodinách 

inkubace v taxanovém médiu. Jako kontrola nanášky byl použit protein aktin. Data reprezentují výsledek 

ze dvou nezávislých experimentů. 

 

U buněčné linie MCF-7 se tedy bazální hladina autofagie příliš neměnila. Aplikace 

taxanů nevedla ke zvýšení míry autofagie, naopak aplikace SB-T-12854 vedla k jejímu 

mírnému snížení.  

 

 

4.2.1.3 Míra autofagie u buněčné linie T47-D 

Obdobně jako u buněčných linií SK-BR-3 a MCF-7 byla míra autofagie testována i 

u buněčné linie T47-D. U rostoucích kontrolních buněk T47-D se hladina mTOR mírně 

zvyšovala. Aplikace taxanů (paclitaxel, SB-T-12854) vedla po 48 hodinách inkubace k 

nárůstu hladiny mTOR, která se po 120 hodinách inkubace s taxany opět snížila (viz Obr. 

4.2.8). Hladina fosforylace mTOR se v kontrolních buňkách nijak neměnila, ale aplikace 
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1000nM paclitaxelu a SB-T-12854 vedla po 48 hodinách inkubace s taxany ke zvýšení 

jeho fosforylace a po 120 hodinách opět k jejímu poklesu (viz Obr 4.2.8). Hladina ATG7 

je nižší v kontrolních buňkách v porovnání s buňkami po aplikaci taxanů. Současně lze u 

buněk po aplikaci taxanů pozorovat navýšení hladiny ATG7 po 48 hodinách inkubace s 

taxany a její následný mírný pokles po 120 hodinách (viz Obr 4.2.8). Hladina proteinu 

ATG16L1 se v kontrolních buňkách mírně zvýšovala a aplikace taxanů vedla k jejímu 

mírnému zvýšení (viz Obr 4.2.8).  
 

 

Obr. 4.2.8 Změny hladiny proteinů mTOR, pmTOR, ATG7 a ATG16L1 u buněčné linie T47-D po 

aplikaci taxanů. Na Petriho misku bylo nasazeno 5x106 buněk, u kterých byla následně indukována 

apoptóza pomocí 300nM či 1000nM paclitaxelu, nebo 300nM či 1000nM SB-T-12854. Kontrolní buňky 

(KO) byly pěstovány v kultivačním médiu bez taxanů. Hladiny proteinů mTOR, pmTOR, ATG7 a ATG16L1 

byly stanoveny metodou western blot po 48 a 120 hodinách inkubace v taxanovém médiu. Jako kontrola 

nanášky byl použit protein aktin. Data reprezentují výsledek ze dvou nezávislých experimentů. 
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 Nárůst hladiny p62 je patrný v kontrolních buňkách. Po aplikaci obou taxanů 

došlo po 48 hodinách inkubace ke snížení hladiny p62 a po 120 hodinách opět k jejímu 

navýšení (viz Obr. 4.2.9). Hladina proteinu Beclin-1 se nijak neměnila v kontrolních 

buňkách a ani po aplikaci taxanů (viz Obr 4.2.9). Hladina ATG5 je v kontrolních buňkách 

nejvyšší po 48 hodinách růstu a po 120 hodinách se snižuje. Po aplikaci obou taxanů se 

hladina ATG5 zvyšuje po 48 hodinách inkubace, po 120 hodinách tato hladina mírně 

klesá (viz Obr 4.2.9).  
 

Obr. 4.2.9 Změny hladiny proteinů p62, Beclin-1 a ATG5 u buněčné linie T47-D po aplikaci taxanů. 

Na Petriho misku bylo nasazeno 5x106 buněk, u kterých byla následně indukována apoptóza pomocí 

300nM či 1000nM paclitaxelu, nebo 300nM či 1000nM SB-T-12854. Kontrolní buňky (KO) byly pěstovány 

v kultivačním médiu bez taxanů. Hladiny proteinů p62, Beclin-1 a ATG5 byly stanoveny metodou western 

blot po 48 a 120 hodinách inkubace v taxanovém médiu. Jako kontrola nanášky byl použit protein aktin. 

Data reprezentují výsledek ze dvou nezávislých experimentů. 

 

Mírný nárůst hladiny ATG12 byl pozorován v kontrolních buňkách a po 48 

hodinách inkubace s taxany. K jejímu opětovnému snížení došlo po 120 hodinách 

inkubace s taxany (viz Obr 4.2.10). Hladina proteinu ATG3 se v kontrolních buňkách 

nemění. Po aplikaci taxanů dochází k jejímu nárůstu, který je zvláště patrný ve 48 
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hodinách inkubace s 1000nM paclitaxelem a 300nM a 1000nM SB-T-12854 (viz Obr 

4.2.10). Hladina obou forem LC3 je v kontrolních buňkách nízká a v čase se mírně 

zvyšuje. Po aplikaci paclitaxelu a SB-T-12854 dochází ke zvýšení hladiny obou forem 

LC3, které je zvláště patrné po 48 hodinách inkubace s taxany (viz Obr. 4.2.10).  

Obr. 4.2.10 Změny hladiny proteinu ATG12, ATG3 a LC3 u buněčné linie T47-D po aplikaci taxanů. 

Na Petriho misku bylo nasazeno 5x106 buněk, u kterých byla následně indukována apoptóza pomocí 

300nM či 1000nM paclitaxelu, nebo 300nM či 1000nM SB-T-12854. Kontrolní buňky (KO) byly pěstovány 

v kultivačním médiu bez taxanů. Hladiny proteinů ATG12, ATG3 a LC3 byly stanoveny metodou western 

blot po 48 a 120 hodinách inkubace v taxanovém médiu. Jako kontrola nanášky byl použit protein aktin. 

Data reprezentují výsledek ze dvou nezávislých experimentů. 

 

Lze tedy říci, že u buněčné linie T47-D vedla aplikace taxanů po 48 hodinách 

inkubace k navýšení míry autofagie, neboť v těchto časech docházelo k navýšení hladiny 

autofagických proteinů mTOR, ATG3, AT5, ATG7, ATG12 a LC3, a naopak ke snížení 

hladiny p62, který je negativním markerem autofagie. Po 120 hodinách inkubace 

v taxanovém médiu docházelo opětovně ke snížení míry autofagie.  
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4.2.2 Změny v míře autofagie u senzitivních a rezistentních buněčných 

sublinií SK-BR-3 a MCF-7 po aplikaci taxanů 
 

Bazální míra autofagie u senzitivních a rezistentních buněčných sublinií SK-BR-3, 

SK-BR-3-PAC/RES, MCF-7 a MCF-7-PAC/RES a její případné změny po aplikaci taxanů 

byly testovány prostřednictvím detekce hladin proteinů mTOR, jeho fosforylované 

formy pmTOR, ATG3, ATG5, ATG7, ATG12, ATG16L1, Beclin-1, LC3 a p62. Cílem bylo 

zjistit, zda by rezistence k taxanům mohla být alespoň částečně důsledkem zvýšené míry 

autofagie. Dále byly u těchto sublinií pozorovány rozdíly v míře autofagie po aplikaci 

taxanů.  

Na přípravu buněčných lyzátů bylo nasazeno 5x106 buněk, které byly následně 

kultivovány v taxanovém médiu (paclitaxel a SB-T-12854 v koncentraci indukující u 

dané sublinie apoptózu) (viz 3.2.3, 3.2.4 a 3.3.2). Kontrolní buňky byly kultivovány 

v kultivačním médiu bez taxanů. Hladina autofagických proteinů byla detekována 

metodou western blot a následnou imunodetekcí po 24 hodinách inkubace pro obě 

buněčné linie.   
 

4.2.2.1 Míra autofagie u buněčných sublinií SK-BR-3 a SK-BR-3-PAC/REZ 

Hladina proteinu mTOR se mezi senzitivními a rezistentními subliniemi SK-BR-3 

a SK-BR-3-PAC/REZ nelišila a nebyla ani nijak ovlivněna aplikací taxanů (viz Obr. 

4.2.11). Žádné rozdíly mezi senzitivními a rezistentními subliniemi nebyly také 

detekovány v souvislosti s hladinou jeho fosforylace. Aplikace taxanů byla u obou 

testovaných sublinií spojena s defosforylací pmTOR (viz Obr. 4.2.11). Hladina proteinu 

ATG-7 byla stejná jak u senzitivních, tak i u rezistentních sublinií SK-BR-3 a nebyla nijak 

ovlivněna aplikací taxanů (viz Obr. 4.2.11). Hladina proteinu ATG16L1 byla v 

kontrolních buňkách mírně zvýšena u rezistentní sublinie SK-BR-3-PAC/REZ. Po aplikaci 

taxanů docházelo k nárůstu hladiny ATG16L1 u senzitivní sublinie, zatímco u rezistentní 

sublinie se tato hladina v porovnání s rostoucími kontrolními buňkami příliš neměnila 

(viz Obr. 4.2.11). Hladina proteinu p62 byla v kontrolních buňkách zvýšena u rezistentní 

sublinie oproti sublinii senzitivní. U senzitivní sublinie vedla aplikace taxanů ve zvýšení 

hladiny p62, tj. docházelo k poklesu míry autofagie. U rezistentní buněčné sublinie 

aplikace paclitaxelu hladinu p62 příliš neovlivňovala, zatímco aplikace SB-T-12854 

vedla jejímu nárůstu a tedy k poklesu míry autofagie (viz Obr. 4.2.11).   
 



70 
 

  

Obr. 4.2.11 Změny hladiny proteinů mTOR, pmTOR, ATG7, ATG16L1, a p62 u senzitivních (S) a 

rezistentních (R) buněčných linií SK-BR-3 a SK-BR-3-PAC/REZ po aplikaci taxanů. Na přípravu 

proteinových lyzátů bylo nasazeno 5x106 buněk a pomocí taxanů u nich byla indukována apoptóza. Na 

senzitivní buněčnou sublinii SK-BR-3 byl aplikován 100nM paclitaxel nebo 100nM SB-T-12854, na 

rezistentní buněčnou linii SK-BR-3-PAC/REZ byl aplikován 300nM paclitaxel nebo 100nM SB-T-12854. 

Kontrolní buňky (KO) byly pěstovány v kultivačním médiu bez taxanů. Hladiny proteinů mTOR, pmTOR, 

ATG7, ATG16L1 a p62 byly stanoveny metodou western blot po 24 hodinách inkubace s taxany. Jako 

kontrola nanášky byl použit protein aktin. Data reprezentují výsledek ze dvou nezávislých experimentů. 
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Hladina proteinu Beclin-1 a ATG5 byla stejná jak u senzitivních, tak i u 

rezistentních sublinií SK-BR-3 a nebyla nijak ovlivněna aplikací taxanů (viz Obr. 4.2.12). 

Hladina proteinu ATG12 byla u rezistentní sublinie v nerostoucích kontrolních buňkách 

byla mírně zvýšená oproti senzitivní sublinii. V rostoucích kontrolních buňkách a po 

aplikaci obou taxanů byl u senzitivní sublinie SK-BR-3 patrný nárůst hladiny ATG12 

oproti rezistentní sublinii, kde zůstala hladina ATG12 přibližně stejná (viz Obr. 4.2.12).  

 

    

 

Obr. 4.2.12 Změny hladiny proteinů Beclin-1, ATG5 a ATG12 u senzitivních (S) a rezistentních (R) 

buněčných linií SK-BR-3 a SK-BR-3-PAC/REZ po aplikaci taxanů. Na přípravu proteinových lyzátů 

bylo nasazeno 5x106 buněk a pomocí taxanů u nich byla indukována apoptóza. Na senzitivní buněčnou 

sublinii SK-BR-3 byl aplikován 100nM paclitaxel nebo 100nM SB-T-12854, na rezistentní buněčnou linii 

SK-BR-3-PAC/REZ byl aplikován 300nM paclitaxel nebo 100nM SB-T-12854. Kontrolní buňky (KO) byly 

pěstovány v kultivačním médiu bez taxanů. Hladiny proteinů Beclin-1, ATG5 a ATG12 byly stanoveny 

metodou western blot po 24 hodinách inkubace s taxany. Jako kontrola nanášky byl použit protein aktin. 

Data reprezentují výsledek ze dvou nezávislých experimentů. 

 

Bazální hladina proteinu ATG3 byla zvýšená v kontrolních buňkách rezistentní 

sublinie oproti senzitivní sublinii. U senzitivní sublinie vedla aplikace taxanů k nárůstu 
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hladiny ATG3, zatímco u rezistentní sublinie byl nárůst hladiny ATG3 pozorován pouze 

po aplikaci SB-T-12854 (viz Obr. 4.2.13). V kontrolních buňkách byla hladina 

nekonjugovaného a konjugovaného LC3 přibližně stejná u obou testovaných sublinií. U 

senzitivní i rezistentní sublinie vedla aplikace taxanů k poklesu obou forem proteinu 

LC3, přičemž u rezistentní sublinie byl tento efekt zvláště patrný po aplikaci SB-T-12854 

(viz Obr 4.2.13).  

 

 

Obr. 4.2.13 Změny hladiny proteinů ATG3 a LC3 u senzitivních (S) a rezistentních (R) buněčných 

linií SK-BR-3 a SK-BR-3-PAC/REZ po aplikaci taxanů. Na přípravu proteinových lyzátů bylo nasazeno 

5x106 buněk a pomocí taxanů u nich byla indukována apoptóza. Na senzitivní buněčnou sublinii SK-BR-3 

byl aplikován 100nM paclitaxel nebo 100nM SB-T-12854, na rezistentní buněčnou linii SK-BR-3-PAC/REZ 

byl aplikován 300nM paclitaxel nebo 100nM SB-T-12854. Kontrolní buňky (KO) byly pěstovány v 

kultivačním médiu bez taxanů. Hladiny proteinů ATG3 a LC3 byly stanoveny metodou western blot po 24 

hodinách inkubace s taxany. Jako kontrola nanášky byl použit protein aktin. Data reprezentují výsledek ze 

dvou nezávislých experimentů. 

 

Lze tedy shrnout, že bazální míra autofagie byla podle změny hladin některých 

autofagických proteinů lehce zvýšená v rezistentní sublinii SK-BR-3-PAC/REZ oproti 

senzitivní sublinii SK-BR-3. Tento trend byl však pouze nepatrný a lze tak říci, že u této 

buněčné linie se autofagie pravděpodobně rozvoje rezistence k taxanům neúčastní. Také 

se zdá, že aplikace paclitaxelu měla na změny v míře autofagie mírnější efekt než 

aplikace SB-T-12854, ale v obou případech byla spojena s poklesem míry autofagie.  
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4.2.2.2 Míra autofagie u buněčných sublinií MCF-7 a MCF-7-PAC/REZ 

V kontrolních buňkách senzitivní i rezistentní buněčné sublinie MCF-7 a MCF-7-

PAC/REZ byla hladina proteinu mTOR stejná a její změny nebyly pozorovány ani po 

aplikaci paclitaxelu. Zatímco aplikace SB-T-12854 na senzitivní sublinii zůstala také beze 

změny, u rezistentní sublinie docházelo ke snížení hladiny mTOR a současně byla 

detekována menší forma tohoto proteinu (viz Obr. 4.2.14). Fosforylace proteinu mTOR 

byla v kontrolních buňkách obou sublinií a po aplikaci paclitaxelu stejná. Aplikace SB-T-

12854 na senzitivní sublinii fosforylaci mTOR neovlivňovala, u rezistentní sublinie však 

byla spojená s defosforylací proteinu mTOR (viz Obr. 4.2.14). Hladina proteinu ATG7 

byla stejná i obou sublinií MCF-7 a nebyla ovlivněna aplikací taxanů (viz Obr. 4.2.14). 
 

  

Obr. 4.2.14 Změny hladiny proteinů mTOR, pmTOR a ATG7 u senzitivních (S) a rezistentních (R) 

buněčných linií MCF-7 a MCF-7-PAC/REZ po aplikaci taxanů. Na přípravu proteinových lyzátů bylo 

nasazeno 5x106 buněk a pomocí taxanů u nich byla indukována apoptóza. Na senzitivní buněčnou sublinii 

MCF-7 byl aplikován 300nM paclitaxel a 600nM SB-T-12854, na rezistentní buněčnou linii MCF-7-

PAC/REZ byl aplikován 600nM paclitaxel a 600nM SB-T-12854. Kontrolní buňky (KO) byly pěstovány v 

kultivačním médiu bez taxanů. Hladiny proteinů mTOR, pmTOR a AT7 byly stanoveny metodou western 

blot po 24 hodinách inkubace s taxany. Protein aktin sloužil jako kontrola nanášky. Data reprezentují 

výsledek ze dvou nezávislých pokusů.  
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Hladina proteinu ATG16L1 byla stejná jak u senzitivních, tak i u rezistentních 

sublinií MCF-7 a nebyla nijak ovlivněna aplikací taxanů (viz Obr. 4.2.15). V kontrolních 

buňkách byla bazální hladina proteinu p62 zvýšena u rezistentní sublinie v porovnání se 

senzitivní sublinií. Aplikace taxanů vedla u obou sublinií k nárůstu hladiny p62. Tento 

efekt byl také více výrazný po aplikaci SB-T-12854, než po aplikaci paclitaxelu (viz Obr. 

4.2.15). Hladina proteinu Beclin-1 byla v kontrolních buňkách mezi senzitivními i 

rezistentními subliniemi i po aplikaci paclitaxelu stejná. Aplikace SB-T-12854 vedla u 

obou těchto sublinií ke snížení hladiny Beclin-1, což bylo zvláště patrné u senzitivní 

sublinie (viz Obr. 4.2.15).  

 

Obr. 4.2.15 Změny hladiny proteinů ATG16L1, p62 a Beclin-1 u senzitivních (S) a rezistentních (R) 

buněčných linií MCF-7 a MCF-7-PAC/REZ po aplikaci taxanů. Na přípravu proteinových lyzátů bylo 

nasazeno 5x106 buněk a pomocí taxanů u nich byla indukována apoptóza. Na senzitivní buněčnou sublinii 

MCF-7 byl aplikován 300nM paclitaxel a 600nM SB-T-12854, na rezistentní buněčnou linii MCF-7-

PAC/REZ byl aplikován 600nM paclitaxel a 600nM SB-T-12854. Kontrolní buňky (KO) byly pěstovány 

v kultivačním médiu bez taxanů. Hladiny proteinů ATG16L1, p62 a Beclin-1 byly stanoveny metodou 

western blot po 24 hodinách inkubace s taxany. Protein aktin sloužil jako kontrola nanášky. Data 

reprezentují výsledek ze dvou nezávislých pokusů. 
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Hladina proteinu ATG5 byla stejná jak u senzitivních, tak i u rezistentních sublinií 

MCF-7 a nebyla nijak ovlivněna aplikací taxanů (viz Obr. 4.2.16). Hladiny proteinů 

ATG12 a ATG3 byly stejné jak u senzitivních, tak i u rezistentních kontrolních sublinií 

MCF-7. Aplikace SB-T-12854 vedla ke snížení hladiny ATG12 i ATG3, zatímco aplikace 

paclitaxelu neměla na hladiny těchto proteinů téměř žádný efekt (viz obr. 4.2.16).  

 

 

Obr. 4.2.16 Změny hladiny proteinů ATG5, ATG12 a ATG3 u senzitivních (S) a rezistentních (R) 

buněčných linií MCF-7 a MCF-7-PAC/REZ po aplikaci taxanů. Na přípravu proteinových lyzátů bylo 

nasazeno 5x106 buněk a pomocí taxanů u nich byla indukována apoptóza. Na senzitivní buněčnou sublinii 

MCF-7 byl aplikován 300nM paclitaxel a 600nM SB-T-12854, na rezistentní buněčnou linii MCF-7-

PAC/REZ byl aplikován 600nM paclitaxel a 600nM SB-T-12854. Kontrolní buňky (KO) byly pěstovány 

v kultivačním médiu bez taxanů. Hladiny proteinů ATG5, ATG12 a ATG3 byly stanoveny metodou western 

blot po 24 hodinách inkubace s taxany. Protein aktin sloužil jako kontrola nanášky. Data reprezentují 

výsledek ze dvou nezávislých pokusů.  

 

Bazální hladina volné - nekonjugované i konjugované formy proteinu LC3 byla 

vyšší u senzitivní sublinie oproti rezistentní sublinii. Aplikace paclitaxelu vedla u obou 

sublinií k nárůstu obou těchto forem proteinu LC3, zatímco aplikace SB-T-12854 vedla 
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k nárůstu hladiny LC3 pouze u senzitivní sublinie a u rezistentní sublinie vedla naopak 

k jeho poklesu (viz Obr. 4.2.17).  

 

Obr. 4.2.17 Změny hladiny proteinu LC3 u senzitivních (S) a rezistentních (R) buněčných linií MCF-

7 a MCF-7-PAC/REZ po aplikaci taxanů. Na přípravu proteinových lyzátů bylo nasazeno 5x106 buněk a 

pomocí taxanů u nich byla indukována apoptóza. Na senzitivní buněčnou sublinii MCF-7 byl aplikován 

300nM paclitaxel a 600nM SB-T-12854, na rezistentní buněčnou linii MCF-7-PAC/REZ byl aplikován 

600nM paclitaxel a 600nM SB-T-12854. Kontrolní buňky (KO) byly pěstovány v kultivačním médiu bez 

taxanů. Hladina proteinu LC3 byla stanovena metodou western blot po 24 hodinách inkubace s taxany. 

Protein aktin sloužil jako kontrola nanášky. Data reprezentují výsledek ze dvou nezávislých pokusů.  

 

Závěrem lze shrnout, že bazální míra autofagie je pravděpodobně vyšší u 

senzitivní buněčné sublinie MCF-7 oproti rezistentní sublinii MCF-7-PAC/REZ. Aplikace 

paclitaxelu má, podobně jako tomu bylo u buněčné linie SK-BR-3, mírnější efekt na 

změny v míře autofagie než aplikace SB-T-12854. U obou sublinií vedla shodně aplikace 

taxanů ke snížení míry autofagie, což dokazuje, že autofagie se navození taxanové 

rezistence spíše neúčastní. 

 

4.2.3 Detekce autofagického proteinu LC3 v autofagozomech u 

buněčných linií SK-BR-3, MCF-7 a T47-D 
 

 

Hladina autofagického proteinu LC3 byla pozorována za účelem určení počtu 

autofagozomů v kontrolních buňkách senzitivních i rezistentních sublinií SK-BR-3, SK-

BR-3-PAC/REZ, MCF-7, MCF-7-PAC/REZ a T47-D a její případené změny po aplikaci 

taxanů. U rezistentních buněčných sublinií SK-BR-3-PAC/REZ a MCF-7-PAC/REZ nás 

dále zajímal počet autofagozomů při kultivaci v paclitaxelovém médiu zajišťujícím 
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buněčnou proliferaci a následně po během jejich kultivace v médiu bez taxanu. Jako 

kontrola specifity signálu byly buňky značeny pouze sekundární protilátkou. V těchto 

buňkách nebyl následně detekován žádný signál (výsledky nejsou uvedeny).  
 

4.2.3.1 Množství autofagozomů po aplikaci taxanů u buněčných linií a sublinií 

SK-BR-3, MCF-7 a T47-D 
 

Na krycí sklíčka bylo nasazeno 1x105 buněk (viz 3.2.3), které byly inkubovány 

v kultivačním médiu, které u dané buněčné linie a sublinie zajišťuje buněčnou 

proliferaci, případně indukuje apoptózu. Po 24 hodinách inkubace s taxany pro buněčné 

linie SK-BR-3 a MCF-7 a po 48 hodinách inkubace pro buněčnou linii T47-D byly buňky 

značeny příslušnými protilátkami a vizualizovány konfokálním mikroskopem Leica (viz 

3.7). 

 U buněčné linie SK-BR-3 byl detekován vyšší počet autofagozomů v případě 

rezistentní sublinie SK-BR-3-PAC/REZ oproti senzitivní sublinii. Po aplikaci taxanů došlo 

u obou s těchto sublinií k mírnému poklesu počtu autofagozomů a tím pravděpodobně i 

k poklesu míry autofagie (viz Obr. 4.2.18).   

 V kontrolních buňkách senzitivní i rezistentní sublinie MCF-7 a MCF-7-PAC/REZ 

byl počet autofagozomů nízký a u obou sublinií přibližně stejný. Aplikace taxanů neměla 

na počet autofagozomů žádný vliv a míra autofagie se u žádné z testovaných subliií 

nezměnila (viz Obr. 4.2.19). 

U buněčné linie T47-D byl v kontrolních buňkách detekován nízký počet 

autofagozomů. Aplikace taxanů však na rozdíl od buněčných linií SK-BR-3 a MCF-7 vedla 

k nárůstu počtu autofagozomů (viz Obr. 4.2.20).  
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Obr. 4.2.18 Vizualizace autofagického proteinu LC3 u senzitivní a rezistentní buněčné sublinie SK-

BR-3 a SK-BR-3-PAC/REZ po aplikaci taxanů. Na kulatá krycí sklíčka bylo nasazeno 1x105 buněk, které 

byly po dobu 24 hodin inkubovány v kultivačním médiu s taxany. Na buněčnou sublinii SK-BR-3 byl 

aplikován 100nM paclitaxel, nebo 100nM SB-T-12854, na buněčnou sublinii SK-BR-3-PAC/REZ byl 

aplikován 300nM paclitaxel, nebo 100nM SB-T-12854. Kontrolní buňky byly kultivovány v médiu bez 

taxanu (SK-BR-3), či ve 100nM paclitaxelu (SK-BR-3-PAC/REZ). Buňky byly následně značeny příslušnou 

primární a sekundární protilátkou a LC3 byl vizualizován na konfokálním mikroskopu. Data reprezentují 

výsledek ze dvou nezávislých experimentů.  
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Obr. 4.2.19 Vizualizace autofagického proteinu LC3 u senzitivní a rezistentní buněčné sublinie 

MCF-7 a MCF-7-PAC/REZ po aplikaci taxanů. Na kulatá krycí sklíčka bylo nasazeno 1x105 buněk, které 

byly po dobu 24 hodin inkubovány v kultivačním médiu s taxany. Na buněčnou sublinii MCF-7 byl 

aplikován 300nM paclitaxel, nebo 600nM SB-T-12854, na buněčnou sublinii MCF-7-PAC/REZ byl 

aplikován 600nM paclitaxel, nebo 600nM SB-T-12854. Kontrolní buňky byly kultivovány v médiu bez 

taxanu (MCF-7), či ve 300nM paclitaxelu (MCF-7-PAC/REZ. Buňky byly následně značeny příslušnou 

primární a sekundární protilátkou a LC3 byl vizualizován na konfokálním mikroskopu. Data reprezentují 

výsledek ze dvou nezávislých experimentů.  

 

Z výsledků vyplývá, že u buněčné linie SK-BR-3 bylo detekováno více 

autofagozomů a tím pravděpodobně i vyšší míra autofagie u rezistentní sublinie oproti 

senzitivní sublinii. Aplikace taxanů vedla u obou sublinií k mírnému poklesu počtu 

autofagozomů.  U senzitivní i rezistentní buněčné sublinie MCF-7 a MCF-7-PAC/REZ byl 

počet autofagozomů velmi nízký a aplikace taxanů nevedla k žádným změnám v jejich 

počtu. U buněčné linie T47-D je bazální míra autofagie u kontrolních buněk poměrně 

nízká, po inkubaci v taxanovém médiu však bylo detekováno zvýšené množství 

autofagozomů. 
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Obr. 4.2.20. Vizualizace autofagického proteinu LC3 u buněčné linie T47-D po aplikaci taxanů. Na 

kulatá krycí sklíčka bylo nasazeno 1x105 buněk, které byly po dobu 48 hodin inkubovány v kultivačním 

médiu s 300nM paclitaxelem, nebo 300nM SB-T-12854. Kontrolní buňky byly kultivovány v čistém 

kultivačním médiu bez taxanu. Buňky byly následně značeny příslušnou primární a sekundární 

protilátkou a LC3 byl vizualizován na konfokálním mikroskopu. Data reprezentují výsledek ze dvou 

nezávislých experimentů.  
 

 

4.2.3.2 Množství autofagozomů u rezistentních buněčných sublinií SK-BR-3-

PAC/REZ a MCF-7-PAC/REZ po readaptaci  

 Na krycí sklíčka bylo nasazeno buněčné 1x105 buněk rezistentní sublinie SK-BR-

PAC/REZ a MCF-7-PAC/REZ (viz kapitola 3.2.3), které byly inkubovány v kultivačním 

médiu bez taxanu. Jako kontrolní buňky byly použity rezistentní buněčné sublinie, které 

byly kultivovány v paclitaxelovém médiu zajišťujícím buněčnou proliferaci (viz Tab.2) a 

senzitivní buněčné sublinie SK-BR-3 a MCF-7, které byly kultivovány v médiu bez 

taxanu. Po 24 hodinách inkubace v kultivačním médiu bez taxanu pro obě buněčné linie 

byly buňky značeny příslušnými protilátkami a vizualizovány konfokálním 

mikroskopem Leica (viz kapitola 3.7). 

U rezistentní buněčné sublinie SK-BR-3-PAC/REZ, která byla kultivovaná ve 

100nM paclitaxelu, tj. médiu, které zajišťuje buněčnou proliferaci, byla hladina proteinu 

LC3 a tedy i množství autofagozomů velmi nízká. Po readaptaci SK-BR-3-PAC/REZ v 

kultivačním médiu bez paclitaxelu došlo po 24 hodinách inkubace ke zvýšení počtu 

autofagozomů. Nejnižší počet autofagozomů byl pozorován u kontrolní senzitivní 

buněčné sublinie SK-BR-3 (viz Obr. 4.2.21).  
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Obr. 4.2.21 Vizualizace autofagického proteinu LC3 u rezistentní buněčné sublinie SK-BR-3-

PAC/REZ a MCF-7-PAC/REZ v taxanovém kultivačním médiu a v médiu bez taxanů. Na kulatá krycí 

sklíčka bylo nasazeno 1x105 buněk, které byly po dobu 24 hodin inkubovány v kultivačním médiu s taxany 

o koncentraci zajišťující buněčnou proliferaci nebo v kultivačním médiu bez taxanů. Sublinie SK-BR-3-

PAC/REZ byla kultivována ve 100nM paclitaxelu a kontrolní buněčná sublinie MCF-7-PAC/REZ v 300nM 

paclitaxelu. Readaptované buňky byly kultivovány v kultivačním médiu bez taxanů. Jako kontrola byl též 

vizualizován LC3 u senzitivních buněčných sublinií SK-BR-3 a MCF-7, který byly kultivovány v médiu bez 

taxanu. Buňky byly následně značeny příslušnou primární a sekundární protilátkou a LC3 byl vizualizován 

na konfokálním mikroskopu. Data reprezentují výsledek ze dvou nezávislých experimentů 

 

U rezistentní buněčné sublinie MCF-7-PAC/REZ, která byla kultivovaná v 300nM 

paclitaxelu - médiu zajišťujícím buněčnou proliferaci, byl počet autofagozomů velmi 

nízký. Po readaptaci buněk v kultivačním médiu bez paclitaxelu došlo u obou subliiní po 

24 hodinách inkubace k  mírnému zvýšení počtu autofagozomů. (viz Obr. 4.2.21). 
 

 

 Závěrem lze říci, že v rezistentních buněčných subliniích SK-BR-3-PAC/REZ i 

MCF-7-PAC/REZ vedla 24 hodinová readaptace v kultivačím médiu bez paclitaxelu ke 

zvýšení počtu autofagozomů.   
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4.2.4 Úloha míry autofagie v rezistenci k taxanům u senzitivních a 

rezistentních nádorových linií prsu SK-BR-3, MCF-7 a T47-D 
 

U senzitivních a rezistentních buněčných sublinií SK-BR-3, SK-BR-3-PAC/REZ, 

MCF-7, MCF-7-PAC/REZ a T47-D byl nejprve testován vliv inhibitoru (bafilomycin A1) a 

aktivátoru (rapamycin) autofagie (viz 4.2.3.1) na buněčnou proliferaci (viz 4.2.3.2). Efekt 

na míru autofagie byl také ověřen metodou western blot (viz 4.2.3.3). Na základě těchto 

výsledků byly vybrány koncentrace autofagických modulátorů, které byly použity pro 

inhibici, či aktivaci autofagie s cílem zjistit, zda mají změny v bazální míře autofagie vliv 

na rezistenci nádorových linií k taxanům. 
 

4.2.4.1 Vliv modulátorů autofagie na proliferaci nádorových linií  
 

Na pokus bylo nasazeno 1x105 buněk (viz 3.2.3), které byly dále kultivovány 

v 1nM, 10nM a 100nM bafilomycinu A1, nebo ve 10nM, 100nM, 1µM a 10µM 

rapamycinu. Tyto koncentrace modulátorů autofagie byly vybrány na základě literatury. 

Živé buňky byly spočítány pomocí Bűrkerovy komůrky (viz 3.2.3) po 48 hodinách 

inkubace s oběma modulátory autofagie pro všechny uvedené buněčné linie. 

U senzitivní a rezistentní buněčné sublinie SK-BR-3 a SK-BR-3-PAC/REZ došlo 

k signifikantnímu snížení buněčné proliferace po aplikaci 10nM a 100nM bafilomycinu 

A1, zatímco aplikace 1nM bafilomycinu A1 neměla na buněčnou proliferaci žádný vliv. 

Na buněčnou proliferaci u senzitivní sublinie SK-BR-3 neměla negativní vliv žádná 

z použitých koncentrací rapamycinu, zatímco u rezistentní sublinie SK-BR-3-PAC/REZ 

indukoval 10µM rapamycin buněčnou smrt. Aplikace 10nM, 100nM a 1µM rapamycinu 

neměla na na buněčnou proliferaci SK-BR-3-PAC/REZ žádný výraznější efekt (viz Graf 

4.2.1).   

U senzitivní a rezistentní sublinie MCF-7 a MCF-7-PAC/REZ vedla aplikace 

bafilomycinu A1 ke snížení buněčné proliferace a tento efekt byl tím výraznější, čím 

vyšší byla použita koncentrace bafilomycinu A1. Tento negativní efekt na buněčný růst 

byl také výraznější u senzitivní sublinie oproti rezistentní sublinii. Aplikace rapamycinu 

působila na obě buněčné sublinie velmi podobně, tj. v obou případech vedla ke snížení 

buněčné proliferace tím více, čím byla vyšší koncentrace rapamycinu (viz Graf 4.2.2.).  
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Graf 4.2.1 Buněčná proliferace senzitivní a rezistentní buněčné sublinie SK-BR-3 a SK-BR-3-

PAC/REZ v přítomnosti modulátorů autofagie. Do 24-jamkové kultivační destičky bylo nasazeno 1x105 

buněk, které byly následně po dubletech inkubovány v médiu zajišťujícím buněčnou proliferaci tj. 

v kultivačním médiu bez taxanu pro buněčnou sublinii SK-BR-3 a ve 100nM paclitaxelu pro buněčnou 

sublinii SK-BR-3-PAC/REZ. Do kultivačního média byl rovněž dále přidán 1nM, 10nM nebo 100nM 

bafilomycin A1 (BAFI), či 10nM, 100nM, 1µM nebo 10µM rapamycin (RAPA). Kontrolní buňky jednotlivých 

buněčných sublinií byly pěstovány v příslušném kultivačním médiu bez modulátorů autofagie. Po 48 

hodinách kultivace byly buňky sklizeny, barveny trypanovou modří a pomocí Bűrkerovy komůrky byly 

spočítány proliferující buňky. Hodnoty uvedené v grafu jsou průměrem ze dvou nezávislých měření.  
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Graf 4.2.2 Buněčná proliferace senzitivní a rezistentní buněčné sublinie MCF-7 a MCF-7-PAC/REZ 

v přítomnosti modulátorů autofagie. Do 24-jamkové kultivační destičky bylo nasazeno 1x105 buněk, 

které byly následně po dubletech inkubovány v médiu zajišťujícím buněčnou proliferaci, tj. v kultivačním 

médiu bez taxanu pro buněčnou sublinii MCF-7 a ve 300nM paclitaxelu pro buněčnou sublinii MCF-7-

PAC/REZ. Do kultivačního média byl rovněž dále přidán 1nM, 10nM nebo 100nM bafilomycin A1 (BAFI, 

či 10nM, 100nM, 1µM nebo 10µM rapamycin (RAPA). Kontrolní buňky jednotlivých buněčných sublinií 

byly pěstovány v příslušném kultivačním médiu bez modulátorů autofagie. Po 48 hodinách kultivace byly 

buňky sklizeny, barveny trypanovou modří a pomocí Bűrkerovy komůrky byly spočítány proliferující 

buňky. Hodnoty uvedené v grafu jsou průměrem ze dvou nezávislých měření.  
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U buněčné linie T47-D vedla aplikace všech koncentrací bafilomycinu A1 

k inhibici buněčné proliferace a tato inhibice byla tím vyšší, čím vyšší byla koncentrace 

bafilomycinu A1. K inhibici buněčné proliferace vedla též aplikace rapamycinu a to 

nezávisle na použité koncentraci (viz Graf 4.2.3.).  

 

 

 

 

Graf 4.2.3 Buněčná proliferace buněčné linie T47-D v přítomnosti modulátorů autofagie. Do 24-

jamkové kultivační destičky bylo nasazeno 1x105 buněk, které byly následně po dubletech inkubována 

v médiu zajišťujícím buněčnou proliferaci tj. v kultivačním médiu bez taxanu. Do média byl dále přidán 

1nM, 10nM nebo 100nM bafilomycin A1 (BAFI), či 10nM, 100nM, 1µM nebo 10µM rapamycin (RAPA). 

Kontrolní buňky byly pěstovány v kultivačním médiu bez modulátorů autofagie. Po 48 hodinách kultivace 

byly buňky sklizeny, barveny trypanovou modří a pomocí Bűrkerovy komůrky byly spočítány proliferující 

buňky. Hodnoty uvedené v grafu jsou průměrem ze dvou nezávislých měření 

 

Na základě těchto výsledků byly pro další pokusy vybrány tyto koncentrace 

modulátorů autofagie: pro buněčné linie a sublinie SK-BR-3, MCF-7, MCF-7-PAC/REZ a 

T47-D byl vybrán 1nM, 5nM a 10nM bafilomycin A1, pro buněčnou sublinii SK-BR-3-

PAC/REZ byl vybrán 5nM, 10nM a 50nM bafilomycin A1. Koncentrace rapamycinu byla 

pro všechny buněčné linie zvolena 1nM, 10nM a 100nM.  

 

4.2.4.2 Míra autofagie po aplikaci modulátorů autofagie 

Změny v míře autofagie po aplikaci bafilomycinu A1 a rapamycinu byly 

ověřovány u senzitivních a rezistentních buněčných sublinií SK-BR-3, SK-BR-3-

PAC/REC, MCF-7, MCF-7-PAC/REZ a T47-D prostřednictvím detekce hladiny 

autofagických proteinů mTOR, LC3 a p62. Měřeny byly i hladiny proteinů ATG3 a ATG7, 
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jejichž hladiny se však po aplikaci modulátorů autofagie neměnily (výsledky nejsou 

uvedeny). Ze získaných výsledků byla vybrána finální koncentrace bafilomycinu a 

rapamycinu pro další práci.  

Na přípravu proteinových lyzátů bylo nasazeno 1,2x106 buněk (viz 3.2.3, 3.2.5, 

3.3.2), které byly následně kultivovány v médiu s modulátory autofagie o koncentracích, 

které byly vybrány na základě předchozích výsledků (viz 4.2.4.1). Hladiny autofagických 

proteinů byly detekovány metodou western blot a následnou imunodetekcí (viz 3.6) po 

24 hodinách inkubace s modulátory autofagie pro všechny buněčné linie.  

U senzitivní buněčné sublinie SK-BR-3 vedla aplikace 5nM, 10nM i 50nM 

bafilomycinu A1 k nárůstu hladiny proteinů mTOR, p62 a LC3. Aplikace 10nM a 100nM 

rapamycinu vedla ke snížení hladiny mTOR a p62 a naopak k mírnému zvýšení hladiny 

LC3. Aplikace 1nM rapamycinu neměla na změny hladiny těchto proteinů žádný efekt 

(viz Obr. 4.2.22). 

Obr. 4.2.22 Změny hladiny vybraných autofagických proteinů u senzitivních (S) a rezistentních (R) 

buněčných sublinií SK-BR-3 a SK-BR-3-PAC/REZ po aplikaci modulátorů autofagie. Na přípravu 

proteinových lyzátů bylo nasazeno 1.2x106 buněk, na které byly po 24 hodinách aplikovány modulátory 

autofagie. Na senzitivní buněčnou sublinii SK-BR-3 byl aplikován 5nM, 10nM nebo 50nM bafilomycin A1, 

či 1nM, 10nM nebo 100nM rapamycin, na rezistentní buněčnou linii SK-BR-3-PAC/REZ byl aplikován 1nM, 

5nM nebo 10nM bafilomycin A1, či 1nM, 10nM nebo 100nM rapamycin. Kontrolní buňky (KO) byly 

pěstovány v kultivačním médiu bez modulátorů autofagie. Hladiny proteinů mTOR, p62 a LC3 byly 

stanoveny metodou western blot po 24 hodinách inkubace. Jako kontrola nanášky byl použit protein 

aktin. Data reprezentují výsledky ze dvou nezávislých experimentů.  
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U rezistentní buněčné sublinie SK-BR-3-PAC/REZ vedla aplikace 1nM, 5nM i 

10nM bafilomycinu A1 k nárůstu hladiny proteinů mTOR a p62. Hladina proteinu LC3 se 

však signifikantně zvýšila až při aplikaci 5nM bafilomycinu A1. Aplikace 1nM, 10nM i 

100nM rapamycinu vedla k nárůstu hladiny proteinu mTOR, p62 i LC3 oproti 

kontrolním buňkám. Zatímco hladina LC3 byla ve všech použitých koncentracích 

rapamycinu stejná, hladiny mTOR a p62 rostoucí koncentrací rapamycinu klesaly (viz 

Obr. 4.2.22).  

Lze tedy shrnout, že k inhibici autofagie došlo u senzitivní buněčné sublinie SK-

BR-3 při aplikaci 5nM bafilomycinu A1, zatímco aktivace autofagie byla pozorována po 

aplikaci 10nM rapamycinu A1. K aktivaci autofagie u rezistentní buněčné sublinie SK-

BR-3-PAC/REZ docházelo při kultivaci v 5nM bafilomycinu, zatímco aktivace autofagie 

byla pozorována v 10nM rapamycinu.  

Obr. 4.2.23 Změny hladiny vybraných autofagických proteinů u senzitivních (S) a rezistentních (R) 

buněčných sublinií MCF-7 a MCF-7-PAC/REZ po aplikaci modulátorů autofagie. Na přípravu 

proteinových lyzátů bylo nasazeno 1.2x106 buněk, na které byly po 24 hodinách aplikovány modulátory 

autofagie. Na senzitivní buněčnou sublinii MCF-7 byl aplikován 1nM, 5nM nebo 10nM bafilomycin A1, či 

1nM, 10nM nebo 100nM rapamycin, na rezistentní buněčnou linii SK-BR-3-PAC/REZ byl aplikován 1nM, 

5nM nebo 10nM bafilomycin A1, či 1nM, 10nM nebo 100nM rapamycin. Kontrolní buňky (KO) byly 

pěstovány v kultivačním médiu bez modulátorů autofagie. Hladiny proteinů mTOR, p62 a LC3 byly 

stanoveny metodou western blot po 24 hodinách inkubace. Jako kontrola nanášky byl použit protein 

aktin. Data reprezentují výsledky ze dvou nezávislých experimentů. 
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U senzitivní buněčné sublinie MCF-7 vedla aplikace 1nM bafilomycinu A1 

k nárůstu hladiny proteinů p62 a LC3 a s rostoucími koncentracemi bafilomycinu A1 se 

hladiny těchto proteinů dále zvyšovaly. U proteinu mTOR vedla aplikace bafilomycinu 

A1 ve všech použitých koncentracích ke snížení jeho hladiny. Aplikace rapamycinu vedla 

ke zvýšení hladiny mTOR a naopak ke snížení hladiny proteinu p62, a to přímo úměrně 

použité koncentrace rapamycinu. Hladina proteinu LC3 se po aplikaci rapamycinu nijak 

výrazně nezměnila (viz Obr. 4.2.23). 

U rezistentní buněčné sublinie MCF-7-PAC/REZ vedla aplikace 1nM bafilomycinu 

A1 ke zvýšení hladiny proteinu mTOR, p62 a LC3 a s rostoucí koncentrací bafilomycinu 

A1 se hladiny p62 a LC3 dále zvyšovaly. Aplikace rapamycinu vedla ke snížení hladiny 

proteinu mTOR, p62 a to nezávisle na použité koncentraci rapamycinu. Hladina LC3 se 

naopak po aplikaci 1nM a 10nM rapamycinu mírně zvýšila (viz Obr. 4.2.23).  

Můžeme tedy shrnout, že u senzitivní buněčné sublinie MCF-7 byla signifikantní 

inhibice autofagie pozorována při aplikaci 5nM bafilomycinu A1 a její aktivace v 10nM 

rapamycinu. U rezistentní buněčné sublinie MCF-7-PAC/REZ byla inhibice autofagie 

pozorována v 5nM bafilomycinu A1 a její aktivace v 10nM i rapamycinu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.2.24 Změny hladiny vybraných autofagických proteinů u buněčné line T47-D po aplikaci 

modulátorů autofagie. Na přípravu proteinových lyzátů bylo nasazeno 1.2x106 buněk, na které byly po 

24 hodinách aplikovány modulátory autofagie. Na buněčnou sublinii T47-D byl aplikován 1nM, 5nM nebo 

10nM bafilomycin A1, či 1nM, 10nM nebo 100nM rapamycin. Kontrolní buňky (KO) byly pěstovány v 

kultivačním médiu bez modulátorů autofagie. Hladiny proteinů mTOR, p62 a LC3 byly stanoveny metodou 

western blot po 24 hodinách inkubace. Jako kontrola nanášky byl použit protein aktin. Data reprezentují 

výsledky ze dvou nezávislých experimentů. 
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U buněčné linie T47-D vedla aplikace 5nM bafilomycinu A1 ke zvýšení hladiny 

proteinů p62 a LC3 a s rostoucí koncentrací bafilomycinu A1 se hladiny těchto proteinů 

dále zvyšovaly. Hladina proteinu mTOR se po aplikaci bafilomycinu A1 nijak výrazně 

neměnila. Aplikace 100nM rapamycinu vedla k signifikantnímu snížení hladiny proteinu 

mTOR a p62. Nižší koncentrace rapamycinu neměly žádný efekt na hladinu proteinu 

mTOR, avšak u proteinu p62 vedly ke zvýšení jeho hladiny. Hladina proteinu LC3 se po 

aplikaci rapamycinu mírně zvýšila, ale mezi jednotlivými koncentracemi rapamycinu 

nebyl pozorován rozdíl (viz Obr. 4.2.24).  
 

4.2.4.3 Vliv inhibice a aktivace autofagie na senzitivitu nádorových linií 

k taxanům 
 

Vliv modulátorů autofagie na senzitivitu nádorových linií k taxanům byl testován 

na senzitivních a rezistentních nádorových liniích SK-BR-3, SK-BR-3-PAC/REZ, MCF-7, 

MCF-7-PAC/REZ a buněčné linii T47-D. 

 Na pokus bylo nasazeno 1x105 buněk, které byly následně kultivovány 

v taxanovém médiu (paclitaxelu, SB-T-12854), které u dané buněčné linie a sublinie 

indukuje apoptózu (viz 3.2.3, 3.2.4). Spolu s taxany byly do média přidány dříve určené 

koncentrace modulátorů autofagie, bafilomycinu A1 a rapamycinu (viz 4.2.4.1, 4.2.4.2). 

Na všechny použité buněčné linie a sublinie byl aplikován 5nM bafilomycin A1, 10nM 

rapamycin byl aplikován na senzitivní a rezistentní buněčné sublinie SK-BR-3, SK-BR-3-

PAC/REZ, MCF-7 a MCF-7-PAC/REZ a 100nM rapamycin byl aplikován na buněčnou linii 

T47-D. Pomocí Bűrkerovy komůrky byly spočítány živé buňky (viz kapitola 3.2.3) 

v případě SK-BR-3 a SK-BR-PAC/REZ po 48 hodinách, u MCF-7, MCF-7-PAC/REZ po 96 

hodinách a u buněčné linie T47-D po 144 hodinách inkubace s modulátory autofagie.   

U senzitivní buněčné sublinie SK-BR-3 došlo po aplikaci paclitaxelu i SB-T-12854 

k očekávanému signifikantnímu úbytku buněk v porovnání s kontrolou a současná 

aplikace rapamycinu i bafilomycinu A1 neměla na přežití těchto buněk po aplikaci 

taxanů žádný efekt. Aplikace samotného bafilomycinu A1 a rapamycinu neměla na 

proliferaci této buněčné linie také žádný efekt (viz Graf 4.2.4).  
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Graf 4.2.4. Buněčná proliferace senzitivní a rezistentní buněčné sublinie SK-BR-3 a SK-BR-3-

PAC/REZ v přítomnosti modulátorů autofagie a taxanů. Do 24-jamkové kultivační destičky bylo 

nasazeno 1x105 buněk, které byly následně po dubletech kultivovány v taxanovém médiu spolu s 

modulátory autofagie. Buněčná sublinie SK-BR-3 byla inkubována ve 100nM paclitaxelu (pacli), nebo SB-

T-12854 (854) spolu s 10nM rapamycinem (Rapa), či 5nM bafilomycinem A1 (Bafi), buněčná sublinie SK-

BR-3-PAC/REZ byla inkubována v 300nM paclitaxelu nebo 100nM SB-T-12854 spolu s 10nM 

rapamycinem, či 5nM bafilomycinem A1. Kontrolní buňky byly pěstovány v kultivačním médiu bez taxanu 

a modulátorů autofagie. Po 48 hodinách kultivace byly buňky sklizeny, barveny trypanovou modří a 

pomocí Bűrkerovy komůrky byly spočítány proliferující buňky. Hodnoty uvedené v grafu jsou průměrem 

ze dvou nezávislých měření.  
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Rovněž u rezistentní buněčné sublinie SK-BR-3-PAC/REZ vedla aplikace 

samotného SB-T-12854 i jeho kombinace s rapamycinem a bafilomycinem A1 

k signifikantnímu úbytku buněk v porovnání s kontrolou a modulátory autofagie neměly 

na senzitivu k SB-T-12854 žádný vliv. Aplikace paclitaxelu v kombinaci s bafilomycinem 

A1 vedla též k očekávanému úbytku buněk ve srovnání s kontrolou. Kombinace 

paclitaxelu a rapamycinu rezistenci této sublinie k paclitaxelu zvýšila. Aplikace 

samotného bafilomycinu A1 a rapamycinu neměla na proliferaci této buněčné linie také 

žádný efekt (viz Graf 4.2.4). 

Lze shrnout, že u senzitivní buněčné sublinie SK-BR-3 nemělo snížení ani zvýšení 

míry autofagie žádný vliv na účinek taxanů a míra apoptózy v důsledku jejich aplikace 

nebyla tedy nijak ovlivněna. U rezistentní buněčné sublinie SK-BR-3-PAC/REZ neměla 

na její proliferaci žádný vliv aplikace SB-T-12854 spolu se zvýšením ani snížením míry 

autofagie. Překvapivě však v souvislosti s aplikací paclitaxelu vedlo zvýšení míry 

autofagie ke zvýšení rezistence buněčné sublinie SK-BR-3-PAC/REZ k účinkům 

paclitaxelu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4.2.5 Buněčná proliferace rezistentní buněčné sublinie SK-BR-3-PAC/REZ v přítomnosti 

modulátorů autofagie a taxanů. Do 24-jamkové kultivační destičky bylo nasazeno 1x105 buněk, které 

byly následně po dubletech kultivovány v taxanovém médiu spolu s modulátory autofagie, tj v 1000nM 

paclitaxelu spolu s 10nM rapamycinem či 5nM bafilomycinem A1. Kontrolní buňky byly pěstovány 

v kultivačním médiu se 100nM paclitaxelem. Po 48 hodinách kultivace byly buňky sklizeny, barveny 

trypanovou modří a pomocí Bűrkerovy komůrky byly spočítány proliferující buňky. Hodnoty uvedené 

v grafu jsou průměrem ze dvou nezávislých měření.  

 

Abychom potvrdili, že zvýšení míry autofagie vede ke zvýšení proliferace buněk 

SK-BR-3 v důsledku snížení senzitivity k paclitaxelu, byl tento pokus částečně zopakován 
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s vyšší koncentrací paclitaxelu (1000nM) oproti původní 300nM koncentraci. Z výsledků 

je patrné, že se pozitivní efekt autofagie na přežití buněk po aplikaci taxanů potvrdil (viz 

Graf 4.2.5).  

U senzitivní buněčné sublinie MCF-7 byl po aplikaci taxanů (paclitaxel, SB-T-

12854) rovněž pozorován očekávaný úbytek buněk a změny v míře autofagie neměly na 

proliferaci této buněčné sublinie žádný výrazný efekt. Aplikace samotného rapamycinu 

neměla na buněčnou proliferaci téměř žádný vliv, zatímco aplikace 5nM Bafilomycinu 

A1 měla z dlouhodobého hlediska na proliferaci těchto buněk velmi negativní vliv (viz 

Graf 4.2.6). Proto byla část tohoto pokusu zopakována také s 1nM bafilomycinem A1, 

jehož aplikace měla na buněčnou proliferaci minimální vliv. Buněčnou senzitivitu 

k účinkům taxanů ale 1nM bafilomycin A1 také neovlivnil (viz Graf 4.2.7).  

U rezistentní buněčné linie MCF-7-PAC/REZ došlo po aplikaci SB-T-12854 

k signifikantnímu úbytku buněk, který nebyl nijak ovlivněn současnou aplikací 

modulátorů autofagie. Aplikace samotného 600nM paclitaxelu neměla na buněčnou 

proliferaci žádný efekt, ani při současné aplikaci rapamycinu. Po aplikaci 600nM 

paclitaxelu společně s 5nM bafilomycinem A1 však došlo k signifikantnímu úbytku 

buněk, který je však zřejmě důsledkem aplikace samotného bafilomycinu A1, zatímco 

aplikace samotného rapamycinu buněčnou proliferaci nijak výrazně neovlivnila (viz Graf 

4.2.6). Z tohoto důvodu byl tento pokus částečně zopakován 1nM bafilomycinem A1 a 

také s 3000 nM paclitaxelem. Výsledky ukázaly, že aplikace 1nM bafilomycinu A1 již 

nemá na buněčnou proliferaci negativní efekt. Po aplikaci 3000nM paclitaxelu docházelo 

k signifikantnímu úbytku buněk a buněčná proliferace nebyla nijak ovlivněna změnou 

v míře autofagie (viz Graf 4.2.8).  

Lze tedy shrnout, že u senzitivní i rezistentní buněčné sublinie MCF-7 a MCF7-

PAC/REZ nemá aplikace modulátorů autofagie vliv na účinek taxanů a buněčná 

proliferace tedy není nijak ovlivněna mírou autofagie.  
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Graf 4.2.6 Buněčná proliferace senzitivní a rezistentní buněčné sublinie MCF-7 a MCF-7-PAC/REZ 

v přítomnosti modulátorů autofagie a taxanů. Do 24-jamkové kultivační destičky bylo nasazeno 1x105 

buněk, které byly následně po dubletech kultivovány v taxanovém médiu spolu s modulátory autofagie. 

Buněčná sublinie MCF-7 byla inkubována v 300nM paclitaxelu (pacli) nebo 600nM SB-T-12854 (854) 

spolu s 10nM rapamycinem (Rapa) či 5nM bafilomycinem A1 (Bafi), buněčná sublinie MCF-7-PAC/REZ 

byla inkubována v 600nM paclitaxelu nebo 600nM SB-T-12854 spolu s 10nM rapamycinem či 5nM 

bafilomycinem A1. Kontrolní buňky byly pěstovány v kultivačním zajišťujícím buněčnou proliferaci bez 

přidání modulátorů autofagie. Po 96 hodinách kultivace byly buňky sklizeny, barveny trypanovou modří a 

pomocí Bűrkerovy komůrky byly spočítány proliferující buňky. Hodnoty uvedené v grafu jsou průměrem 

ze dvou nezávislých měření.  
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Graf 4.2.7 Buněčná proliferace senzitivní buněčné sublinie MCF-7 v přítomnosti bafilomycinu A1 a 

taxanů. Do 24-jamkové kultivační destičky bylo nasazeno 1x105 buněk, které byly následně po dubletech 

kultivovány v taxanovém médiu spolu s modulátory autofagie - ve 300nM paclitaxelu nebo 600nM SB-T-

12854 spolu s 1nM bafilomycinem A1 (Bafi). Kontrolní buňky byly pěstovány v kultivačním médiu bez 

taxanu a bafilomycinu A1. Po 96 hodinách kultivace byly buňky sklizeny, barveny trypanovou modří a 

pomocí Bűrkerovy komůrky byly spočítány proliferující buňky. Hodnoty uvedené v grafu jsou průměrem 

ze dvou nezávislých měření.  

  

Graf 4.2.8 Buněčná proliferace rezistentní buněčné sublinie MCF-7-PAC/REZ v přítomnosti 

modulátorů autofagie a taxanů. Do 24-jamkové kultivační destičky bylo nasazeno 1x105 buněk, které 

byly následně po dubletech kultivovány v taxanovém médiu spolu s modulátory autofagie - ve 3000nM 

paclitaxelu spolu s 10nM rapamycinem (Rapa) nebo 1nM bafilomycinem A1 (Bafi). Kontrolní buňky byly 

pěstovány v kultivačním médiu s 300nM paclitaxelem a bez modulátorů autofagie. Po 96 hodinách 

kultivace byly buňky sklizeny, barveny trypanovou modří a pomocí Bűrkerovy komůrky byly spočítány 

proliferující buňky. Hodnoty uvedené v grafu jsou průměrem ze dvou nezávislých měření.  
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U buněčné linie T47-D vedla aplikace paclitaxelu i SB-T-12854 k signifikantnímu 

úbytku buněk a současná aplikace modulátorů autofagie neměla na buněčnou senzitivitu 

k taxanům žádný výrazný efekt. Aplikace samotného bafilomycinu A1 měla 

z dlouhodobějšího hlediska mírně negativní efekt na buněčnou proliferaci a při aplikaci 

rapamycinu byl tento negativní efekt ještě výraznější. Negativní efekt rapamycinu na 

buněčnou proliferaci byl pozorován ve všech použitých koncentracích. Z výsledků 

vyplývá, že u buněčné linie T47-D nedochází po aplikaci modulátorů autofagie ke změně 

účinnosti taxanů (viz Graf 4.2.9) 

 

 

Graf 4.2.9. Buněčná proliferace buněčné linie T47-D v přítomnosti modulátorů autofagie a taxanů. 

Do 24-jamkové destičky bylo nasazeno 1x105 buněk, která byly následně po dubletech kultivovány 

v taxanovém médiu - ve 300nM paclitaxelu (pacli), nebo 300nM SB-T-12854 (854) spolu s 100nM 

rapamycinem (Rapa) či 5nM bafilomycinem (Bafi). Kontrolní buňky byly pěstovány v kultivačním médiu 

bez taxanu a modulátorů autofagie. Po 120 hodinách kultivace byly buňky sklizeny, barveny trypanovou 

modří a pomocí Bűrkerovy komůrky byly spočítány proliferující buňky. Hodnoty uvedené v grafu jsou 

průměrem ze dvou nezávislých měření. 
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4.3 Úloha vybraných izotypů β-tubulinu v rezistenci k taxanům u 

nádorových linií prsu SK-BR-3, MCF-7 a T47-D 

4.3.1 Detekce hladiny βII- a βIII-tubulinu u nádorových linií prsu 

Změny v expresi isotypů βII- a βIII-tubulinu byly porovnávány mezi senzitivními 

a rezistentními buněčnými subliniemi SK-BR-3, SK-BR-3-PAC/REZ, MCF-7 a MCF-7-

PAC/REZ s cílem zjistit, jestli by mohla být rezistence k taxanům důsledkem odlišné 

genové exprese v jednotlivých subliniích. Současně nás zajímalo, zda jsou hladiny těchto 

β-tubulinových isotypů u výše uvedených senzitivních a rezistentních buněčných 

sublinií a u buněčné linie T47-D ovlivněny aplikací taxanů. U každé buněčné linie a 

sublinie byla také detekována hladina β-tubulinu, který sloužil jako kontrola genové 

exprese celkového β-tubulinu v buňce a hladina aktinu, který sloužil jako kontrola 

nanášky.  

Na přípravu buněčných lyzátů bylo nasazeno 5x106 buněk (viz kapitoly 3.2.3 a 

3.3.2), které byly následně kultivovány v taxanovém médiu (paclitaxel, SB-T-12854) o 

koncentraci indukující u dané buněčné linie apoptózu (viz kapitola 3.2.4). Hladiny βII- a 

βIII-tubulinu byly detekovány metodou western blot a následnou imunodetekcí (viz 

kapitola 3.6) po 24 hodinách inkubace pro senzitivní i rezistentní sublinie SK-BR-3, SK-

BR-3-PAC/REZ, MCF-7 a MCF-7-PAC/REZ a po 48 a 120 hodinách pro senzitivní 

buněčnou linii T47-D. 
 

4.3.1.1 Změny exprese βII-tubulinu u buněčných linií SK-BR-3, MCF-7 a T47-D 
 

Hladina βII-tubulinu se mezi senzitivními a rezistentními buněčnými subliniemi SK-BR-

3 a SK-BR-3-PAC/REZ nijak nelišila a nebyla též ovlivněna aplikací taxanů. U senzitivní 

sublinie v rostoucích kontrolních buňkách a po aplikaci taxanů byla detekována menší 

izoforma či jiná forma βII-tubulinu. V menší míře byla tato izoforma detekována i u 

rezistentní sublinie (viz Obr. 4.3.1). 

U buněčné linie MCF-7 byla detekována mírně zvýšená hladina βII-tubulinu v rezistentní 

sublinii MCF-7-PAC/REZ oproti senzitivní sublinii. Aplikace taxanů neměla na hladinu 

βII-tubulinu žádný efekt. U senzitivní sublinie se v kontrolních buňkách a po aplikaci 

taxanů objevuje, podobně jako u buněčné linie SK-BR-3, menší izoforma tohoto proteinu. 

U rezistentní buněčné sublinie MCF-7-PAC/REZ nebyla tato izoforma βII-tubulinu 

detekována (viz Obr. 4.3.2). 
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4.3.1 Změny hladiny βII-tubulinu u senzitivních (S) a rezistentních (R) buněčných sublinií SK-BR-3 

a SK-BR-3-PAC/REZ po aplikaci taxanů. Na přípravu proteinových lyzátů bylo nasazeno 5x106 buněk a 

po 24 hodinách byl na buněčnou sublinii SK-BR-3 aplikován 100nM paclitaxel, nebo 100nM SB-T-12854 a 

na buněčnou sublinii SK-BR-3-PAC/REZ 300nM paclitaxel, nebo 100nM SB-T-12854. Kontrolní buňky 

(KO) byly pěstovány v kultivačním médiu bez taxanu. Hladiny βII-tubulinu a celkového β-tubulinu 

(výsledky nejsou uvedeny) byly stanoveny metodou western blot po 24 hodinách inkubace s taxany. Jako 

kontrola nanášky byl použit protein aktin. Data reprezentují výsledek ze dvou nezávislých experimentů. 

 

Obr. 4.3.2 Změny hladiny βII-tubulinu u senzitivních (S) a rezistentních (R) buněčných sublinií 

MCF-7 a MCT-7-PAC/REZ po aplikaci taxanů Na přípravu proteinových lyzátů bylo nasazeno 5x106 

buněk po 24 hodinách byl na buněčnou sublinii MCF-7 aplikován 300nM paclitaxel, nebo 600nM SB-T-

12854 a na buněčnou linii MCF-7-PAC/REZ 600nM paclitaxel, nebo 600nM SB-T-12854. Kontrolní buňky 

(KO) byly pěstovány v kultivačním médiu bez taxanu. Hladiny βII-tubulinu a celkového β-tubulinu 

(výsledky nejsou uvedeny) byly stanoveny metodou western blot po 24 hodinách inkubace s taxany. Jako 

kontrola nanášky byl použit aktin. Data reprezentují výsledek ze dvou nezávislých experimentů. 
 

 

U buněčné linie T47-D se v rostoucích kontrolních buňkách hladina βII-tubulinu 

mírně zvyšovala. Po aplikaci taxanů, nezávisle na jejich koncentraci, docházelo 

k mírnému nárůstu hladiny βII-tubulinu po 48 hodinách inkubace s taxany. Po 120 
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hodinách inkubace s taxany byl pozorován pokles hladiny βII-tubulinu. I v případě této 

buněčné linie byla detekována menší izoforma tohoto proteinu, která byla zvláště 

viditelná po 120 hodinách inkubace v taxanovém médiu (viz Obr. 4.3.3).  

Obr. 4.3.3 Změny hladiny βII-tubulinu buněčné linie T47-D po aplikaci taxanů. Na přípravu 

proteinových lyzátů bylo nasazeno 5x106 buněk a po 24 hodinách byl na buněčnou linii T47-D aplikován 

300nM nebo 1000nM paclitaxel, či 300nM nebo 1000nM SB-T-12854. Kontrolní buňky (KO) byly 

pěstovány v kultivačním médiu bez taxanu. Hladiny βII-tubulinu a celkového β-tubulinu (výsledky nejsou 

uvedeny) byly stanoveny metodou western blot po 48 a 120 hodinách inkubace s taxany. Jako kontrola 

nanášky byl použit protein aktin. Uvedený obrázek reprezentuje výsledek ze dvou nezávislých měření.  
 

 

Závěrem lze shrnout, že hladina βII-tubulinu se mezi senzitivními a rezistentními 

buněčnými liniemi SK-BR-3 a MCF-7 nijak nelišila a nebyla také ovlivněna aplikací 

taxanů. Naopak u buněčné linie T47-D docházelo po aplikaci taxanů ke zvýšení hladiny 

βII-tubulinu. U senzitivních sublinií SK-BR-3 a MCF-7, částečně u rezistentní sublinie SK-

BR-3-PAC/REZ a u buněčné linie T47-D byla po aplikaci taxanů detekována menší forma 

βII-tubulinu.  
 

 

4.3.1.2 Změny v expresi βIII-tubulinu u buněčných linií SK-BR-3, MCF-7  

a T47-D 

Mezi senzitivními a rezistentními buněčnými subliniemi SK-BR-3 a SK-BR-3-

PAC/REZ byl patrný rozdíl v hladině βIII-tubulinu, která byla zvýšená u rezistentní 

sublinie oproti senzitivní sublinii. Aplikace taxanů neměla na hladinu βIII-tubulinu 

žádný vliv ani u jedné z testovaných sublinií. Hladina celkového β-tubulinu se mezi 
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senzitivními a rezistentními subliniemi nijak nelišila a nebyla ovlivněna aplikací taxanů 

(viz Obr. 4.3.4).  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Obr. 4.3.4 Změny hladiny βIII-tubulinu u senzitivních (S) a rezistentních (R) buněčných sublinií SK-

BR-3 a SK-BR-3-PAC/REZ po aplikaci taxanů. Na přípravu proteinových lyzátů bylo nasazeno 5x106 

buněk a po 24 hodinách byl na buněčnou sublinii SK-BR-3 100nM paclitaxel, nebo 100nM SB-T-12854 a 

na buněčnou sublinii SK-BR-3-PAC/REZ 300nM paclitaxel, nebo 100nM SB-T-12854. Kontrolní buňky 

(KO) byly pěstovány v kultivačním médiu bez taxanu. Hladina βII-tubulinu a celkového β-tubulinu byla 

stanovena metodou western blot po 24 hodinách inkubace s taxany. Jako kontrola nanášky byl použit 

protein aktin (výsledky nejsou uvedeny). Data reprezentují výsledek ze dvou nezávislých experimentů. 

 

Rovněž mezi senzitivní a rezistentní buněčnou sublinií MCF-7 a MCF-7-PAC/REZ 

byl patrný rozdíl v genové expresi βIII-tubulinu, jehož vyšší hladina byla signifikantně 

vyšší u senzitivní sublinie v porovnání s rezistentní sublinii. Podobně jako u buněčné 

linie SK-BR-3 nebyla hladina βIII-tubulinu nijak ovlivněna aplikací taxanů. Hladina 

celkového β-tubulinu byla mírně zvýšena u rezistentní sublinie oproti senzitivní sublinie 

a nebyla ovlivněna aplikací taxanů (viz Obr. 4.3.5). 

V rostoucích kontrolních buňkách buněčné linie T47-D byla hladina βIII-tubulinu 

kultivovaných v médiu bez přidání taxanů nízká. Po 48 hodinách inkubace s taxany 

docházelo k nárůstu hladiny βIII-tubulinu, jehož hladina se dále zvyšovala i po 120 

hodinách inkubace s taxany. Mírný nárůst hladiny βIII-tubulinu je též patrný po aplikaci 

SB-T-12854 po 48 hodinách inkubace, též s dalším mírným nárůstem po 120 hodinách 

inkubace. Zvýšení hladiny βIII-tubulinu po aplikaci taxanů bylo nezávislé na použité 

koncentraci taxanu. Hladina celkového β-tubulinu se po aplikaci taxanů nijak neměnila 

(viz Obr. 4.3.6).  
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Obr. 4.3.5 Změny hladiny βIII-tubulinu u senzitivních (S) a rezistentních (R) buněčných sublinií 

MCF-7 a MCF-7-PAC/REZ po aplikaci taxanů. Na přípravu proteinových lyzátů bylo nasazeno 5x106 

buněk a po 24 hodinách byl na buněčnou sublinii MCF-7 300nM paclitaxel nebo 600nM SB-T-12854 a na 

buněčnou sublinii MCF-7-PAC/REZ 600nM paclitaxel nebo 600nM SB-T-12854. Kontrolní buňky (KO) byly 

pěstovány v kultivačním médiu bez taxanu. Hladina βII-tubulinu a celkového β-tubulinu byla stanovena 

metodou western blot po 24 hodinách inkubace s taxany. Jako kontrola nanášky byl použit protein aktin 

(výsledky nejsou uvedeny). Data reprezentují výsledek ze dvou nezávislých experimentů. 

 

 

Obr. 4.3.6 Změny hladiny βIII-tubulinu u buněčné linie T47-D po aplikaci taxanů. Na přípravu 

proteinových lyzátů bylo nasazeno 5x106 buněk a po 24 hodinách byl na buněčnou linii T47-D aplikován 

300nM nebo 1000nM paclitaxel, či 300nM nebo 1000nM SB-T-12854. Kontrolní buňky (KO) byly 

pěstovány v kultivačním médiu bez taxanu. Hladina βII-tubulinu a celkového β-tubulinu byla stanovena 

metodou western blot po 48 a 120 hodinách inkubace s taxany. Jako kontrola nanášky byl použit protein 

aktin (výsledky nejsou uvedeny). Data reprezentují výsledek ze dvou nezávislých experimentů 

 

Lze tedy shrnout, že hladina βIII-tubulinu vykazovala u buněčných linií SK-BR-3 a 

MCF-7 zcela opačný trend. Zatímco u buněčné linie SK-BR-3 byla vyšší hladina βIII-

tubulinu detekována u senzitivní sublinie oproti rezistentní sublinii, u buněčné linie 

MCF-7 byla mnohonásobně vyšší hladina βIII-tubulinu pozorována u senzitivní sublinie 

oproti rezistentní sublinii. U senzitivní sublinie MCF-7 byla navíc detekována snížená 
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hladina celkového β-tubulinu. U buněčné linie T47-D byl pozorován nárůst hladiny βIII-

tubulinu po aplikaci taxanů.   

 

4.3.2 Buněčná distribuce βII- a βIII-tubulinu u nádorových linií prsu 
 

Na základě výsledků týkajících se hladiny βII- a βIII-tubulinu (viz 4.3.1) bylo dále 

cílem zjistit, zda je u buněčných sublinií SK-BR-3-PAC/REZ a MCF-7-PAC/REZ rezistence 

k taxanům spojena se změnami distribuce a organizace těchto β-tubulinových izotypů. U 

buněčné linie T47-D bylo také testováno, zda jsou tyto parametry nějak ovlivněny 

aplikací taxanů. U každé buněčné linie byl jako kontrola distribuce β-tubulinu v buňce 

vizualizován také celkový β-tubulin. Jako kontrola specifity vizualizovaného signálu, byly 

buňky značeny pouze sekundární protilátkou. V těchto buňkách nebyl následně 

detekován žádný signál (výsledky nejsou ukázány). 

Na krycí sklíčka bylo nasazeno 1x105 buněk (viz 3.2.3), které byly dále 

inkubovány v kultivačním médiu zajišťujícím buněčnou proliferaci (viz 3.2.2), případně 

v médiu indukujícím apoptózu (viz kapitola 3.2.4). Po 24 hodinách inkubace pro 

buněčné linie SK-BR-3 a MCF-7 a po 48 hodinách inkubace pro buněčnou linii T47-D 

byly buňky značeny příslušnými protilátkami a vizualizovány konfokálním 

mikroskopem Leica (viz 3.7).  

 

4.3.2.1 Vizualizace βII-tubulinu u buněčných linií SK-BR-3, MCF-7 a T47-D 

U senzitivních a rezistentních buněčných sublinií SK-BR-3, SK-BR-3-PAC/REZ, 

MCF-7 a MCF-7-PAC/REZ byl βII-tubulin lokalizován pouze v jádře, ale nenacházel se 

v oblasti jadérka. Jaderný βII-tubulin byl distribuován rovnoměrně a nevytvářel žádné 

vyšší organizované struktury (viz Obr. 4.3.7 a 4.3.8). 

 V kontrolních buňkách buněčné linie T47-D a také po aplikaci taxanů byl 

βII-tubulin lokalizován v jádře, ale rovněž ne v oblasti jadérka. Aplikace SB-T-12854, 

nikoli však paclitaxelu, vedla k translokaci βII-tubulinu do cytoplasmy, kde následně 

docházelo k tvorbě krátkých vláken tvořených βII-tubulinem (viz Obr. 4.3.9). 
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Obr. 4.3.7 Buněčná distribuce βII-tubulinu u senzitivní a rezistentní buněčné sublinie SK-BR-3 a 

SK-BR-3-PAC/REZ. Na kulatá krycí sklíčka bylo nasazeno 1x105 buněk, které byly po dobu 24 hodin 

inkubovány v kultivačním médiu zajišťujícím buněčnou proliferaci. Senzitivní buněčná sublinie SK-BR-3 

byla kultivována v kultivačním médiu bez taxanu a rezistentní buněčná sublinie SK-BR-3-PAC/REZ 

v kultivačním médiu se 100nM paclitaxelem. Buňky byly následně značeny příslušnou primární a 

sekundární protilátkou a βII-tubulin byl vizualizován na konfokálním mikroskopu. Data reprezentují 

výsledek ze dvou nezávislých experimentů.  

 

 

. 
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Obr. 4.3.8 Buněčná distribuce βII-tubulinu u senzitivní a rezistentní buněčné sublinie MCF-7 a 

MCF-7-PAC/REZ. Na kulatá krycí sklíčka bylo nasazeno 1x105 buněk, které byly po dobu 24 hodin 

inkubovány v kultivačním médiu zajišťujícím buněčnou proliferaci. Senzitivní buněčná sublinie MCF-7 

byla kultivována v kultivačním médiu bez taxanu a rezistentní buněčná sublinie MCF-7-PAC/REZ 

v kultivačním médiu se 300nM paclitaxelem. Buňky byly následně značeny příslušnou primární a 

sekundární protilátkou a βII-tubulin byl vizualizován na konfokálním mikroskopu. Data reprezentují 

výsledek ze dvou nezávislých experimentů.  

 

Závěrem lze shrnout, že u senzitivních a rezistentních buněčných sublinií SK-BR-

3, SK-BR-3-PAC/REZ, MCF-7 a MCF-7-PAC/REZ a v kontrolních buňkách buněčné linie 

T47-D byl βII-tubulin lokalizován v jádře kromě oblasti jadérka. Jaderný βII-tubulin byl 

distribuován rovnoměrně a nevytvářel vyšší organizované struktury. U buněčné linie 

T47-D docházelo po aplikaci syntetického taxanu SB-T-12854 k translokaci βII-tubulinu 

z jádra do cytoplasmy, kde následně docházelo k tvorbě krátkých vláken   
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Obr. 4.3.9 Buněčná distribuce βII-tubulinu u buněčné linie T47-D. Na kulatá krycí sklíčka bylo 

nasazeno 1x105 buněk, které byly po dobu 48 hodin pěstovány v kultivačním médiu indukujícím 

apoptózu, tj. ve 300nM paclitaxelu, či 300nM SB-T-12854. Kontrolní buňky byly pěstovány v kultivačním 

médiu bez taxanů. Buňky byly značeny příslušnou primární a sekundární protilátkou a βII-tubulin byl 

vizualizován konfokálním mikroskopem. Jako kontrola byl vizualizován celkový β-tubulin. Data 

reprezentují výsledek ze dvou nezávislých experimentů. 

 

4.3.2.2 Vizualizace βIII-tubulinu u buněčných linií SK-BR-3, MCF-7 a T47-D 
 

U senzitivní i rezistentní buněčné sublinie SK-BR-3 a SK-BR-3-PAC/REZ byl βIII-

tubulin lokalizován primárně v cytoplasmě, ale malá část byla detekována také uvnitř 

jádra. V žádné ze sublinií nevytvářel βIII-tubulin složité organizované struktury, ale 

spíše kratší dynamická vlákna, která byla v případě senzitivní sublinie distribuována 

v cytoplasmě rovnoměrně, zatímco u rezistentní sublinie byla vlákna více 

koncentrována v okolí jádra. Současně byl u rezistentní sublinie oproti sublinii senzitivní 

detekován silnější signál, což je v souladu s předchozími výsledky (viz Obr. 4.3.4). 

Distribuce a organizace celkového β-tubulinu se mezi senzitivní a rezistentní sublinií 

nijak nelišila, v obou případech byl βIII-tubulin lokalizován v cytoplasmě a organizován 

do sítě, která procházela celou buňkou a byla zhuštěna v okolí jádra (viz Obr. 4.3.10). 
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Obr. 4.3.10 Buněčná distribuce βIII-tubulinu u senzitivní a rezistentní buněčné sublinie SK-BR-3 a 

SK-BR-3-PAC/REZ. Na kulatá krycí sklíčka bylo nasazeno 1x105 buněk, které byly po dobu 24 hodin 

inkubovány v kultivačním médiu zajišťujícím buněčnou proliferaci. Senzitivní buněčná sublinie SK-BR-3 

byla kultivována v kultivačním médiu bez taxanu a rezistentní buněčná sublinie SK-BR-3-PAC/REZ 

v kultivačním médiu se 100nM paclitaxelem. Buňky byly následně značeny příslušnou primární a 

sekundární protilátkou a βIII-tubulin byl vizualizován na konfokálním mikroskopu. Jako kontrola byl 

vizualizován celkový β-tubulin. Data reprezentují výsledek ze dvou nezávislých experimentů.  

 

U senzitivní a rezistentní buněčné sublinie MCF-7 a MCF-7-PAC/REZ byly na 

základě distribuce βIII-tubulinu pozorovány dvě různé buněčné subpopulace. U 

senzitivní sublinie MCF-7 byla pozorována subpopulace buněk, ve kterých byl βIII-

tubulin velmi koncentrovaný a organizovaný do sítě. Současně však byla také 

pozorována subpopulace buněk, která βIII-tubulin téměř neobsahovala. U rezistentní 

sublinie MCF-7-PAC/REZ byl βIII-tubulin detekován pouze v jedné buněčné subpopulaci, 

zatímco druhá subpopulace βIII-tubulin neobsahovala vůbec. Celkový β-tubulin byl u 
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senzitivní a rezistentní sublinie lokalizován v cytoplasmě, kde vytvářel intracelulární síť 

a jeho organizace se mezi senzitivní a rezistentní sublinií nijak nelišila(viz Obr. 4.3.11).  
 

 

  

Obr. 4.3.11 Buněčná distribuce βIII-tubulinu u senzitivní a rezistentní buněčné sublinie MCF-7 a 

MCF-7-PAC/REZ. Na kulatá krycí sklíčka bylo nasazeno 1x105 buněk, které byly po dobu 24 hodin 

inkubovány v kultivačním médiu zajišťujícím buněčnou proliferaci. Senzitivní buněčná sublinie MCF-7 

byla kultivována v kultivačním médiu bez taxanu a rezistentní buněčná sublinie MCF-7-PAC/REZ 

v kultivačním médiu se 300nM paclitaxelem. Buňky byly následně značeny příslušnou primární a 

sekundární protilátkou a βIII-tubulin byl vizualizován na konfokálním mikroskopu. Jako kontrola byl 

vizualizován celkový β-tubulin. Data reprezentují výsledek ze dvou nezávislých experimentů.  
 

 

V kontrolních buňkách buněčné linie T47-D byl βIII-tubulin lokalizován 

v cytoplasmě, byl distribuován rovnoměrně a netvořil vyšší organizované struktury. 

Aplikace taxanů vedla k reorganizaci βIII-tubulinu a tvorbě vláken, která obklopovala 

buněčné jádro. Celkový β-tubulin byl v kontrolních buněk lokalizován v cytoplasmě a 

vytvářel hustou síť, zatímco aplikace taxanů vedla k zastavení buněčného cyklu a 
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relokalizaci β-tubulinu do středu rozpadajícího se jádra, prvaděpodobně jako pozůstatek 

mitotického vřeténka (viz Obr 4.3.12).  
 

 

 

Obr. 4.3.12 Buněčná distribuce βIII-tubulinu u buněčné sublinie T47-D. Na kulatá krycí sklíčka bylo 

nasazeno 1x105 buněk, které byly po dobu 48 hodin pěstovány v kultivačním médiu indukujícím 

apoptózu, tj. ve 300nM paclitaxelu, nebo 300nM SB-T-12854. Kontrolní buňky byly pěstovány 

v kultivačním médiu bez taxanů. Buňky byly značeny příslušnou primární a sekundární protilátkou a βIII-

tubulin byl vizualizován konfokálním mikroskopem. Jako kontrola byl vizualizován celkový β-tubulin. 

Data reprezentují výsledek ze dvou nezávislých experimentů. 

 

Závěrem lze srnout, že u senzitivní i rezistentní buněčné linie SK-BR-3 byl βIII-

tubulin lokalizován primárně v cytopasmě a u senzitivní sublinie také částečně v jádře. 

βIII-tubulin také u žádné z testovaných sublinií SK-BR-3 nevytvářel organizované 
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struktury. V každé ze senzitivních i rezistentních sublinií MCF-7 byly detekovány dvě 

různé buněčné subpopulace lišící se mezi sebou množstvím βIII-tubulinu. U buněčné 

linie T47-D vedla aplikace taxanů k tvorbě vláken tvořených βIII-tubulinem, která 

obklopovala buněčné jádro. Celkový β-tubulin v buňce vytvářel u všech pozorovaných 

linií SK-BR-3, MCF-7 a T47-D hustou organizovanou síť.  

 

4.3.3 Vliv zvýšení exprese βIII-tubulinu na rezistenci nádorových sublinií 

prsu k aplikaci taxanů  
 

Abychom dále objasnili úlohu βIII-tubulinu v rezistenci nádorových buněk 

k taxanům, zvýšili jsme pomocí transnsfekce v senzitivní a rezistentní buněčné sublinii 

SK-BR-3 a SK-BR-3-PAC/REZ expresi tohoto proteinu.  
 

4.3.3.1 Detekce hladiny βIII-tubulinu v transfekovaných buňkách 
  

Testování účinnosti transfekce pomocí průtokové cytometrie ukázalo, že 

transfekce u senitivní sublinie SK-BR-3 probíhala přibližně s 30% účinností a u 

rezistentní sublinie SK-BR-3-PAC/REZ s účinností kolem 50% (výsledky M. Jelínka, 

nepublikovaná data). Na experiment, který měl ověřit zvýšenou hladinu βIII-tubulinu 

v transfekovaných buňkách bylo do 6-jamkové kultivační destičky nasazeno 5x105 

buněk (viz 3.2.3). Tyto buňky byly následně transfekovány plazmidem nesoucím gen pro 

βIII-tubulin (viz 3.9) a po 48 hodinách od transfekce z nich byly připraveny proteinové 

lyzáty (viz 3.3.2). Hladina βIII-tubulinu byla stanovena metodou western blot a 

následnou imunodetekcí. Jako kontrola byly použity buňky kultivované v čistém 

kultivačním médiu a buňky, které byly transfekovány plazmidovým vektorem bez genu 

pro βIII-tubulin.  

U buněk senzitivní i rezistentní buněčné sublinie SK-BR-3 a SK-BR-3-PAC/REZ 

transfekovaných genem pro βIII-tubulin došlo oproti kontrolním buňkám k navýšení 

jeho hladiny v buňce (viz Graf 4.3.13).  
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Obr. 4.3.13 Detekce hladiny βIII-tubulinu u senzitivní a rezistenní buněčné sublinie SK-BR-3 a SK-

BR-3-PAC/REZ po transfekci. Na přípravu proteinových lyzátů bylo nasazeno 5x105 buněk a po 24 

hodinách byly tyto buňky transfekovány plazmidem nesoucím gen pro βIII-tubulin (TF). Kontrolní buňky 

byly transfekovány prázdným vektorem bez genu pro βIII-tubulin (PV), případně byly kultivovány 

v kultivačním médiu zajišťujícím buněčnou proliferaci (KO). Hladina βIII-tubulinu byla stanovena 

metodou western blot po 48 po transfekci. Jako kontrola nanášky byl použit protein aktin. Data 

reprezentují výsledek ze dvou nezávislých experimentů. 

 

4.3.3.2 Vliv zvýšení exprese βIII-tubulinu na rezistenci k taxanům  

Na kulatá krycí sklíčka bylo nasazeno 8x104 buněk a po 24 hodinách byly tyto 

buňky transfekovány plazmidem nesoucím gen pro βIII-tubulin. Po 24 hodinách od 

transfekce byla u buněk pomocí paclitaxelu indukována apoptóza. Po 48 hodinách 

inkubace v taxanovém médiu byly pomocí Bűrkerovy komůrky spočítány živé buňky (viz 

3.2.3).  

U senzitivní buněčné sublinie SK-BR-3 vedlo zvýšení exprese βIII-tubulinu 

k mírnému zvýšení rezistence k paclitaxelu a tím i snížení míry apoptózy (viz Graf 4.3.1). 

U rezistentní buněčné sublinie SK-BR-3-PAC/REZ nemělo zvýšení exprese βIII-tubulinu 

na rezistenci k taxanům žádný efekt (výsledky nejsou uvedeny). Transfekce prázdným 

vektorem či βIII-tubulinem vedla u obou buněčných sublinií v porovnání s kontrolou ke 

snížení rychlosti buněčné proliferace. 
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Graf 4.3.1 Vliv zvýšení exprese βIII-tubulinu na rezistenci k taxanům u senzitivní buněčné sublinie 

SK-BR-3. Do 24-jamkové kultivační destičky bylo nasazeno 8x105 buněk, které byly následně po dubletech 

transfekovány plazmidem nesoucím gen pro βIII-tubulin. Po 6 hodinách bylo buňkám vyměněno 

transfekční médium a po dalších 18 hodinách byl na buňky aplikován 100nM palitaxel (LIP+TUB+PACLI). 

Kontrolní buňky byly transfekovány buď prázdným vektorem bez genu pro βIII-tubulin (LIP+V), nebo 

vektorem s βIII-tubulinem LIP+TUB), případně byly kultivovány v kultivačním médiu bez taxanu, nebo ve 

100nM paclitaxelu. Po 48 hodinách inkubace byly buňky sklizeny, barveny trypanovou modří a pomocí 

Bűrkerovy komůrky byly spočítány proliferující buňky. Hodnoty uvedené v grafu jsou průměrem ze dvou 

nezávislých měření. 

 

Závěrem lze shrnout, že transfekce senzitivní sublinie SK-BR-3 plazmidem 

s genem pro βIII-tubulin vedla k mírnému zvýšení rezistence k paclitaxelu. Transfekce 

rezistentní sublinie SK-BR-3-PAC/REZ ke zvýšení rezistence k paclitaxelu nevedla.   
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5 Diskuze 

V naší laboratoři se už dlouho zabýváme testováním účinku klasických i nově 

syntetizovaných taxanů na nádorové buňky, zejména na nádorové linie prsu SK-BR-3, 

MCF-7 a T-47D (Jelinek et al., 2013; Jelinek et al., 2015; Voborilova et al., 2011). 

Abychom získali vhodný model pro studium nádorové rezistence, připravili jsme již 

dříve z buněčných linií SK-BR-3 a MCF-7 - které jsou k účinkům taxanů primárně 

senzitivní - postupnou adaptací k účinkům paclitaxelu rezistentní sublinie SK-BR-3-

PAC/REZ a MCF-7-PAC/REZ. Tyto rezistentní sublinie trvale přežívají a proliferují 

v takových koncentracích paclitaxelu, které jsou pro senzitivní buněčné linie SK-BR-3 a 

MCF-7 letální (D. Kopperová, diplomová práce, Pavliková et al., 2014). Výzkum rozdílů 

mezi senzitivními a rezistentními subliniemi by mohl významně přispět k odhalení 

molekulárních mechanismů rezistence k taxanům. Cílem této diplomové práce bylo 

popsat případné rozdíly v míře autofagie a v genové expresi vybraných izotypů β-

tubulinu mezi výše uvedenými senzitivními a rezistentními subliniemi.    
 

5.1 Úloha autofagie v rezistenci k taxanům 

Zvýšená míra autofagie v nádorových buňkách po aplikaci některých 

chemoterapeutik byla dříve primárně považována za alternativní formu buněčné smrti, 

tzv. PCD II (Gorka et al., 2005). Jednalo se zejména o buňky, které měli mutace v genech 

kódující proapoptotické proteiny, a byla u nich tudíž snížena schopnost indukce 

apoptózy (Ajabnoor et al., 2012). V současné době se však ukazuje, že v nádorových 

onemocněních může mít autofagie také cytoprotektivní charakter a tudíž i tumorogenní 

potenciál (Lv et al., 2015; Vazquez-Martin et al., 2009). 

Zvýšení míry autofagie po aplikaci taxanů (paclitaxelu i SB-T-12854) jsme pozorovali 

u senzitivní buněčné linie T47-D. Aktivace autofagické dráhy taxany byla rovněž 

popsána v řadě recentních studií, například u nádorové linie plic (Liu et al., 2011), ledvin 

(Zhang et al., 2013), prsu (Zhang et al., 2014) nebo osteosarkomu (Kim et al., 2013). 

Zvýšení míry autofagie po aplikaci taxanů bylo u výše uvedených linií často spojeno 

se vznikem částečné taxanové rezistence, pomalejší indukcí buněčné smrti a snížením 

míry apoptózy. Jelikož jsme v buňkách T47-D pozorovali aktivaci kaspáz (neuvedená 

data a ústní sdělení M. Jelínek), je pravděpodobné, že v námi testované buněčné linii 

T47-D dochází k současné aktivaci autofagie a apoptózy, které mohou působit 

antagonisticky a jsou tak příčinou pomalejší buněčné smrti. Ta je výrazně pomalejší 
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v porovnání s buněčnými liniemi SK-BR-3 a MCF-7, u kterých jsme aktivaci autofagie po 

aplikaci paclitaxelu nepozorovali. K pomalejší indukci buněčné smrti může také 

přispívat delší buněčný cyklus a zpožděný G2/M blok, který jsme u buněk T47-D 

pozorovali. Aktivací kaspáz, které štěpí některé autofagické proteiny, může docházet 

k inhibici cytoprotektivní autofagické dráhy a definitivní indukci apoptotické dráhy 

(Djavaheri-Mergny et al., 2010; Notte et al., 2013).   

Zvýšení míry autofagie po aplikaci paclitaxelu však nebylo pozorováno u senzitivních 

ani u rezistentních sublinií SK-BR-3, SK-BR-3/PAC-RES, MCF-7 a MCF-7/PAC-RES. 

Rovněž u lymfatických buněk ve studii Oehadian a kol. (2007) nebyly v souvislosti 

s taxany pozorovány žádné výrazné změny v míře autofagie.  

Na druhou stranu, aplikace SB-T-12854 vedla ke snížení míry autofagie zejména u 

rezistentních sublinií SK-BR-3-PAC/REZ a MCF7PAC/REZ, což by mohlo vysvětlovat 

vyšší účinnost tohoto taxanu v buňkách rezistentních k paclitaxelu, kde tudíž dochází 

k zastavení autofagie a indukci buněčné smrti. U nádorových linií prsu SK-BR-3 a MCF-7 

byly již dříve popsány různé mechanismy inhibice autofagie po aplikaci taxanů 

v závislosti na fázi buněčného cyklu. V mitotické fázi docházelo k inhibici tvorby 

autofagozomů, zatímco u buněk v interfázi se autofagozomy tvořily, ale jejich maturace a 

mobilita byly inhibovány (Veldhoen et al., 2013). My jsme pozorovali u senzitivních i 

rezistentních buněčných sublinií SK-BR-3-PAC/REZ mírně zvýšený počet autofagozomů 

v případě rezistentní sublinie. Aplikace taxanů vedla u obou sublinií SK-BR-3 k mírnému 

poklesu počtu autofagozomů, což je v souladu s tím, že aplikace taxanů vede u této 

buněčné linie k poklesu míry autofagie. U buněčné linie MCF-7 jsme mezi senzitivními i 

rezistentními subliniemi žádný rozdíl v počtu autofagozomů nepozorovali a aplikace 

taxanů jejich počet neměnila.  

U rezistentní sublinie MCF-7-PAC/REZ byla také po aplikaci SB-T-12854 pozorována 

menší, cca 200 kDa forma proteinu mTOR. Některé studie, které pozorovali podobné 

formy, je určili jako nespecifické reakce protilátek, což však není v našem případě příliš 

pravděpodobné, neboť se tato izoforma vyskytovala specificky pouze u jedné sublinie po 

aplikaci jednoho typu taxanu. Proteolytické štěpení proteinu mTOR je teoreticky možné, 

neboť k němu dochází například při napadení hostitelské buňky leishmaniemi, které 

produkují specifickou proteázu G6P3 (Jaramillo et al., 2011). V dalších experimentech 

bychom se mohli pokusit identifikovat tuto formu proteinu mTOR pomocí hmotnostní 

spektrometrie.  
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Co se týká úlohy autofagie v rezistenci k taxanům, nepozorovali jsme u rezistentní 

buněčné sublinie SK-BR-3-PAC/REZ ani u rezistentní sublinie MCF-7-PAC/RES navýšení 

bazální míry autofagie oproti senzitivním subliniím SK-BR-3 a MCF-7. Zvýšení ani 

snížení míry autofagie pomocí aktivátoru a inhibitoru autofagie u senzitivní sublinie SK-

BR-3, senzitivních i rezistentních sublinií MCF-7 a buněčné linie T47-D neochránilo 

buňky před účinkem paclitaxelu ani SB-T-12854. Zvýšení autofagie rapamycinem 

v rezistentní sublinii SK-BR-3-PAC/REZ však vedlo ke zvýšení resistence k účinkům 

paclitaxelu, což naznačuje, že zde může docházet k výše zmíněnému cytoprotektivnímu 

účinku autofagie.  

Rapamycin byl již dříve popsán jako induktor buněčné smrti a to zvláště u buněk, 

která nemají funkční proteiny p53 a p21(Huang et al., 2001). Rovněž v našem případě 

aktivace autofagie snižovala proliferaci v buněčné linii T47-D a SK-BR-3. To může být 

vysvětleno tím, že výrazná aktivace autofagie může vést k programované buněčné smrti 

- PCD II, která vede natrávení buňky a její smrti (Gorka et al., 2005). Opačný efekt jsme 

pozorovali v senzitivní buněčné sublinii MCF-7, kde inhibice autofagie sama o sobě 

snižovala buněčnou proliferaci, což je v souladu s pozorovanou zvýšenou bazální 

hladinou autofagie u senzitivní sublinie MCF-7 oproti rezistentní sublinii MCF-7-

PAC/REZ. To může znamenat, že autofagie hraje určitou roli v metabolismu u senzitivní 

sublinie, která je potlačena v rezistentní sublinii. Napříkad může u senzitivní buněčné 

sublinie MCF-7 vést ke zvýšení dostupnosti živin a tím i k rychlejší proliferaci této 

sublinie v porovnání s rezistentní sublinií.  

Tyto výsledky ukazují, že rezistentní sublinie MCF-7 pravděpodobně používá jiné 

mechanismy rezistence než autofagii. U buněk SK-BR-3 však zcela nelze vyloučit úlohu 

autofagie v rezistenci k účinkům paclitaxelu.   

Rezistence nádorových buněk k taxanům spojená s autofagií byla popsána několika 

autory u buněk kolorektálního karcinomu, (Wu et al., 2013), rakoviny děložního čípku 

(Peng et al., 2014), nebo prsu (Ajabnoor, et al., 2012). Použití inhibitorů autofagie jako je 

3-methyladenin (Liu et al., 2013, Kim et al., 2013) či siRNA proti autofagickým 

proteinům Beclin-1 (Xi et al., 2011; Zhang et al., 2013,) či ATG7 (Peng et al., 2014) vedlo 

k alespoň částečnému obnovení senzitivity k taxanům. Je zajímavé, že u rezistentních 

buněk SK-BR-3 a MCF-7, readaptovaných na médium bez paclitaxelu, bylo také 

pozorováno zvýšení míry autofagie. Tento jev však vyžaduje bližší prozkoumání. 

Domníváme se však, že by tyto buňky mohly pomocí autofagie degradovat proteiny 
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zajišťující některé mechanismy rezistence, které již nepotřebují, například βII-, βIII-

tubulin, nebo cytochromy, které se podílí na metabolismu taxanů. U buněk MCF-7 by 

také mohla aktivace autofagie znovu zvýšit proliferaci na původní hladinu. 

Z výše popsaného vyplývá, že úloha autofagie po aplikaci taxanů není jednoznačně 

daná. V některých případech vede zvýšení míry autofagie k buněčné smrti, zatímco 

někdy má v nádorových liniích protektivní roli. Tyto rozdílné funkce autofagie 

pozorované po aplikaci různých taxanů mohou být důsledkem různého genetického, 

epigenetického či metabolického pozadí jednotlivých nádorových linií. Pro využití 

maximálního terapeutického potenciálu je tedy klíčové objasnit funkci autofagie 

v procesu nádorové terapie a to zejména její spojitost s apoptózou.  
 

5.2 Změny v genové expresi vybraných β-tubulinových izotopů 

5.2.1 Změny v expresi βII-tubulinu 

 βII-tubulin byl již dříve popsán jako hlavní izotyp β-tubulinu v normální i 

nádorové prsní tkáni (Dozier et al., 2003). U nádorových buněk se βII-tubulin vyskytuje 

zejména v jádře, kde může interagovat s intracelulární podjednotkou Notch receptoru a 

tak ovlivňovat tumorogenezi, zatímco v normálních tkáních je βII-tubulin lokalizován 

převážně v cytosolu cytosolu (Armas-Portela et al., 1999; Yeh and Luduena, 2004; Yeh et 

al., 2004). My jsme rovněž pozorovali výskyt βII- tubulin v jádře, avšak mimo oblast, 

kterou jsme určili jako jadérka, a to ve všech testovaných nádorových liniích. Jaderná 

lokalizace β-II tubulinu byla popsána již dříve v buňkách nádoru prsu MCF-7 i 

cervikálních HeLa buňkách, kde se však β-II tubulin nacházel zejména v jadérku (Xu and 

Luduena 2002). Pozorované rozdíly mohou souviset s použitou protilátkou, způsobem 

zobrazení nebo tím, že námi určené sub-organely nejsou jadérka, ale jiné jaderné útvary. 

Tento problém by do budoucna vyřešilo použití protilátky proti jadérkovému markeru a 

sledování jejich kolokalizace. Akumulace solubilního βII-tubulinu v jádře může 

představovat ochranný mechanismus, který limituje buněčnou proliferaci při 

patologických stavech (Akoumianaki et al 2008).  

 Aplikace taxanů neměla u testovaných sublinií SK-BR, SK-BR/PAC-RES, MCF-7, 

MCF-7/PAC-RES vliv na expresi βII-tubulinu. U buněčné linie T47-D vedla aplikace 

taxanů ke zvýšení hladiny βII-tubulinu, což bylo také pozorováno v dalších typech 

nádorových linií po aplikaci paclitaxelu (Yeh et al. 2004). Na druhou stranu v buňkách 

gliomu C6 docházelo po aplikaci mikromolární koncentraci taxanů k depleci βII-tubulinu 
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(Xu and Luduena, 2002; Yeh and Ludena, 2004). Po aplikaci taxanů byla pozorována 

také zvýšená translokace βII-tubulinu do jádra (Yeh et al. 2004). U senzitivních 

buněčných linií SK-BR-3, MCF-7 a T-47D byla pozorována menší forma βII-tubulinu 

přibližně okolo 40 kDa, která byla zvláště patrná po aplikaci taxanů. Tato forma by 

mohla být modifikovaný βII-tubulin. Často modifikovanou formou βII-tubulinu je 

například polyglutamylace, která se vyskytuje v proliferujících nádorových buňkách, kde 

asociuje s centriolami a mitotickým vřeténkem a je nejvyšší během mitozy.  

U buněčné linie SK-BR-3 se βII-tubulin zřejmě neúčastní rezistence k taxanům, 

protože jsme nepozorovali rozdíly v hladině tohoto izotypu mezi senzitivními a 

rezistentními subliniemi, u buněk MCF-7 jeho roli nemůžeme vyloučit, protože 

v rezistentní sublinií MCF-7-PAC/REZ byla detekována vyšší hladina βII-tubulinu 

v porovnání se senzitivní sublinií. Určité zvýšení hladiny βII-tubulinu bylo také 

detekováno v buňkách MCF-7 rezistentních k účinkům docetaxelu (Shalli et al., 2005). 

Tento jev by mohla do budoucna vyřešit transfekce genu pro βII-tubulin do senzitivní 

sublinie MCF-7 a sledování rozvoje případné taxanové rezistence. Zvýšení exprese βII-

tubulinu může souviset s hladinou estrogenového receptoru, protože bylo pozorováno 

v buňkách MCF-7, které jej produkují, ale nikoliv v buněčných liniích MDA-MB-231 a SK-

BR-3, které jej neexprimují (Shalli et al., 2005). V buňkách ovariálního karcinomu L4 

zase produkce βII-tubulinu a rezistence k účinkům paclitaxelu nekorelovala 

(Kanakkanthara et al. 2011), což naznačuje, že vztah rezistence k taxanům a hladiny βII-

tubulinu závisí pravděpodobně na typu nádorové linie a použitém taxanu. Můžeme tedy 

shrnout, že změny v expresi izotypu β-tubulinu II třídy a jejich úloha v taxanové 

rezistenci mohou záviset na typu a genetickém či epigenetickém pozadí nádorových 

buněk. 
 

5.2.2 Změny v expresi βIII-tubulinu 

βIII-tubulin je potenciálním markerem predikujícím úspěšnost taxanové terapie, 

ale i celkovou prognózu nádorového onemocnění, neboť zvýšení exprese βIII-tubulinu 

bylo již mnohokrát popsáno jako jeden z mechanismů vzniku rezistence k účinkům 

taxanů (Hari et al., 2003, Paradiso et al., 2005). Úlohu βIII-tubulinu v rezistenci 

nádorových buněk lze vysvětlit jeho vyšší dynamikou, v důsledku které vytváří 

nestabilní tubulinová vlákna, která jsou odolná vůči stabilizujícímu účinku taxanů (Hari 

et al., 2003). Rezistence k taxanům u buněk se zvýšenou hladinou βIII-tubulinu byla 
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pozorována in vitro v nádorových liniích prsu, prostaty, ovárií či plic a také v řadě 

klinických studií  (Dumontet et al., 2005; Hasegawa et al., 2003; Mozzetti et al., 2005; 

Ploussard et al., 2010). My jsme rovněž pozorovali zvýšenou hladinu βIII-tubulinu u 

rezistentní buněčné sublinie SK-BR-3 oproti senzitivní sublinii. Předpokládali jsme tedy, 

že se βIII-tubulin podílí na rezistenci buněk k paclitaxelu. Pomocí transfekce jsme zvýšili 

hladinu βIII-tubulinu v senzitivních buňkách a překvapivě jsme pozorovali jen velmi 

nízký efekt na rezistenci k paclitaxelu. Vyšší hladina βIII-tubulinu buňky SK-BR-3 před 

účinky paclitaxelu nijak výrazně neochránila. Je však nutno přihlédnout k tomu, že 

účinnost transfekce byla u této buněčné linie vyhodnocena na přibližně 30%. Úloha βIII-

tubulinu v rezistenci k taxanům u buněk SK-BR-3 zůstává tedy poněkud nejasná, nelze ji 

ale vyloučit. Dalším experimentem, který by pomohl objasnit úlohu βIII-tubulinu 

v rezistenci této buněčné linie je příprava stabilních transfektantů βIII-tubulinem.  

U buněčných linií MCF-7 rezistentních k paclitaxelu nebo k docetaxelu bylo také 

popsáno, že tyto buňky měly více βIII-tubulinu (Wang et al., 2014). Poněkud nečekaně 

jsme pozorovali mnohonásobně zvýšenou hladinu βIII-tubulinu u senzitivní buněčné 

sublinie MCF-7 oproti rezistentní sublinii. To, že jsme tento efekt nepozorovali, může být 

způsobeno vyšší koncentrací, ke které byly buňky ve zmíněné studii rezistentní, nebo 

způsob a doba adaptace k účinkům pacliatxelu. V našem případě také mohlo dojít k 

vyselektování rezistentní sublinie z klonu jediné rezistentní buňky, která neměla 

zvýšenou hladinu βIII-tubulinu, neboť nesla jiný mechanismus rezistence, např. P-

glykoprotein (Kopperová, diplomová práce). Domníváme se proto, že se βIII-tubulin na 

rezistenci buněk MCF-7 nepodílí. Exprese βIII-tubulinu, ale i dalších β-tubulinových 

izotopů, a její souvislost s taxanovou rezistencí může záviset na genetickém pozadí 

buňky, například opět na přítomnosti receptoru pro estrogen, který je v námi 

testovaných buňkách MCF-7 přítomen (Wang et al., 2013; Shalli et al., 2005). 

Zároveň jsme u rezistentní buněčné sublinie MCF-7-PAC/REZ detekovali 

zvýšenou hladinu celkového β-tubulinu, což by mohlo částečně přispívat k rozvoji 

taxanové rezistence, neboť se v buňce zvýší množství dostupného tubulinu pro 

polymeraci. Tento efekt však pravděpodobně bude záviset na koncentraci aplikovaného 

taxanu (Ranganathan et al., 1998) . 

Mechanismus taxanové rezistence může být ovšem komplexní. Například Wang a 

kol. (2014) pozorovali u buněčné linie MCF-7 rezistentní k taxanům zvýšení exprese P-

glykoproteinu, který translokuje taxany ven z buňky a sníženou hladinu βIII-tubulinu a 
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tedy i sníženou dynamiku mikrotubulů, která současně nebyla příliš ovlivněna aplikací 

taxanů. Důležitost P-glykoproteinu v rezistenci k taxanům byla také dříve potvrzena u 

obou rezistentních sublinií SK-BR-3 a MCF-7 na našem pracovišti v diplomové práci D. 

Kopperové. Úloha βIII-tubulinu v rozvoji taxanové rezistence byla dále zpochybněna 

v klinické studii, kde nebyla nalezena souvislost mezi expresí βIII-tubulinu a úspěšností 

taxanové terapie (Bernard-Marty et al 2002). Byly však popsány i opačné případy, ve 

kterých byla hladina βIII-tubulinu zásadně regulována pomocí miRNA, například 

v buňkách MCF-7 (Lobert et al 2011) nebo u pacientů s ovariálním karcinomem. Pacienti 

s vysokou hladinou miR-200 vykazovali sníženou expresi βIII-tubulinu a měli výraznější 

odpověď na taxanovou terapii a také lepší celkovou prognózou nádorového onemocnění 

(Leskela et al., 2011). Transfekce miRNA-200 také vedla ke snížení rezistence k taxanům 

a ke zvýšení buněčné smrti po jejich aplikaci u endometriálních buněk (Cochrane et al., 

2009).  

Současně se zdá, že aplikace taxanů může vést ke zvýšení exprese βIII-tubulinu 

během G2/M bloku, ke kterému dochází v důsledku aplikace taxanů a zastavení mitózy 

(Lobert et al., 2011). Tento efekt taxanů jsme pozorovali i my a to u buněčné linie T47-D, 

nikoli však u buněčných linií SK-BR-3 a MCF-7. Tento fakt může být důsledkem 

pomalejšího buněčného cyklu linie T47-D, u které dochází k apoptóze v důsledku 

aplikace taxanů až po 48 a 96 hod, zatímco u ostatních linií je pozorována aktivace 

kaspáz již okolo 24 a 36 hodin (Jelinek et al., 2015). Buňky T47-D by tak teoreticky 

mohly mít více času na syntézu βIII-tubulinu, než u nich dojde k zastavení buněčného 

cyklu a apoptóze.  

Co se týká distribuce βIII-tubulinu, tak u buněčné linie SK-BR-3 byl βIII-tubulin 

lokalizován primárně v cytoplasmě. U rezistentní buněčné sublinie byl však betaIII-

tubulin lokalizován více i na periferii buňky a v jádře, navíc v okolí jádra vytvářel krátká 

vlákna, která jsme u senzitivní sublinie nepozorovali. Je možné, že se tvorba krátkých 

vláken nějak podílí na rezistenci k taxanům, ale v literatuře zatím chybí relevantní údaje. 

U buněčné linie MCF-7 byly detekovány dvě odlišné subpopulace u senzitivní i 

rezistentní sublinie MCF-7 a MCF-7-PAC/REZ. U senzitivní sublinie jsme detekovali větší 

subpopulaci, okolo 70% (určeno průtokovou cytometrií, ústní sdělení M. Jelínek), která 

měla mnoho βIII-tubulinu, který vytvářel hustou síť. Druhá buněčná subpopulace, 

přibližně 30%, měla βII-tubulinu velmi málo a žádné organizované struktury jsme v ní 

nepozorovali. Aplikace taxanů vedla k uniformitě buněk, kdy bylo přes 90% buněk 
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identifikováno ve větší - βIII-tubulin obsahující - populaci (ústní sdělení, M. Jelínek). 

Tento efekt může být dán vzájemným vztahem mezi expresí βIII-tubulinu a fází 

buněčného cyklu (Dumontet et al., 1996)). Ve studii Shibazaki et al., 2012 byla 

pozorována akumulace βIII-tubulinu specificky na přechodu G2/M fáze buněčného 

cyklu. V našem případě by tedy aplikace taxanů vedoucí k zastavení buněk v G2/M fázi 

mohla vést ke zvýšení množství buněk nesoucích βIII-tubulin v porovnání s buňkami, u 

kterých k zastavení buněčného cyklu nedochází.  

U rezistentní buněčné sublinie MCF-7 bylo u jedné subpopulace detekováno 

velmi malé množství β-tubulinu, zatímco u druhé buněčné sublinie jsme prakticky žádný 

βIII-tubulin nedetekovali. U buněčné linie T47-D vedla aplikace taxanů ke tvorbě vláken, 

která obklopovala jádro, vztah těchto vláken k rezistenci k taxanům ovšem vyžaduje 

další experimentální práci. 

Můžeme tedy shrnout, že zatímco u buněčné linie MCF-7 se βIII-tubulin na rezistenci 

k taxanům spíše nepodílí, u buněčné linie SK-BR-3 nelze jistou úlohu βIII-tubulinu 

v taxanové rezistenci vyloučit. βIII-tubulin se také může podílet na cytoprotektivních 

dějích v buňkách T47-D, kde budeme v nejbližší době provádět transfekce plazmidem 

nesoucím gen pro tento izotyp β-tubulinu. 

 Zvýšení exprese βIII-tubulinu u buněčné linie T47-D, a tím zvýšená dynamika 

mikrotubulární sítě, může být propojena s procesem autofagie. Řada studií poukazuje na 

fakt, že snížení dynamiky mikrotubulů může být spojeno s inhibicí autofagie a také, že 

protein LC3, který se nachází v autofagozomální membráně, může asociovat s βIII-

tubulinem (Yazdankhah et al, 2014). Zvýšení dynamiky mikrotubulů by tak mohlo vést i 

k navýšení míry autofagie, pravděpodobně přes zvýšenou tvorbu autofagozomů (Fass et 

al., 2006). Tato tvrzení jsou v souladu s našimi výsledky, kde jsme u buněčné linie T47-D 

pozorovali jak navýšení βIII-tubulinu, tak i navýšení autofagie.  
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6 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo přispět k objasnění molekulárních mechanismů 

rezistence k taxanům. Konkrétně jsme sledovali úlohu autofagie a změny genové exprese 

a distribuce izotypů β-tubulinu II a III třídy v rezistenci k taxanům u nádorových linií 

prsu. V našich experimentech jsme používaly dva taxany, a to paclitaxel, který se již delší 

dobu používá v běžné klinické praxi a syntetický taxanový derivát SB-T-12854, který je 

zatím testován pouze in vitro. Jako model nádorového onemocnění prsu byly použity 

buněčné linie SK-BR-3, MCF-7 a T47-D, které jsou k účinkům taxanů primárně senzitivní. 

Dále byly použity rezistentní buněčné sublinie SK-BR-3-PAC/REZ a MCF-7-PAC/REZ, 

které jsou schopny proliferovat v takových koncentracích paclitaxelu, které jsou pro 

senzitivní sublinie SK-BR-3 a MCF-7 letální.  

1)  V rostoucích kontrolních buňkách senzitivní buněčné linie SK-BR-3 docházelo 

k mírnému nárůstu autofagie. Aplikace taxanů vedla k poklesu míry autofagie a tento 

efekt byl výraznější po aplikaci syntetického taxanu SB-T-12854.  

U senzitivní buněčné linie MCF-7 se bazální míra autofagie v kontrolních buňkách příliš 

neměnila, ale aplikace SB-T-12854 vedla, podobně jako u buněčné linie SK-BR-3, ke 

snížení míry autofagie. Aplikace paclitaxelu neměla na míru autofagie téměř žádný vliv.  

U buněčné linie T47-D byla bazální míra autofagie poměrně nízká a po aplikaci taxanů 

byl pozorován nárůst míry autofagie, což je značně odlišné od výše uvedených 

buněčných linií.  

2)  Míra autofagie se zdála být mírně vyšší u rezistentní buněčné sublinie SK-BR-3-

PAC/REZ oproti senzitivní sublinii. Tento efekt však pravděpodobně nebyl natolik 

výrazný, aby se zde autofagie mohla podílet na vzniku taxanové rezistence. To, zda se 

zvýšená bazální míra autofagie může podílet na rezistenci k taxanům, bylo dále 

testováno zvýšením nebo snížením míry autofagie. Pouze zvýšení míry autofagie u 

buněk SK-BR-3/PAC-RES však vedlo k dalšímu zvýšení rezistence k paclitaxelu, zatímco 

po aplikaci SB-T-12854 se tento efekt nepotvrdil.  

U buněčné linie MCF-7 jsme detekovali mírně zvýšenou míru autofagie u 

senzitivní buněčné sublinie oproti rezistentní sublinii, což je v souladu s výsledky, že 

inhibice autofagie bafilomycinem A1 vede u senzitivní sublinie k významnějšímu 

poklesu proliferace než u rezistentní sublinie. Změny v míře autofagie však u této 
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buněčné linie nevedly ke změnám v rezistenci k použitým taxanům. To samé jsme zjistili 

také pro buněčnou linii T47D.  

3)  Detekce změn v genové expresi βII- a βIII-tubulinu ukázala zásadní rozdíl mezi 

buněčnými liniemi SK-BR-3 a MCF-7. Zatímco u buněčné linie SK-BR-3 nebyl mezi 

senzitivní a rezistentní sublinií pozorován žádný rozdíl v hladině βII-tubulinu, u buněčné 

linie MCF-7 bylo pozorováno mírně zvýšené množství βII-tubulinu u rezistentní sublinie 

a jeho úlohu v taxanové rezistenci tedy nelze vyloučit. Hladina βIII-tubulinu byla u 

buněčné linie SK-BR-3 zvýšená u rezistentní sublinie SK-BR-3-PAC/REZ v porovnání se 

sublinií senzitivní a je zde tedy pravděpodobně alespoň částečně spojena s rezistencí 

k taxanům. Zvýšení exprese β-III tubulinu pomocí transfekce překvapivě příliš nezvýšilo 

proliferaci buněk po aplikaci paclitaxelu.  

U buněčné sublinie MCF-7 byla hladina β-III tubulinu vyšší u senzitivní linie 

oproti rezistentní sublinii. Množství celkového β-tubulinu bylo naopak u senzitivní 

sublinie MCF-7 snížené. Změny v expresi βIII-tubulinu v rezistenci buněčné linie MCF-7 

tedy pravděpodobně nehrají žádnou významnou roli. K jejich rezistenci ale může 

částečně přispívat zvýšení exprese celkového množství β-tubulinu.  

U senzitivní buněčné linie T47-D docházelo k nárůstu hladiny βII- i βIII-tubulinu 

po aplikaci taxanů, což je výrazně odlišné od výše popsaných sublinií, kde jsme podobný 

efekt nepozorovali.  

U senzitivních a rezistentních buněčných sublinií MCF-7, SK-BR-3 a buněčné linii 

T47D byl βII-tubulin lokalizován uvnitř jádra, s výjimkou jadérka, zatímco βIII-tubulin 

byl u těchto buněk lokalizován převážně v cytoplasmě. U buněčných sublinií MCF-7 i 

MCF-7PAC/REZ byly detekovány dvě různé buněčné subpopulace lišící se množstvím a 

organizací βIII-tubulinu. U buněčné linie T47D vedla aplikace taxanů ke vzniku vláken 

βIII-tubulinu a βII-tubulinu. 

Lze tedy shrnout, že u buněčných linií SK-BR-3 a MCF-7 se kromě specifického 

případu popsaného výše, autofagie na rezistenci k taxanům pravděpodobně nepodílí. U 

buněčné linie T47-D dochází po aplikaci taxanů ke zvýšení míry autofagie a může tak být 

příčinou pomalejší indukce buněčné smrti. Změny v expresi βII-tubulinu mohou hrát 

alespoň částečně úlohu v taxanové rezistenci buněčných linií MCF-7 a T47-D, změny 

v expresi βIII-tubulinu pak u buněčných linií SK-BR-3 a T47-D.   
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