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ABSTRAKT 

 Resistence nádorových buněk vůči cytostatikům představuje v současné době 

velkou překážku v úspěšné léčbě nádorových onemocnění. Současný pohled na 

problematiku chemoresistence zahrnuje pouze genové alterace a selekci mutantních buněk 

nesoucích relevantní mutaci získanou před terapií. Musíme však rovněž přihlédnout 

k faktu, že buňky mají schopnost produkovat různé odlišné fenotypy a zároveň tyto 

fenotypy měnit, a to bez genetické alterace. 

 V práci jsme analyzovali populaci buněk neuroblastomové linie UKF-NB-4, která 

je schopná přežívat vystavení až 115 násobné hodnotě IC50 vinkristinu (3 μM VCR). 

Inkubaci v prostředí 3 μM VCR po dobu 48 hodin přežívá 3,7±0,02% buněk z původní 

populace. Tyto přeživší buňky jsou po převedení do čistého kultivačního média schopny 

proliferovat a tvořit dceřiné subkolonie. Tyto subkolonie jsou však vůči vinkristinu opět 

sensitivní. Z výsledků „SNP array“ je patrné, že genetický profil buněk neuroblastomové 

linie UKF-NB-4 a profil buněk téže linie, jež přežily inkubaci v prostředí 3 μM VCR po 

dobu 48 hodin, nejsou geneticky odlišné. 

 Buňky, jež přežily kultivaci v prostředí 3 μM VCR po dobu 48 hodin, vykazují na 

specifických lysinech výrazné snížení hladiny acetylace histonů spolu se zvýšením hladiny 

methylace histonů. Tyto změny byly pozorovány v případě acH3, acH4, acH3K14, 

3metH3K4, 3metH3K27 a 3metH4K20. Míra acetylace, případně methylace histonů se 

navíc mění v čase.   

 Dynamické epigenetické změny jako například modifikace histonů proto mohou 

hrát důležitou roli při přežívání buněk v extrémních podmínkách. Porozumění podílu 

epigenetických změn na chemoresistenci nádorů by mohlo vést k cílené a efektivnější 

léčbě nádorových onemocnění. 

 

 

 

Klíčová slova: tkáňové kultivace, neuroblastom, post-translační modifikace histonů, 

vinkristin 
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ABSTRACT 

 Tumor cell resistance to anticancer drugs represents a major problem for the long-

term effectiveness of chemotherapy. The explanation for the development of therapy 

resistance and tumor recurrence suggests genomic alterations and selection of mutant cells 

carrying a relevant random mutation resulting before therapy. However, dynamic non-

genetic heterogeneity of cell population can produce different phenotypic variants, some of 

which can be chemoresistant.  

We analyzed a cell population of neuroblastoma cell line UKF-NB-4, that was able 

to survive a concentration of vincristine (VCR), which corresponded to 115 times higher 

concentration of the IC50 value (3 μM VCR). Only 3,7±0,02% of the cell population 

survives a 48 hour treatment with 3 μM VCR. Moreover, when transferred into a fresh 

media, these cells are able to proliferate and produce subcolonies. However, these 

subcolonies are VCR-sensitive. According to SNP array carried out in the study, cells 

surviving the 48 hour treatment with 3 μM VCR as well as the non-treated cells are not 

genetically different.  

Cells surviving the 48 hour treatment with 3 μM VCR exhibit distinctly lower 

histone acetylation levels together with increased histone methylation levels at specific 

lysine residues (H3ac, H4ac, H3K14ac, H3K4met3, H3K27met3, and H4K20met3). 

Moreover, modification levels differ in time.  

Histone post-translational modifications such as acetylation or methylation may 

play an important role in resistance of tumor cell lines to chemotherapy. Describing 

modifications dynamics and its understanding may lead to more effective cancer treatment 

and increase a patient’s chance to an overall recovery.      

 

 

 

Keywords: tissue culture cultivation, neuroblastoma, histone post-translational 

modifications, vincristine 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

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

activating factor 1“) 

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

APS   peroxodisíran amonný  

Cdk   cyklin-dependentní kinasy 

CpG    cytosin-fosfát-guanin dinukleotid („Cytosin-phosphate-Guanin“) 

DAPI 4‘,6-diamidin-2-fenylindol 

DISC signalizační komplex indukující smrt („death inducing signalling 

complex“) 

DNA   deoxyribonukleová kyselina 

DOXO   doxorubicin 

DTT dithiotreitol 

EDTA kyselina ethylendiamintetraoctová  

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

Domain protein“) 

FBS   „fetal bovine serum“, fetální hovězí (telecí) sérum 

GABA   γ-aminobutyrát 

H1   histon 1 

H2A   histon 2A 

H2B   histon 2B 

H3   histon 3 

H3K4   lysin 4 na histonu 3 

H3K27   lysin 27 na histonu 3 

H4   histon 4 

H4K20   lysin 20 na histonu 4 

IMDM   kultivační médium „Iscoves’s Modified Dulbeccos Medium“ 

MRP   „multidrug resistence protein“ 

MTT   3-(4,5-dimetylthiazol-2-yl)-2,5-difenyltetrazolium bromid 

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

RNA   ribonukleová kyselina 
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SCF   „Skp, Cullin, F-box containing complex“ 

SDS   dodecylsíran sodný  

SNP   „Single nucleotide polymorphism“ 

TEMED  N,N,N‘,N‘-Tetramethylethylendiamin 

TNF   tumor–nekrotizující faktory 

VCR   vinkristin 

VPA   kyselina valproová 
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1. TEORETICKÁ ČÁST 

1.1. Úvod 

Nádorová onemocnění jsou skupina chorob, jež se vyznačuje ztrátou kontroly 

organismu nad proliferací buněk. Jejich vznik je vyvolán změnami exprese onkogenů či 

tumor-supresorových genů. Následkem těchto změn je ovlivněna buněčná proliferace a 

diferenciace, což může vést až ke vzniku nádorů [1, 2].  

Příčinou nádorových onemocnění jsou jak biologické faktory, tak i faktory 

chemické a fyzikální. Jejich vlivem dochází k mutacím v deoxyribonukleových kyselinách 

(DNA), následné deregulaci buněčné proliferace a k nekontrolovatelnému množení buněk. 

Rovněž mechanismy podílející se na regulaci transkripce, tj. modifikace histonů, 

methylace DNA, či konformační změny chromatinu jsou silně asociovány s procesem 

karcinogenese [2]. 

Státní zdravotní ústav uvádí, že v České republice ročně umírá na nádorová 

onemocnění více než 27 tisíc osob, což představuje přibližně 23% z celkové úmrtnosti. 

Nádorová onemocnění jsou v České republice druhou nejčastější příčinou úmrtí, hned po 

kardiovaskulárních chorobách [3]. 

Nádorová onemocnění jsou v současné době léčena kombinací chirurgické léčby, 

radioterapie a chemoterapie, v poslední době se také rozvíjí i takzvaná cílená léčba, 

biologická léčba a imunoterapie. Resistence nádorových buněk je však jedním z hlavních 

důvodů selhání protinádorové léčby. Dynamické epigenetické změny jako například 

modifikace histonů proto mohou hrát důležitou roli při přežívání buněk v extrémních 

podmínkách. Porozumění podílu epigenetických změn na chemoresistenci nádorů by 

mohlo vést k cílené a efektivnější léčbě nádorových onemocnění.  

 

 

 

  



10 

 

1.2. Chemoresistence 

Chemoresistence, tedy odolnost vůči některým chemickým či přírodním látkám, je 

proces, který bývá rozdělován na primární a sekundární. Primární chemoresistence  

existuje již před chemoterapií, zatímco za sekundární je považována resistence vzniklá při 

podávání léků [4]. Právě chemoresistence vzniklá v průběhu chemoterapie je jednou 

z nejčastějších příčin selhání léčby [5].  

Chemoresistence může být způsobena mechanismy, jež jsou pro některá cytostatika 

společné. Patří mezi ně: 1) změny léčebného cíle, aktivace onkogenu nebo inaktivace 

tumor supresorového genu; 2) změny v exportu cytostatik; 3) změny v „odpovědi“ na 

poškození DNA; 4) změny v regulaci apoptosy [4, 6].  

Změny léčebného cíle, aktivace onkogenu nebo inaktivace tumor supresorového genu  

U chemoresistentních buněk jsou často nacházeny změny (zvýšení nebo snížení 

exprese či mutace) struktury, která je cílem příslušného léku. Jsou například popsány 

mutace či změny exprese topoisomerasy II u resistence k inhibitorům tohoto enzymu 

(epipodofylotixiny, antracykliny) [6]. Zvýšená exprese růstových faktorů umožňuje buňce 

autokrinní stimulaci růstu. Mutace receptorů pro růstové faktory, spolu s mutací signálních 

proteinů, může vést k nepřetržité signalizaci proliferace. Jelikož proliferační signály 

zároveň zprostředkovávají tzv. „survival“ signály, nepřímo tak přispívají k udržení 

viability nádorových buněk během stresu, např. během vystavení vlivu cytostatik [4]. 

Změny v exportu cytostatik 

 V nádorových buňkách bývá velmi často prokazována zvýšená exprese efluxních 

„pump“ asociovaných s membránou, které energii potřebnou k aktivnímu přenosu 

získávají hydrolýzu ATP a jež patří do rodiny tzv. ABC transportérů. Tyto „pumpy“ mají 

širokou substrátovou specifitu, jejich působení zvyšuje eflux léčiv a tím snižují 

intracelulární koncentraci léčiva [4].  

Změny v „odpovědi“ na poškození DNA 

 Udržení stability genomu je klíčové pro zabránění rozvoje nádorového bujení. 

Pokud v buňce dojde k mutacím v DNA, změnám ve struktuře chromosomu či 

k epigenetickým modifikacím, mohou být příčinou maligních transformací a progrese 

nádoru [4]. Některé z těchto změn se pak podílí na resistenci vůči cytostatikům. 
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Změny v regulaci apoptosy 

 Apoptosa, programovaná buněčná smrt, je významným nástrojem v prevenci 

výskytu nádorů. Její potlačování je proto považováno za jeden z charakteristických znaků 

zhoubných nádorů [7]. Podrobnější popis procesu apoptosy v kapitole „1.2.1. Apoptosa“. 

Protože většina cytostatik indukuje v nádorových buňkách apoptosu, aktivace anti-

apoptotických mechanismů nebo inaktivace pro-apoptotických mechanismů snižuje jejich 

účinnost.  

Další mechanismy chemoresistence jsou pak specifické pro určitá cytostatika. Jedná 

se o resistenci k: 5) anti-metabolitům (anti-folát, 5-fluorouracil); 6) k platinovým 

derivátům; 7) k jedům dělícího vřeténka (taxany, vinkristin); 8) k inhibitorům 

topoisomeras; 9) k inhibitorům receptorů tyrosinkinas [4].  

 

Současný pohled na problematiku chemoresistence zahrnuje pouze genové alterace 

a selekci mutantních buněk nesoucích relevantní mutaci získanou před terapií. Zakládá se 

tedy na tzv. Darwinistické selekci. Podle této teorie změna fenotypu vzniká jedině změnou 

genotypu. Změny fenotypu během progrese tumorů, vznik lékové resistence, případně 

získání jakéhokoliv znaku malignity (podle Hanahan D., Weinberg R. A., 2011) je 

vysvětlováno genetickými mutacemi. Tento pohled však nezahrnuje individuální buňky, 

které, ať už z jakéhokoli důvodu, mění fenotyp. Tyto buňky totiž mohou být pasivně 

selektovány terapií, mutace tím pádem neseny dále a v konečném důsledku tak přerůst 

buněčnou populaci. Při studiu chemoresistence proto musíme přihlédnout k faktu, že 

buňky mají schopnost produkovat různé odlišné fenotypy a zároveň tyto fenotypy měnit 

bez genetické alterace. Rovněž mohou nový fenotyp „ne-geneticky“ dědit napříč 

buněčnými generacemi [8].   

 V literatuře již byly popsány případy, kdy buňky dokáží měnit fenotyp a „přepínat“ 

mezi svými dvěma stavy lišícími se vlastnostmi. V jednom stavu buňky vykazují převážně 

znaky kmenových buněk a jsou k terapii resistentní, ve druhém stavu jsou buňky více 

diferencované a k terapii sensitivní. Reverzibilní povaha těchto přechodů mezi 

jednotlivými stavy svědčí o tom, že změna fenotypu buněk nemusí být způsobena vždy 

pouze mutacemi. Vzhledem k tomu, že normální kmenové buňky přetrvávají ve tkáni po 

velmi dlouhou dobu, vykazují zvýšenou resistenci ke xenobiotikům – a to díky 

efektivnějším opravám DNA, zvýšené expresi efluxních pump a schopnosti zajišťovat 

změny ve tkáni během hojení. Podobné znaky pravděpodobně vykazuje i neoplastický 
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protějšek kmenových buněk – tzv. nádorové kmenové buňky (z anglického „cancer stem 

cells“) [8].  

Jeden ze současných pohledů na problematiku chemoresistence je založený na 

dichotomii dvou stavů zmíněných výše. V prvním buňky vykazují převážně znaky 

kmenových buněk a k terapii jsou resistentní, ve druhém jsou buňky více diferencované a 

k terapii sensitivní. Přechody mezi oběma stavy jsou pak definovány mírou exprese 

proteinového markeru příslušného stavu (Obr. 1). Konkrétně u neuroblastomu je za marker 

nádorových kmenových buněk považován antigen CD133. Každý z těchto stavů je 

charakterizován svým vlastním stabilním genovým expresním profilem, který je ale 

produkován tím samým genomem. Přechod z jednoho stavu do druhého může být 

spontánní, případně může být modulován vnějšími podmínkami [8]. 

 

 

Obr. 1: Přechod mezi „kmenovým“ a „ne-kmenovým“ stavem buněk (převzato a upraveno 

z [8]).  Tyto stavy jsou definovány expresí příslušného antigenu na povrchu buněk. U 

neuroblastomu lze za marker x považovat například CD133. 

 

Právě získaná chemoresistence může podle Sharmy a spolupracovníků (2010) [9] 

zahrnovat reverzibilní resistenci k cytostatikům, tzv. „drug-tolerant state“. Malé 

subpopulace buněk mohou přežívat i za koncentrací cytostatik, kdy valná většina populace 

okamžitě umírá. Tato resistence je však reverzibilní a po další kultivaci buněk v čistém 

médiu vymizí. Dočasně resistentní buňky vykazují výrazné odlišnosti od fenotypu buněk 



13 

 

mateřských, avšak nebyly u nich prokázány změny na genové úrovni. Bohužel již malé 

množství těchto dočasně resistentních buněk stačí k opětovnému vývoji buněčné populace 

a „relapsu“ nádorového bujení. Dočasná chemoresistence je pravděpodobně asociována 

se změnami chromatinu [9]. 

Specifickou skupinou mechanismů chemoresistence jsou tedy epigenetické změny. 

Jedná se především o změny v expresi genů, či změny v buněčném fenotypu [5]. Získaná 

chemoresistence proto nutně nevyžaduje stabilní dědičnou genetickou mutaci [9].  

 

Konvenční chemoterapie má často závažné vedlejší účinky a pacienta může 

zbytečně oslabit, případně prohloubit chemoresistenci na jiná cytostatika. Na základě testů 

chemoresistence by teoreticky bylo možné stanovit optimální složení chemoterapie. Jedná 

se o 1) testy nepřímé - asociované s biologickou aktivitou nádoru (proliferace, mitotická 

aktivita, proapoptotická pohotovost, genová instabilita, telomerasová aktivita, typ 

metabolismu pacienta); 2) testy založené na specifickém vztahu k určitému cytostatiku - 

např. P-glykoproteinová detoxikační pumpa, transportní protein MRP („multidrug 

resistence protein“) aj.; 3) vyšetření receptorů; 4) testy přímé - např. kolorimetrické MTT 

(3-[4,5-dimetylthiazol-2-yl]-2,5-difenyltetrazolium bromid) testy [10]. Dosud je však 

využívána pouze detekce léčebných cílů, např. průkaz hormonálních receptorů u 

karcinomu prsu. Ostatní prediktivní testy se v klinické praxi zatím neuplatňují. 

 

Společným rysem cytostatik je schopnost zahajovat v buňce apoptosu. 

Chemoresistentní buňky mají však tento mechanismus často defektní, a tím mohou 

uniknout působení chemoterapie. Právě sledováním apoptosy v buňkách vystavených 

působení léčiv je možno hodnotit účinek daného cytostatika a na základě těchto informací 

se pokusit optimalizovat průběh léčby. 

 

 

1.2.1. Apoptosa 

Apoptosa (Obr. 2) je regulovaná buněčná smrt. Probíhá během vývoje, případně 

během stárnutí organismu, a to, na rozdíl od nekrosy, bez patologických následků pro 

okolní tkáně. Proces apoptosy může být iniciován různými druhy stimulů, ať už 

fyziologickými, či patologickými. Například během ontogenese vznikají apoptosou 
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určitých skupin buněk některé tělní dutiny, případně se oddělují některé části těla (např. 

prsty). Naopak mezi patologické stimuly řadíme například radiaci, vystavení vlivu 

některých léčiv, hypoxii, teplo, případně působení některých cytokinů a hormonů [11, 12].   

Apoptosa je „spouštěna“ dvěma způsoby, a sice vnější apoptotickou dráhou a 

vnitřní apoptotickou dráhou. Třetím mechanismem je pak tzv. dráha 

„perforinu/granzymu“. Tento mechanismus je zprostředkován T-buňkami. Všechny tři 

dráhy aktivují kaskády caspáz. Caspázy (akronym z anglického cysteinyl aspartate-specific 

protease) jsou proteasy s cysteinem v aktivním místě, které štěpí peptidovou vazbu 

specificky za aspartátem. Jejich působením dochází k fragmentaci DNA, degradaci 

cytoskeletonu a nukleárních proteinů. Zbytky buňky jsou fagocytovány makrofágy [12, 

13]. 

 

 

 

Obr. 2: Apoptosa (převzato a upraveno podle [14]). Během apoptosy se postupně 

kondenzuje a degraduje chromatin a štěpí nukleární lamina. Následuje degradace 

cytoskeletu a s ní spojená ztráta integrity buněčné membrány a následný rozpad buňky na 

tzv. apoptotická tělíska. Zbytky buňky jsou poté fagocytovány makrofágy. 

 

Vnější apoptotická dráha (Obr. 3) je aktivována z extracelulárního prostředí tzv. 

"death" signály. Na povrchu buňky se poté agregují tzv. "death" receptory, konktrétně Fas 

receptory s proteiny rodiny tumor–nekrotizujících faktorů (TNF). Signál prochází 

membránou a je aktivována tzv. „death“ doména, která na sebe váže protein „Fas-

Associated Death Domain“ (FADD). Vznikající „death inducing signalling complex“ 

(DISC) aktivuje iniciační caspasu-8, která dále aktivuje caspasy 3,6,7 a amplifikuje tak 

kaskádu caspas [12].  

Vnitřní apoptotická dráha (Obr. 3) je naopak aktivována porušením rovnováhy 

mezi pro-apoptotickými (např. Bax, Bak, Bad) a anti-apoptotickými (např. Bcl-2, Bcl-XL) 

proteiny. Při absenci růstových faktorů, vystavení buňky stresu či působení některých léčiv 

je tato rovnováha mezi pro- a anti-apoptotickými proteiny porušena. Hypofosforylovaný 
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protein Bad asociuje s  mitochondriálními proteiny Bcl-2 a Bcl-XL, čímž inhibuje jejich 

anti-apoptotickou funkci. Na vnější membráně mitochondrie je pak proteinem Bax 

vytvořen iontový kanál. To depolarizuje membránu, což umožní uvolnění cytochromu c do 

cytosolu. Zde cytochrom c interaguje s faktorem „apoptotic protease-activating“ 1 (Apaf-

1) a s proenzymem caspasy-9. Spolu tvoří apoptosom. Aktivovaná caspasa-9 dále aktivuje 

caspasu-3, jejímž vlivem jsou pak aktivovány kaskády caspas [12]. 

Obě dráhy mohou být propojeny aktivací proteinu Bid. Caspasa-8 aktivuje protein 

Bid, který dále migruje do prostoru mitochondriálního kanálu. Interakcí s proteiny Bax a 

Bcl-2 zprostředkovává aktivovaný Bid otevření kanálu a vyplavení cytochromu c [12].  

 

 

 

Obr. 3: Schéma vnitřní a vnější apoptotické dráhy (převzato a upraveno podle [15]). 

Vnitřní apoptotická dráha je aktivována vyplavením cytochromu c z mitochondrie.  

Cytochrom c dále interaguje s proteinem Apaf-1, který iniciuje spuštění kaskády caspas. 

Vnější apoptotická dráha je naopak aktivována interakcí „death signálů“ s „death 

receptory“. Vzniká tak komplex DISC, jež aktivuje iniciační caspasu 8, která spouští 

kaskádu caspas.  
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Programovaná buněčná smrt je významným nástrojem v prevenci výskytu nádorů. 

Pokud se v těle objeví buňka, jež je schopna abnormální replikace, je většinou 

eliminována. Tím je zamezeno vzniku potencionálně nebezpečného nádoru [11]. 

Potlačování apoptosy je proto považováno za jeden z charakteristických znaků zhoubných 

nádorů [7].  

 

 

1.2.2. Buněčný cyklus 

Základní funkcí buněčného cyklu (Obr. 4) je přesně duplikovat genetický materiál, 

a následně segregovat kopie do dvou geneticky totožných dceřiných buněk. Buněčný 

cyklus je běžně rozdělován do čtyř fází – G1, S, G2 a M. Během fáze G1 a G2 buňka 

především roste a je v ní syntetizována RNA a proteiny. Slouží jako „odpočinek a 

příprava“ pro buňku, aby se mohla plně připravit na replikaci DNA, případně na samotnou 

mitosu. Během těchto fází buňka rovněž „monitoruje“ vnější i vnitřní prostředí, aby se 

ujistila, že jsou podmínky pro dělení příznivé, a že je připraven všechen buněčný materiál 

pro přechod do další fáze cyklu. Zvláště fáze G1 je v tomto ohledu velmi důležitá. Doba 

trvání fáze G1 může být prodloužena v závislosti na vnějších podmínkách a 

extracelulárních signálech produkovaných jinými buňkami. Pokud nejsou extracelulární 

podmínky příznivé, buňka přejde do tzv. G0 fáze. V této fázi je významně omezena syntéza 

RNA i proteinů a buňka se nachází ve stavu proliferačního klidu. V tomto stavu může 

přetrvat dny až roky. Pokud jsou extracelulární podmínky příznivé, buňka projde tzv. 

restrikčním bodem, je opětovně zvýšena syntéza RNA a proteinů a buňka přechází 

z klidové G0 fáze do buněčného cyklu [13]. 

 Po fázi G1 následuje fáze S  (tzv. syntetická fáze), během níž se replikuje jaderná 

DNA buňky. Po replikaci DNA buňka přechází do fáze G2, následované fází M. Pokud 

však není dokončena replikace DNA nebo pokud je zpožděna separace chromosomů, vstup 

do mitosy může být v tzv. G2-kontrolním bodě pozastaven. Fáze M buněčného cyklu 

začíná kondenzací chromosomů. Každý chromosom v této chvíli sestává ze dvou 

sesterských chromatid. Ty jsou přichyceny k mitotickému vřeténku, shromážděny 

uprostřed v ekvatoriální rovině mezi póly vřeténka, a následně mitotickým vřeténkem 

taženy k opačným pólům buňky. Takto je zajištěna rovnoměrná distribuce genetického 

materiálu. Chromosomy poté dekondenzují a zároveň je okolo každé sady vytvořen 
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jaderný obal. Po rozdělení buněčného jádra (karyokinezi) nastává rozdělení zbytku buňky 

(cytokineze) [13].  

 

Obr. 4: Buněčný cyklus (převzato a upraveno podle [16]). Aktivní eukaryotická buňka 

prochází během dělení sérií fází známých jako buněčný cyklus. Během interfáze, jež 

zahrnuje fáze G1, S a G2, se zdvojuje genetický materiál. Během mitosy je pak genetický 

materiál rovnoměrně distribuován, buňka se rozdělí a vzniknou dvě dceřiné buňky.   

 

 

Přechod buňky mezi jednotlivými fázemi buněčného cyklu je regulován hladinou 

komplexů cyklinů s cyklin-dependentními kinasami (Cdk), jejichž obsah se v buňce mění 

v závislosti na fázi cyklu (Obr. 5). Jedná se o serin/threoninové kinasy a každá Cdk může 

asociovat s libovolným cyklinem. Tento cyklin pak determinuje, které proteiny budou 

komplexem cyklin/Cdk fosforylovány [13, 17].  

Ve  fázi G1 je aktivován komplex cyklin D/Cdk4/6 a dále pak komplex cyklin 

E/Cdk2. Cyklin-dependentní kinasy fosforylují retinoblastomový protein (pRb), ten 

uvolňuje transkripční faktory E2F a buňka přechází do fáze S. V případě poškození DNA 

je v buňce zvýšena hladina proteinu p53, který zastavuje buněčný cyklus. Protein p53 

indukuje syntézu proteinu p21, jež inhibuje fosforylační aktivitu komplexů cyklin/Cdk. Ty 

nemohou fosforylovat pRb, který tak inhibuje transkripční faktory E2F. Takto buňka 

získává čas na opravení poškozené genetické informace. Je-li poškození závažné, může 

vyvolat až apoptosu. Hlavním regulátorem hladiny p53 je protein Mdm2 (z anglického 

„mouse double minute 2 homolog“) [13, 17].  
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Obr. 5: Regulace buněčného cyklu (převzato a upraveno podle [18]). Posun buňky 

jednotlivými fázemi buněčného cyklu je kontrolován komplexy cyklinů s cyklin-

dependentními kinasami. Během fází G1, S, G2 a M cyklu je v buňce zvyšována hladina 

příslušných cyklinů, jež stimulují replikaci či transkripci DNA, případně regulují proces 

mitosy.  

 

Během fáze S  je ubiquitinylačním komplexem SCF („Skp, Cullin, F-box 

containing complex“) degradován cyklin E. Buňka poté postupuje do fáze G2. Zde 

probíhající syntéza DNA blokuje aktivaci komplexu cyklin B/Ckd1 a zabraňuje tak buňce 

v předčasném vstupu do mitosy. V momentě, kdy je buňka připravena, se zvýší hladina 

komplexu cyklin B/Cdk1 a buňka může vstoupit do M-fáze buněčného cyklu. V jejím 

průběhu je po úspěšné vazbě všech chromosomů na vlákna dělícího vřeténka aktivován 

promoční komplex anafáze (APC). Jedná se o ubiquitinligasu, jež indukuje rozštěpení 

sesterských chromatid. Ty tak mohou být „taženy“ k opačným pólům mitotického vřeténka 

a buňka dokončuje mitosu [13, 17].  
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Buněčný cyklus je velmi složitý a komplexní proces, přechod buňky mezi 

jednotlivými fázemi vyžaduje specifické chemické signály a velmi konkrétní odpověď na 

ně. Pokud některá z těchto složek není plně funkční, buňka není připravena na obdržené 

signály správně reagovat a může se měnit v buňku nádorovou nebo se aktivují apoptotické 

dráhy [11].    

 

 

1.3. Epigenetické modifikace chromatinu 

 Lidská genetická informace - DNA, je organizována ve 23 chromosomech, 

sestávajících přibližně z 25 000 genů. Sekvence DNA našeho genomu je složena z 

přibližně 3 × 10
9
 bází. Tyto báze - adenin, thymin, guanin a cytosin pak svou specifickou 

sekvencí charakterizují jednotlivé geny [19].  

 Epigenetika se zabývá změnami v genové expresi, které nejsou způsobeny změnou 

v sekvencích DNA. Některé vlastnosti tak nemusí být kódovány v nukleových kyselinách, 

a přesto se přenáší. Dochází tedy k ovlivnění fenotypu, avšak beze změny genotypu. 

Dalším důležitým faktorem je skutečnost, že epigenetická informace může být přenášena 

z generace na generaci, ať už na buněčné úrovni, či na úrovni organismu. Mezi 

epigenetické mechanismy regulace genové exprese patří změny v methylaci DNA, 

„remodelace“ chromatinu, změny v transkripci RNA a v expresi nekódujících RNA, post-

translační modifikace chromatinu a regulace mRNA [5]. Dle posledních studií je zřejmé, 

že nekódující RNA ovlivňují modifikaci chromatinu a fungují jako další molekulární 

determinanty epigenetických regulací genové exprese. Malé nekódující RNA mohou 

rovněž potlačovat expresi histondeacetylas, DNA-methyltransferas a jiných komponentů 

chromatin-modifikujících komplexů na post-transkripční úrovni [20].  

 Adice post-translačních modifikací na histonové proteiny ovlivňuje inter- či intra-

nukleosomální interakce, případně usnadňuje vazbu dalších proteinů na chromatin. Tyto 

mechanismy umožňují velkou flexibilitu v regulaci dynamiky chromatinu a přenosu 

signálu, a tímto i regulaci genové exprese. Modifikace na koncích histonů slouží především 

jako signální platformy a určují interakci histonů s ostatními proteiny, zatímco modifikace 

globulární domény mohou přímo ovlivňovat vazbu histonů a DNA. Kovalentní modifikace 

histonů jsou regulovány enzymy, jež někdy bývají nazývány "writers" 

(histonacetyltransferasy, histonmethyltransferasy, histonkinasy), případně "erasers" 



20 

 

(histondeacetylasy, histondemethylasy, histonfosfatasy). Právě regulací a ustanovením 

různých kombinací post-translačních modifikací histonů je tvořen tzv. histonový kód [2].  

Methylace DNA 

 K methylaci DNA dochází téměř výlučně na cytosinu, konkrétně v dinukleotidu 

CpG („Cytosin-phosphate-Guanin“). Počet a uspořádání takto methylovaných cytosinů 

významným způsobem ovlivňuje funkci genů – nízký stupeň methylace je asociován 

s vysokou aktivitou genů, zatímco hypermethylace CpG bývá asociována s transkripční 

represí. Methylované oblasti CpG jsou často seskupeny do shluků (tzv. CpG-ostrůvky), 

které se nacházejí v oblasti promotorů jednotlivých genů. Například v DNA izolované 

z buněk maligních nádorů byla zaznamenána hypermethylace CpG na promotorech 

některých tumor-supresorových genů [19].    

„Remodelace“ chromatinu 

 Struktura chromatinu je pro regulaci genové exprese velmi důležitá. K ovlivnění 

transkripce na úrovni modifikace histonů dochází prostřednictvím přechodu chromatinu 

mezi transkripčně aktivní (euchromatin) a transkripční neaktivní (heterochromatin) 

formou. Více o tomto jevu je uvedeno kapitole „1.5. Post-translační modifikace histonů“.  

 Epigenetické mechanismy vedoucí ke karcinogenesi mohou být rozděleny do tří 

různých kategorií, a sice: 1) represe genů, jež jsou za standardních podmínek aktivní; 2) 

aktivace genů, jejichž exprese je za standardních podmínek potlačena; 3) specifické 

modifikace N-koncových zbytků histonů v jádru nukleosomu [21].  

 

 

1.4. Chromatin 

Chromosomální materiál – chromatin, je komplex, jenž se skládá z vláken 

obsahujících proteiny, DNA a malé množství RNA. DNA je velmi pevně vázána 

v komplexu s bazickými proteiny – histony, jež „sbalují“ a uspořádávají DNA do větších 

strukturních jednotek - nukleosomů. V chromatinu se rovněž nacházejí i proteiny 

nehistonové povahy. Ty se podílejí například na regulaci exprese některých genů, či 

udržují jeho prostorovou strukturu [22]. Struktura chromatinu je však velmi dynamická 

(Obr. 6) a k přechodu mezi jeho transkripčně aktivní (euchromatin) a transkripčně 

neaktivní (heterochromatin) formou může docházet v řádu hodin. Heterochromatinem je 
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nazýváno vysoce kondenzované spiralizované chromatinové vlákno. Je velmi málo 

transkribován, jelikož struktury nacházející se těsně u sebe neumožňují „nasednutí“ 

transkripčního aparátu. Naopak euchromatin je rozvolněný a velmi málo kondenzovaný 

chromatin, jenž je vysoce transkripčně aktivní. Právě stav chromatinu, čili jeho přechod 

mezi těmito dvěma strukturami, je důležitým regulátorem genové exprese [19]. K regulaci 

genové exprese dochází během transkripce (tj. během přepisu DNA do RNA), případně 

během translace (tj. během přepisu RNA do proteinu). Aktivita jednotlivých genů však 

může být regulována rovněž na úrovni RNA či proteinů.  

 

 

 

Obr. 6: Struktura chromatinu (převzato z [23]). Dvoušroubovice DNA je obtočena okolo 

histonových proteinů - tato struktura je nazývána nukleosom. Nukleosomy s DNA tvoří 

vlákno o průměru 10 nm, jež je někdy nazýváno též "korálky na niti". 10 nm vlákno je pak 

dále svinováno do struktury solenoidu o průměru 30 nm. Další spiralizací 30 nm vlákna 

pak dochází ke vzniku chromosomů. 

 

 Chromatin může být předmětem modifikací, které ovlivňují genovou expresi. 

Histonové modifikace a alternativní chromatinové struktury (známé jako "chromatin 

remodeling structures") určují, zda a která část chromatinu bude přístupná transkripci. 

Methylace cytosinu v molekule DNA poskytuje "přístaviště" pro vazbu proteinů, jež 

mohou ovlivňovat stupeň kondenzace chromatinu. Stejně tak molekuly nekódující RNA 

mohou ovlivňovat kondenzaci specifických úseků genomu. Modifikace histonů 

prostřednictvím acetylace či methylace ovlivňují rozvolněnost chromatinu a tímto aktivitu 

genů v daném místě. Deacetylace, případně methylace histonů na specifických místech 

jsou většinou asociovány s transkripční represí, zatímco acetylace chromatin rozvolňuje a 
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umožňuje tak přepis genů. Změny, jež ovlivňují genovou expresi modulací chromatinu, 

avšak bez změny sekvence DNA, jsou nazývány epigenetické. Na rozdíl od genetických 

alterací, epigenetické změny jsou reversibilní [2, 19].  

Histony jsou malé bazické proteiny s molekulovou hmotností pohybující se mezi 11 

a 21 kDa, jež se nacházejí v chromatinu každé eukaryotické buňky. Jsou velmi bohaté na 

bazické aminokyseliny arginin a lysin. Histony rozdělujeme do 5 tříd – H1, H2A, H2B, H3 

a H4, jež se mezi sebou liší v molekulové hmotnosti a aminokyselinovém složení. Všechny 

typy histonů se mohou stát předmětem post-translačních modifikací [22]. 

 

 Nukleosom (Obr. 7) obsahuje proteinové jádro, které je tvořeno z osmi histonových 

molekul - dvojice histonů 2A (H2A), dvojice histonů 2B (H2B), dvojice histonů 3 (H3) a 

dvojice histonů 4 (H4). Vně jádra je pak přítomen jeden histon 1 (H1). Nukleosomová 

jednotka může být z chromatinu uvolněna působením nukleasy na spojovací vlákno DNA. 

Nukleasa může degradovat exponované spojovací vlákno DNA, ale na DNA vázanou 

okolo nukleosomu působit nemůže [24].   

 

Obr. 7: Strukturní organizace nukleosomu (převzato z [25]). Jádro nukleosomu obsahuje 

dva histony H2A, dva histony H2B, dva histony H3 a dva histony H4. Jádro je obtočeno 

DNA dlouhou 146 páry bází, na kterou se poté váže jeden histon H1, jež stabilizuje celý 

komplex.  

 

 

1.5. Post-translační modifikace histonů 

 V důsledku post-translačních modifikací se mění celkový náboj histonu, případně 

tvar histonu. To může ovlivnit strukturu a funkční vlastnosti chromatinu, a tedy ovlivnit 
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regulaci trankripce [22]. Existuje nejméně 8 typů modifikací histonů (Obr. 8) - acetylace, 

methylace, fosforylace, ubiquitinylace, sumoylace, ADP-ribosylace, deiminace a 

isomerace prolinů. Rovněž je známo přibližně 60 oblastí, na kterých mohou být histony 

modifikovány. Tyto změny mohou probíhat v řádu minut od okamžiku, kdy stimul dorazí 

na povrch buňky. Modifikace histonů je tedy velice dynamický proces, který je 

zprostředkován pomocí specifických enzymů. Předpokládá se, že každá modifikace vede k 

určitému biologickému efektu [26]. Tento komplikovaný a mnoho-úrovňový mechanismus 

regulace buněčných procesů proto vedl k vytvoření teorie tzv. histonového kódu. Jedná se 

o soubor histonových variant a modifikací, jež dohromady vykonávají určitou specifickou 

funkci. Vzhledem ke své komplexnosti však histonový kód nebyl doposud zcela objasněn 

[2]. 

 Reverzibilní povaha epigenetických změn a jejich mechanismů vedla ke snaze 

rozluštit molekulární mechanismy regulující tyto alterace, konkrétně pak post-translační 

modifikace histonů. Odhalením všech enzymů, jež jsou schopny modifikovat histony, 

případně odhalením inhibitorů těchto enzymů, bychom byli schopni efektivněji likvidovat 

nádorové buňky. V praxi již tyto zaváděné léčebné postupy vedou k efektivnější léčbě a 

vyšší šanci pacienta na plné uzdravení [2]. 

 

 

 

Obr. 8: Místa, na kterých jsou histony modifikovány (převzato podle [19]). Většina 

kovalentních modifikací histonů probíhá na jejich amino-koncích. Mezi známky aktivního 

chromatinu patří acetylace (tyrkysová značka Ac), methylace na argininu (oranžová značka 

Me), a některé methylace na lysinech (H3K4, H3K36) (zelená značka Me). Mezi známky 
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neaktivního chromatinu naopak řadíme methylace na H3K9, H3K27 a H4K20 (červená 

značka Me). 

 

 

 

1.5.1. Acetylace histonů 

 Acetylace histonů (Obr. 9) je zatím nejdůkladněji prozkoumaná modifikace 

histonů. Acetylace, případně deacetylace, probíhá na N-koncových lysinech histonů a 

závisí na změnách fyziologických podmínek. Je zprostředkována enzymy 

histonacetyltransferasami, případně histondeacetyltransferasami (histondeacetylasami). 

Tyto specifické enzymy katalyzují přenos acetylové skupiny z acetyl-koenzymu A na lysin 

N-terminálního konce histonu. Acetylace lysinů neutralizuje positivní náboj histonů, 

chromatin se „rozbalí“ a stává se přístupným pro transkripční faktory. Při deacetylaci 

lysinů dochází k odstranění acetylové skupiny a obnovení positivního náboje histonů. 

Acetylace histonů rovněž hraje důležitou roli jako signál pro vazbu trans-aktivačních 

faktorů [21, 27]. Rovnováha mezi histonacetyltransferasami a histondeacetylasami je velmi 

často porušena právě v nádorových buňkách. Tato skutečnost může vést ke změnám 

exprese tumor-supresorových genů, případně onkogenů [5]. 

 

 

Obr. 9: Acetylace histonů (převzato a upraveno podle [28]). Stupeň acetylace histonu na 

specifickém lysylovém zbytku je ovlivněn dvěma konkurenčními reakcemi - acetylací a 

deacetylací. Tyto reakce jsou zprostředkovávány histonacetyltransferasami, případně 

histondeacetylasami. Acetylace histonů je rozhodující pro správné ustavení konformace 

DNA-chromatinového komplexu a pro následnou transkripci genů. Při inhibici deacetylace 

histonů se mění náboje řetězce, což vede k relaxaci chromatinu a zvýšení transkripce. 
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Dle dostupné literatury je acetylaci na specifických lysinech histonů možno 

považovat za marker určitých buněčných procesů. Například hyperacetylace na H3K4 je 

známkou aktivního chromatinu a je asociována s probíhající transkripcí, zatímco acetylace 

na H3K9 předurčuje pluripotenci buňky a schopnost přeprogramování se. Zvýšení 

acetylace na H3K14 je známkou aktivních genových promotorů [29]. 

  

 

1.5.2. Methylace histonů 

 Histony jsou methylovány hlavně na arginylových a lysylových zbytcích histonů 

H3 a H4. Lysylové zbytky mohou být modifikovány mono-, di- a tri-methylací, zatímco na 

arginylových zbytcích může docházet k mono- a di-methylaci. Methylaci histonů řadíme 

mezi epigenetické modifikace, rovněž se však podílí na regulaci transkripce, genové 

exprese, genomovém „inprintingu“ a inaktivaci chromosomu X. Transkripční aktivace je 

způsobena methylací na lysinu 4 histonu 3 (H3K4) a methylací na lysinu 36 histonu 3. 

Naopak při methylaci na lysinu 3 histonu 9, při methylaci lysinu 27 histonu 3 (H3K27) a 

při methylaci lysinu 20 histonu 4 (H4K20) je transkripce inhibována [30]. 

  

Právě post-translační modifikace histonů, jako například acetylace či methylace, 

mohou být jednou z příčin chemoresistence buněk. Některé chemoresistentní buňky by pro 

svou schopnost unikat působení cytostatik a následně tvořit dceřiné subkolonie mohly být 

označovány za nádorové kmenové buňky.   

 

 

1.6. Nádorové kmenové buňky 

Za nádorové kmenové buňky (CSC – z anglického „cancer stem cells“) jsou 

považovány nádorové buňky s některými vlastnostmi buněk kmenových. Jedná se o 

subpopulaci buněk, jež je definována schopností sebeobnovy, diferenciace a regenerace. 

Pokud jsou nádorové kmenové buňky injikovány in vivo, jsou schopny měnit se na 

jakýkoliv buněčný typ v daném tumoru. U těchto buněk je prokazováno asymetrické 

dělení, kdy jedna z dceřiných buněk nemá stejné vlastnosti jako mateřská, což vede k 

následné propagaci maligní populace buněk. Tyto buňky jsou však více diferencované a 

ztrácí schopnost sebeobnovy. Posléze z nich vzniká nádor [4]. Z nádorových kmenových 
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buněk mohou vznikat též metastázy. Tyto buňky se rovněž vyznačují resistencí k některým 

typům léčiv, která je podmíněna expresí některých transportérů ABC. Nádorové kmenové 

buňky tvoří cca 1% hmoty tumoru a od ostatních buněk je můžeme odlišit díky unikátním 

antigenům, které jsou exprimovány na jejich povrchu [31]. 

Nádorové kmenové buňky mohou podléhat epigenetickým modifikacím 

analogickým těm, které probíhají při diferenciaci nenádorových buněk [32].  

Během konvenční chemoterapie jsou zasaženy diferencované buňky či buňky, jež 

právě prochází dělením. Neaktivní nádorové kmenové buňky však mohou léčbu 

cytostatiky přežít [31]. Pokud se tumor vyvinul z nádorových kmenových buněk, je nutno 

během léčby cílit právě na tyto specifické buňky. Pokud jsou některé ponechány 

nezasaženy, může se z nich vyvinout nový nádor a dochází k relapsu [4]. Terapie cílící 

právě na nádorové kmenové buňky by mohla významně zvýšit vyhlídky na přežití u řady 

onkologických pacientů. 

 

 

1.7. Neuroblastom 

 Neuroblastom je embryonální maligní nádor odvozený z buněk neurální lišty, které 

v embryonální fázi vývoje osidlují sympatická ganglia. Je nejčastějším extrakraniálním 

solidním nádorem dětského věku, u dospělých se vyskytuje jen velmi vzácně. Příčina jeho 

vzniku není známa. Neuroblastom se vyznačuje značnou biologickou variabilitou. Nádory 

nízkého rizika často samovolně regredují, naopak vysoce maligní forma má velmi 

agresivní průběh s prakticky neovlivnitelnou progresí.  

  Neuroblastom se vyznačuje expresí genů receptorů tyrosinkinas. Nejvíce je 

prozkoumán gen receptoru trkA. Stupeň exprese trkA společně s amplifikací onkogenu N-

myc koreluje s prognózou přežití. Vysoká exprese trkA je spojena s dobrou prognózou, 

nízká exprese trkA bez amplifikace N-myc signifikantně snižuje šanci na vyléčení. Gen N-

myc hraje důležitou roli během vývoje a diferenciace neuroektodermu. Je potvrzeno, že 

amplifikace N-myc u neuroblastomu je spojena s nepříznivou prognózou, a to bez ohledu 

na klinické stadium [33].  
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1.8. Cytostatika 

 Chirurgie společně s radioterapií jsou k léčbě nádorových onemocnění používány 

již řadu let, k rozvoji chemoterapie však došlo až po 2. světové válce. Podstatou účinku 

protinádorových chemoterapeutických léků je zastavení růstu nádorových buněk. V řadě 

případů však cytostatika ovlivňují rovněž viabilitu buněk nenádorových. V současné době 

máme k dispozici řadu cytotoxických léků odlišné chemické povahy a různého 

mechanismu účinku. Pro všechna cytostatika je však společná schopnost vyvolat apoptosu 

[34]. 

 Mezi cytostatika řadíme látky, jež vytvářejí kovalentní vazby mezi molekulami 

DNA – tzv. DNA-„cross-links“ (alkylační látky - např. β-chlorethylaminy, oxazafosforiny, 

deriváty platiny). Dále látky, jež inhibují DNA topoisomerasu II, případně tvoří volné 

kyslíkové radikály (antracykliny), či látky, jež působí na úrovni mikrotubulů (vinka 

alkaloidy, taxany). Velkou skupinu cytostatik pak tvoří antimetabolity (analoga kyseliny 

listové, purinů, pyrimidinů), jež jsou svou strukturou podobné fyziologickým sloučeninám 

nutným k syntéze nukleových kyselin. Na základě této podobnosti antimetabolity inhibují 

enzymy, které se podílejí na syntéze nukleových kyselin, což vede k poškození a smrti 

buňky [34]. 

 

 

1.8.1. Vinkristin 

Vinkristin (Obr. 10 A) patří do skupiny tzv. vinka-alkaloidů, izolovaných z rostlin 

rodu Vinca. Tyto alkaloidy jsou známy především svými mitostatickými účinky a jsou 

využívány jako účinná cytostatika [35].  

Vinkristin v buňce interaguje s β-tubulinem a tak znemožňuje tvorbu mikrotubulů 

dělícího vřeténka. To vede k depolymerizaci tubulů, je znemožněno srovnání a následný 

pohyb chromosomů k pólům dělícího vřeténka. Tímto je zastavena mitosa. Vinkristin 

rovněž může zasahovat do metabolismu aminokyselin, cyklického AMP či glutathionu, 

ovlivňovat aktivitu Ca
2+

-transportní ATPasy závislé na kalmodulinu, buněčnou respiraci a 

biosyntézu nukleových kyselin a lipidů [36, 37]. 

Vinkristin je pacientům podáván intravenózně ve formě sulfátu. Nejčastěji je 

užíván, společně s dalšími léčivými přípravky, k léčbě akutní lymfatické leukémie, 
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Hodgkinovy choroby, rabdomyosarkomu, Ewingova sarkomu, primárního 

neuroektodermálního tumoru a dalších [38].  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10: Chemický vzorec A) vinkristinu (převzato z [35]), B) kyseliny valproové 

(převzato z [39]). 

 

 

1.9. Inhibitory histondeacetylas 

Jak již bylo uvedeno výše, na procesu acetylace histonů se podílejí 

histonacetyltransferasy společně s histondeacetylasami. Předchozí studie naznačují, že 

inhibitory histondeacetylas zvyšují toxicitu protinádorových léčiv a mohly by tak přispívat 

ke zvýšení efektivity chemoterapie. V kombinaci s jinými cytostatiky mohou mít aditivní, 

případně synergický efekt. Inhibitory histondeacetylas zastavují buněčný cyklus zvýšením 

exprese genu CDKN1A, jež kóduje protein p21. Tato skutečnost vede k zastavení 

buněčného cyklu a indukci diferenciace buňky. Inhibitory histondeacetylas v buňkách 

rovněž indukují apoptosu. Pro-apoptotické geny vnější i vnitřní apoptotické dráhy jsou 

„up-regulovány“, zatímco exprese anti-apoptotických genů je redukována. Inhibitory 

histondeacetylas rovněž inhibují buněčné signální dráhy a buněčné odpovědi na stres [5].  

Mezi inhibitory histondeacetylas řadíme například kyselinu valproovou (Obr. 

10 B), vorinostat, parabinostat či entinostat. Použití těchto látek by proto mohlo, v 

kombinaci s konvenčními cytostatiky, selektivně usmrcovat pro-neoplastické buňky a 

přispět k účinnější léčbě nádorových onemocnění. 

 

 

1.9.1. Kyselina valproová 

Kyselina valproová (VPA) (Obr. 10 B) byla syntetizována již v roce 1882, avšak až 

do roku 1963 byla považována za "fyziologicky inertní" látku. Právě v tomto roce byly 
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objeveny její široké antikonvulzivní účinky. V lidském mozku zvyšuje kyselina valproová 

aktivitu inhibičního neurotransmiteru s názvem γ-aminobutyrát (GABA) a rovněž blokuje 

napěťově-řízené Na
+
, K

+
 a Ca

2+
 kanály. Díky těmto vlastnostem je VPA používána jako 

účinné antiepileptikum. VPA je rovněž využívána v léčbě depresí a bipolárních poruch 

[40]. 

V posledních letech významně vzrostl výzkum VPA jako inhibitoru 

histondeacetylas. VPA pravděpodobně indukuje apoptosu a zároveň inhibuje proliferaci 

buněk. Zdá se, že nádorové buňky jsou k účinkům VPA mnohem sensitivnější než buňky 

zdravé [40].  
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2. CÍL PRÁCE 

Cílem předkládané diplomové práce je studium post-translačních modifikací 

histonů a jejich vztahu k resistenci buněčných linií. V literatuře [9, 41] jsou popsány tzv. 

„drug tolerant cancer cells“, tedy buňky s výrazně sníženou citlivostí k protinádorovým 

lékům. Tato tolerance je však reverzibilní. Dynamické epigenetické změny, jako například 

post-translační modifikace histonů by mohly hrát důležitou roli v resistenci nádorových 

buněk k cytostatikům. Proto byly studovány v předkládané práci.  

V rámci této práce byly řešeny následující problematiky: 

 Příprava modelu pro studium cytotoxicity in vitro: stanovení koncentrace 

vinkristinu vyvolávající usmrcení 50% buněk neuroblastomové buněčné linie 

UKF-NB-4 (IC50) a následné stanovení viability přeživších buněk. 

 

 Porovnání genetického profilu buněk neuroblastomové buněčné linie UKF-NB-4, 

jež odolávají inkubaci s vinkristinem o koncentraci 3 μM (115 × vyšší 

koncentrace, než je jeho hodnota IC50), po dobu 48 hodin a genetického profilu 

buněk, jež nebyly vystaveny vlivu cytostatik. 

 

 Stanovení míry acetylace histonů H3, H4 a lysinu K14 histonu H3 v buňkách 

neuroblastomové linie UKF-NB-4. Stanovení míry trimethylace na lysinu K4 

histonu H3, lysinu K27 histonu H3 a lysinu K20 histonu H4 těchto buněk.  
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3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1. Materiál 

Agfa (Belgie): fotografický papír 

Abcam (UK): primární králičí polyklonální protilátka proti acetylovanému H3K14, 

katalogové číslo ab52946; primární králičí polyklonální protilátka proti trimethylovanému 

H4K20, katalogové číslo ab9053 

Beckman Coulter (USA): DNA PREP Staining kit 

BIO-RAD (USA): kit pro stanovení koncentrace proteinů (DC
TM

 Protein Assay); standard 

koncentrace proteinů – sérový albumin; nitrocelulosová membrána; sušené mléko; 

vyvolávací roztok – Chemiluminiscenční kit; kozí sekundární protilátka proti králičí 

primární protilátce proti acH3, acH4, acH3K14, 3metH3K4, 3metH3K27 a 3metH4K20 

konjugovaná s křenovou peroxidasou, katalogové číslo: 170-6515; kozí sekundární 

protilátka proti myší primární protilátce proti H3 konjugovaná s křenovou peroxidasou, 

katalogové číslo: 170-6516; trypanová modř 0,4%, katalogové číslo: 1450021 

Duchefa Biochemie (Nizozemsko): kyselina ethylendiamintetraoctová (EDTA) 

Exbio (ČR): Annexin V Binding Buffer, Annexin V Dyomics 647 

Fluka (Německo): N,N,N‘,N‘-Tetramethylethylendiamin (TEMED); peroxodisíran amonný 

(APS); Ponceau červeň; Igepal CA 63 

Lachema (ČR): KCl 

lékárna FN Motol (ČR): sodný fosfátový pufr s obsahem NaCl (PBS) 

Lifetechnologies – Gibco (USA): „Iscove’s Modified Dulbeccos Medium“ (IMDM) s L-

Glutaminem; fetální hovězí (telecí) sérum (FBS); sodný fosfátový pufr s obsahem NaCl 

(PBS) pro buněčné kultury; 4‘,6-diamidin-2-fenylindol (DAPI) 

Lifetechnologies – Invitrogen (USA): dodecylsíran sodný (SDS); primární králičí 

polyklonální protilátka proti trimethylovanému H3K27, katalogové číslo A15024 
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MerckMillipore (USA): 96% H2SO4; primární myší polyklonální protilátka proti H3, 

katalogové číslo 05-134; primární králičí polyklonální protilátka proti acetylovanému H3, 

katalogové číslo 06-599; primární králičí polyklonální protilátka proti acetylovanému H4, 

katalogové číslo 06-598; primární králičí polyklonální protilátka proti trimethylovanému 

H3K4, katalogové číslo 07-473 

Penta (ČR): NaCl; CH3COOH; methanol; aceton 

Pfizer (USA): doxorubicin 

Roche (Německo): Complete protease inhibitor 

Roth (Německo): merkaptoethanol 

Sigma Aldrich (USA): Tris-Cl; Akrylamid/bisakrylamid; Tris base; glycin; glycerol; 

dithiotreitol (DTT); kyselina trichloroctová; glycin; Tween; deoxycholát sodný; MTT  

Tewa (UK): Vinkristin 

Všechny chemikálie byly čistoty p.a. či vyšší. 

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

DrSc. z Goetheho Univerzity ve Frankfurtu nad Mohanem. 

 

 

3.2. Metody 

3.2.1. Kultivace buněčných linií 

Buňky neuroblastomové linie UKF-NB-4 byly kultivovány v IMDM médiu 

obohaceném 10% fetálním hovězím (telecím) sérem (FBS). Kultivace probíhala 

v inkubátoru Jouan IGO 150 (Thermo Fisher, USA) při 37°C, 5% CO2 a 95% vlhkosti 

vzduchu. Buňky byly z povrchu kultivačních lahviček uvolňovány pomocí 0,2% roztoku 

trypsinu v PBS a pasážovány v pravidelných intervalech. Kultivace probíhala 

v kultivačních lahvích o ploše 25 cm
2
 a 75 cm

2
, případně na Petriho miskách o ploše 147,8 

cm
2
, 60,1 cm

2
 a 22,1 cm

2
. Sterilní operace byly prováděny ve „flow boxu“ Jouan MSC 12 

(Thermo Fisher, USA). Fotografie byly pořízeny na mikroskopu IX51 (Olympus, 

Japonsko) s připojeným fotoaparátem Camedia C-5050 (Olympus, Japonsko).  
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3.2.2. Kultivace buněčných linií za přítomnosti cytostatik 

Buňky neuroblastomové linie UKF-NB-4 byly kultivovány na Petriho miskách o 

kultivační ploše 60,1 cm
2
, případně 147,8 cm

2
 24 hodin při 37°C, 5% CO2 a 95% vlhkosti 

vzduchu. Poté byla do média přidávána cytostatika tak, aby výsledná koncentrace v médiu 

odpovídala 3 μM vinkristinu, případně 1 mM kyselině valproové. 

 

 

3.2.3. Detekce rychlosti proliferace buněk na přístroji X-celligence 

 Přístroj X-celligence DP (ACCELA, USA) monitoruje buněčnou proliferaci, 

migraci a invasivitu, případně změny morfologie a adherence buněk. Přístroj průběžně 

měří elektrickou impedanci buněk s médiem ve speciálních destičkách se dnem pokrytým 

mikroelektrodami, které umožňují růst buněk v médiu (E-plate 16, ACCELA, USA), 

kterou zpracovává příslušným softwarem přístroje. Impedance odpovídá množství 

přisedlých, tedy živých buněk. 

Buňky neuroblastomové linie UKF-NB-4 byly přeneseny do jamek destiček E-plate 

16 v hustotě 7500 buněk na 200 µl média na jamku. Destičky byly umístěny do přístroje 

X-celligence, který byl umístěn do inkubátoru. Buňky byly kultivovány v IMDM médiu 

obohaceném 10% FBS při 37°C, 5% CO2 a 95% vlhkosti vzduchu. 

 

 

3.2.4. „Single nucleotide polymorphism array“ (SNP array) testovaných buněk 

 Jako SNP (z anglického „single nucleotide polymorphism“ – jenonukleotidový 

polymorfismus) jsou označovány pozice na genomu, pro které existuje několik přirozených 

variant (alel) zasahujících jediný nukleotid. Každý SNP tedy reprezentuje rozdíl v jednom 

nukleotidu. V lidském genomu se nachází přibližně 10 milionů SNP, jež mohou a nemusí 

být významné pro funkce a zdraví organismu. SNP mohou hrát kruciální roli při vzniku 

některých chorob, jako např. Alzheimerova choroba, Crohnova nemoc, autismus, psoriasa 

a další. „SNP array“ využívá statisticky vybraná místa, na kterých se vyskytuje SNP, 

k identifikaci změn v genomu. Během stanovení je DNA amplifikována (většinou pomocí 

PCR) a po dalším zpracování aplikována na vyšetřovací čip, kde je hybridizována 

s předem stanovenými značenými oligonukleotidy. Data jsou poté vyhodnocena 
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příslušným softwarem [42]. „SNP array“ byla provedena MUDr. Alešem Víchou, Ph.D., 

na klinice dětské hematologie a onkologie v Praze-Motole.  

 

 

3.2.5. MTT test analyzovaných buněk 

MTT test byl prováděn za použití 96-ti jamkové destičky (Obr. 11). Do sloupce č. 1 

bylo osmi-kanálovou pipetou přidáno 100 µl IMDM média s 10% FBS. Do sloupce č. 2-12 

bylo pipetováno 50 µl IMDM média s 10% FBS. Poté bylo do sloupce č. 12 pipetováno 

50 µl 2 µM vinkristinu. Odtud bylo přenášeno vždy 50 µl do sloupce č. 11 a stejným 

způsobem do následujících sloupců až do sloupce č. 3. Poté bylo do sloupce č. 2-12 osmi-

kanálovou pipetou přidáno vždy 50 µl suspenze buněk o koncentraci 200 000 buněk na 

mililitr. Takto připravené destičky byly inkubovány při 37°C a 5% CO2 48 hodin. Poté 

bylo do všech jamek pipetováno 50 µl roztoku MTT a destičky inkubovány při 37°C a 5% 

CO2 3 hodiny. Následně bylo do všech jamek pipetováno 100 µl 20% roztoku SDS. Po 

důsledném rozpuštění všech krystalků SDS byla na spektrofotometru VERSAmax 

(MolecularDevices, USA) měřena absorbance při 570 nm a test vyhodnocen v programu 

SoftMax Pro 4.8. 

 

 

 

Obr. 11: Schéma koncentrací cytostatika v jednotlivých jamkách testovací destičky během 

MTT testu.  
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3.2.6. Stanovení viability testovaných buněk pomocí trypanové modři 

 Tento test je založen na skutečnosti, že živé buňky mají membránu intaktní, 

zatímco membrána mrtvých buněk je porušena, a mohou jí tak pronikat barviva, jako 

například trypanová modř. Při pohledu pod mikroskopem jsou pak mrtvé buňky zbarveny 

do modra, zatímco živé buňky jsou bezbarvé [43].  

Buňky byly inkubovány v prostředí cytostatik. Poté byly uvolněny ze dna 

kultivační lahvičky pomocí 0,2% roztoku trypsinu. Buněčná suspenze byla centrifugována 

při laboratorní teplotě, po dobu 2 minut, při 300 × g na centrifuze Universal 320 (Hettich, 

Německo). Supernatant byl odstraněn, buňky resuspendovány v PBS a opět 

centrifugovány.   

 Buněčná suspenze byla smíchána s trypanovou modří v poměru 1:1 a směs 

inkubována 3 minuty za laboratorní teploty. Poté byly pod mikroskopem v Bürkeho 

komůrce spočítány obarvené (mrtvé) a neobarvené (živé) buňky. Počet buněk v jednom 

mililitru vzorku odpovídá počtu buněk ve 24 čtvercích Bürkeho komůrky násobených 

ředěním a 10
4
. Viabilita byla vypočítána jako poměr počtu živých buněk ku celkovému 

počtu buněk v jednom mililitru suspenze. 

 

 

3.2.7. Průtoková cytometrie použitá k analýze buněčného cyklu a apoptosy 

testovaných buněk  

Buňky byly inkubovány v prostředí cytostatik, uvolněny ze dna kultivační lahvičky 

roztokem trypsinu a centrifugovány. Poté byl odstraněn supernatant, buňky 

resuspendovány v PBS a opět centrifugovány. 

Pro stanovení buněčného cyklu bylo po odstranění supernatantu k buněčné suspenzi 

za stálého míchání („vortexování“) (Vortex-genie 2, Scientific industries, USA) přikapáno 

500 μl ledového 90% methanolu. Takto fixované buňky byly skladovány při -20°C. Po 

fixaci methanolem byl vzorek centrifugován po dobu 2 minut, při 300 × g. Supernatant byl 

odstraněn, buňky resuspendovány v PBS a opět centrifugovány. Po odstranění 

supernatantu bylo k buňkám přidáno 500 μl propidium jodidu. Vzorek byl inkubován 

přibližně 15 minut ve tmě při 4°C. Poté byla na cytometru FACS Calibur (BD Bioscience, 

USA) měřena intenzita fluorescence o vlnové délce 585 nm po excitaci světlem o vlnové 

délce 488 nm  a data následně analyzována v programu ModFitLT. Měření bylo provedeno 
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prof. MUDr. Tomášem Eckschlagerem, CSc. na klinice dětské hematologie a onkologie 

v Praze-Motole.  

Pro stanovení stupně apoptosy bylo po odstranění supernatantu ke každému vzorku 

o koncentraci přibližně 200 000 buněk na mililitr přidáno 100 μl „Annexin V Binding 

Buffer“. Poté byl do každé zkumavky pipetován 1 μl DAPI a 5 μl Annexin V-DY647. 

Takto připravené vzorky byly inkubovány ve tmě při laboratorní teplotě po dobu 15 minut. 

Poté byly buňky centrifugovány po dobu 2 minut, při 300 × g, supernatant odstraněn a 

peleta resuspendována ve 300 μl pufru „Annexin V Binding Buffer.“ Měření bylo 

provedeno na cytometru LSR (BD Bioscience, USA) a data následně analyzována 

v programu FlowLogic. 

 

 

3.2.8. Izolace histonů z analyzovaných buněk [44] 

Všechny kroky izolace byly prováděny při 4°C. Buňky byly resuspendovány v 1 ml 

hypotonického lyzačního pufru (10 mM Tris-HCl, 1 mM KCl, 15 mM MgCl2, 1 mM DTT) 

a po dobu 30 minut inkubovány na rotátoru Labroller II (Labnet, USA). Poté byly 

centrifugovány při 10 000 × g (centrifuga Universal 320 R, Hettich, Německo) po dobu 10 

minut. Peleta byla resuspendována ve 400 µl 0,4 N H2SO4. Poté byl vzorek opět inkubován 

na rotátoru po dobu 30 minut. Následně byl 10 minut centrifugován při 16 000 × g. 

Supernatant obsahující histony byl převeden do čisté zkumavky a po kapkách bylo 

přidáváno 132 µl kyseliny trichloroctové. Poté byl obsah zkumavky promíchán 

opakovaným invertováním.  Buňky byly inkubovány na ledu po dobu 30 minut. Po 

ukončení inkubace byly centrifugovány při 16 000 × g po dobu 10 minut. Peleta byla 

následně opatrně promyta acetonem a 5 minut centrifugována při 16 000 × g. Promytí 

acetonem a následná centrifugace byly opakovány dvakrát. Peleta byla poté ponechána 20 

minut vyschnout při laboratorní teplotě a následně byla rozpuštěna v 50 µl destilované 

vody.   
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3.2.9. Stanovení koncentrace proteinu 

Koncentrace proteinu byla stanovena metodou dle Lowryho [45]. Byly připraveny 

standardy hovězího sérového albuminu o koncentracích 0,125 mg/ml, 0,25 mg/ml, 0,5 

mg/ml, 0,75 mg/ml, 1 mg/ml, 1,5 mg/ml a 2 mg/ml a 2,8 mg/ml.  

Do 96-ti jamkové destičky bylo pipetováno 5 μl destilované vody (kontrola), 

standardu, případně vzorku. Do každé jamky bylo dále pipetováno 25 μl roztoku A‘ 

(zásobní roztoky A a S z kitu pro stanovení proteinů (viz kapitola „3.1. 

Materiál“) v poměru 50:1), posléze 200 μl roztoku B. Takto připravené vzorky byly 

inkubovány 15 minut za jemného míchání (GyroTwister, Labnet, USA) při laboratorní 

teplotě. Poté byla na spektrofotometru VERSAmax (Molecular Devices, USA) měřena 

absorbance při 750 nm. Data byla vyhodnocena za použití programu SoftMaxPro 4.8. 

 

 

3.2.10. Elektroforetická separace proteinů 

 Izolované histony byly rozděleny dle elektroforetické pohyblivosti pomocí 

elektroforézy na polyakrylamidovém gelu za přítomnosti SDS (SDS-PAGE). Mezi 

vertikální elektroforetická skla byl připraven 16% „rozdělovací“ gel (na 10 ml gelu: 3,75 

ml 1,5 M Tris pH 8,8; 3,94 ml 40% akrylamidu – akrylamid/bisakrylamid 29:1; 100 μl 

10% SDS; 10 μl TEMED; 100 μl 10% APS; doplněno do 10 ml destilovanou vodou), který 

byl po ztuhnutí převrstven 6% „zaostřovacím“ gelem (na 5 ml gelu: 1,25 ml 1,5 M Tris pH 

6,8; 750 μl 40% akrylamidu – akrylamid/bisakrylamid 29:1; 50 μl 10% SDS; 10 μl 

TEMED; 50 μl 10% APS; doplněno do 5 ml destilovanou vodou). Skla byla umístěna do 

aparatury (BIO-RAD, USA) a zalita přenosovým pufrem (25 mM Tris, 250 mM glycin, 3,5 

mM SDS, pH 8,8). Na „zaostřovací“ gel byly nanášeny 4 μg, případně 2 μg histonů na 

jamku, k 5 μl vzorku byl přidán 1 μl redukujícího pufru (375 mM Tris-HCl, 9% SDS, 

0,03% bromfenolová modř, 50% glycerol, 9% 2-merkaptoethanol, pH 6,8). Elektroforéza 

byla prováděna při 40 mA na sklo po dobu přibližně 80 minut. Po skončení separace byly 

histony přeneseny na nitrocelulózou membránu metodou Western blot.  
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3.2.11. Western blot histonů testovaných buněk 

Po elektroforetické separaci byly proteiny přeneseny z gelu na nitrocelulosovou 

membránu metodou Western blot. K elektropřenosu byla použita aparatura firmy Bio-Rad 

(USA). Do jednotlivých kazet byly navrstveny postupně „fiber“, filtrační papír, 

polyakrylamidový gel, nitrocelulosová membrána, filtrační papír a „fiber“. Všechny 

komponenty byly ještě před umístěním do kazet ponořeny v přenosovém pufru (25 mM 

Tris, 0,2 M glycin, 10% metanol) po dobu přibližně 5 minut. Kazety byly vloženy do 

aparatury, převrstveny přenosovým pufrem a celá aparatura umístěna do ledničky. 

Elektropřenos probíhal 80 minut při konstantním napětí 350 mA. Po skončení 

elektropřenosu byla membrána obarvena v 0,1% Ponceau v kyselině octové (pro kontrolu 

správného přenosu proteinů) a odbarvena v PBS. Poté byla membrána za stálého míchání 

blokována v 5% roztoku mléka po dobu 60 minut při laboratorní teplotě. Následně byla 

membrána přes noc inkubována s primární protilátkou při 4°C na rotátoru Labroller II 

(Labnet, USA). 

Po inkubaci s primární protilátkou byla membrána třikrát promyta roztokem Tween 

v PBS (0,25% Tween v PBS) na vakuové aparatuře Snap i.d. (Merck Millipore, USA), 

poté inkubována se sekundární protilátkou (1:2000 v roztoku 0,1% mléka) 10 minut při 

laboratorní teplotě. Po inkubaci byla membrána opět třikrát promyta roztokem Tween 

v PBS. Membrána byla následně inkubována 3 minuty ve „vyvolávacím“ roztoku 

(chemiluminiscenční kit, viz kapitola „3.1. Materiál“). Křenová peroxidasa, se kterou je 

konjugována sekundární protilátka, katalyzuje chemiluminiscenční reakci a místa, na 

kterých se nachází námi sledovaný protein pak světélkují. Poté byla membrána přenesena 

do vyvolávací kazety. V temné místnosti byl k membráně přiložen světlo-citlivý 

fotografický papír (Agfa, Belgie) a exponován dle potřeby 10 sekund až 3 minuty. Snímky 

byly vyvolány ve vyvolávacím automatu Optimax (Foma, ČR).   

 

 

3.2.12. Statistické vyhodnocení dat 

 Data byla statisticky zpracována pomocí Studentova t-testu, který byl použit pro 

statistické zpracování porovnání dvou situací. Za výrazně signifikantní (***) byla 

považována hodnota p˂0,001. Pro zpracování dat byl použit program Excel 2013.  
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4. VÝSLEDKY 

 Resistence nádorových buněk vůči cytostatikům představuje v současné době 

velkou překážku v úspěšné léčbě nádorových onemocnění. Jak již bylo uvedeno v úvodní 

části práce, pokud nejsou eliminovány všechny nádorové buňky, může docházet 

k opětovnému vývoji (relapsu) nádorového bujení a rozšíření metastáz v lidském těle. Toto 

stadium již bývá pro pacienta většinou fatální. Pokud by se podařilo identifikovat 

mechanismy, jež buňkám umožňují přežívat v extrémních podmínkách, bylo by možné 

efektivněji cílit léčbu a zvýšit tak šanci pacienta na celkové uzdravení. V pracích Sharmy 

se spolupracovníky [9] a Li se spolupracovníky [41] byl popsán vznik tzv. „drug tolerant 

cancer cells“, tedy buněk s výrazně sníženou citlivostí k protinádorovým lékům. Tato 

tolerance je však reverzibilní. Dynamické epigenetické změny, jako jsou například post-

translační modifikace histonů, hrají důležitou roli v resistenci nádorových buněk 

k cytostatikům. Mohly by tedy participovat i na vývoji buněk s reversibilně sníženou 

citlivostí k chemoterapii. Proto byla práce zaměřena na identifikaci mechanismů na bázi 

post-translačních modifikací histonů a poznání, zda mohou vést ke zvýšené odolnosti 

buněk k některým léčivům. 

Pro výzkum vlivu post-translačních modifikací histonů na resistenci buněk 

neuroblastomové linie UKF-NB-4 byl nejprve připraven model pro sledování cytotoxicity 

in vitro.  

 

 

 

4.1. Příprava modelu pro sledování cytotoxicity látek in vitro  

4.1.1. Stanovení koncentrace vinkristinu vyvolávající usmrcení 50% buněk UKF-NB-

4 (IC50)  

Pro model cytotoxicity vinkristinu na neuroblastomovou buněčnou linii UKF-NB-4 

byla nejprve pomocí MTT testů zjištěna hodnota tzv. IC50, tj. dávka, jejímž působením 

dochází k úmrtí právě poloviny buněčné populace. Buňky UKF-NB-4 byly kultivovány 

v prostředí různých koncentrací cytostatika za podmínek uvedených v kapitole „3.2.5. 

MTT test analyzovaných buněk“. V případě působení vinkristinu na neuroblastomovou 

buněčnou linii UKF-NB-4 po dobu 48 hodin má IC50 hodnotu 0,026±0,002 μM (Obr. 12).   
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Obr. 12: MTT test cytotoxicity vinkristinu vůči neuroblastomové buněčné linii 

UKF-NB-4. IC50 byla stanovena na 0,026±0,002 μM. Výsledky jsou vyjádřeny jako 

průměr±směrodatná odchylka 3 nezávislých měření. 

 

 

 

4.1.2. Stanovení podílu buněk přežívajících inkubaci za přítomnosti vinkristinu 

 Jak již bylo uvedeno v úvodu této kapitoly, v pracích Sharmy se spolupracovníky 

[9] a Li se spolupracovníky [41] jsou popsány tzv. „drug tolerant cancer cells“, tedy buňky 

s výrazně sníženou citlivostí k protinádorovým lékům. Jsou schopny přežívat koncentraci 

cytostatika, jež je 20-100 násobná vůči hodnotě IC50. Zjistili jsme, že buňky 

neuroblastomové linie UKF-NB-4 jsou však schopny přežívat kultivaci v přítomnosti až 

3 μM VCR (tedy koncentraci 115 krát vyšší než je hodnota IC50) po dobu 48 hodin. Jak je 

ukázáno na Obr. 13, kultivaci v prostředí 3 μM VCR po dobu 48 hodin přežívá 3,7±0,02% 

buněk z původní populace. Za přeživší byly považovány buňky, jež po ukončení inkubace 

v prostředí vinkristinu zůstaly „adherovány“ na dně kultivační nádoby. 
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Obr. 13: Viabilita buněk neuroblastomové linie UKF-NB-4 kultivované po dobu 48 hodin 

bez přidaných látek (kontrola) a v prostředí 3 μM VCR. Data jsou výsledkem tří 

nezávislých opakování experimentu, jsou vyhodnocena t-testem. Signifikance p<0,001 

znázorněna ***. 

 

 

Metodou průtokové cytometrie byla sledována viabilita přeživších buněk. Viabilita 

subpopulace buněk, jež přežívají kultivaci v prostředí 3 μM VCR po dobu 48 hodin, 

dosahuje 95,6±2,5% (viz množství buněk v levém dolním kvadrantu Obr. 14).  

 

Obr. 14: Stanovení viability buněk UKF-NB-4, jež přežívají kultivaci v prostředí 3 μM 

VCR po dobu 48 hodin. V levém dolním kvadrantu se nacházejí živé buňky, v levém 

vrchním kvadrantu buňky mrtvé. V pravém dolním kvadrantu se nacházejí buňky v rané 
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apoptose a v pravém vrchním kvadrantu buňky v pozdní apoptose. Experiment byl 

proveden třikrát a Obr. 14 ilustruje jeden z těchto experimentů, kde přežívá 98,37% buněk. 

 

 

 

4.1.3. Tvorba buněčných kolonií při působení vinkristinu  

 Jak je uvedeno na Obr. 13, kultivaci v prostředí 3 µM VCR po dobu 48 hodin 

přežívá 3,7±0,02% buněk neuroblastomové linie UKF-NB-4. Po převedení přeživších 

buněk do čistého kultivačního média jsou schopny proliferovat a tvoří nové, dceřiné 

subkolonie. Po 15 dnech kultivace v čistém médiu již nově „narostlé“ subkolonie tvoří 

téměř konfluentní vrstvu (Obr. 15). 

 

 

 

Obr. 15: Buňky neuroblastomové linie UKF-NB-4 kultivované A) 48 hodin bez přidání 

cytostatik; B) 48 hodin v prostředí 3 μM VCR; C) 48 hodin v prostředí 3 μM VCR a poté 

dalších 9 dní v čistém médiu D) 48 hodin v prostředí 3 μM VCR a poté dalších 15 dní 

v čistém médiu. Experiment byl proveden třikrát a Obr. 15 ilustruje jeden z těchto 

experimentů. (Zvětšení 200 krát) 
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 Subkolonie buněk, které přežily inkubaci v prostředí 3 μM VCR po dobu 48 hodin, 

jsou však k vinkristinu opět senzitivní. Po kultivaci buněk této subkolonie s 3 μM VCR po 

dobu 48 hodin většina z nich umírá (Obr. 16). Vinkristin-resistentní buňky tedy další 

kultivací produkují vinkristin-sensitivní subkolonie. 

 

 

 

Obr. 16: A) Snímek kolonie buněk UKF-NB-4 vypěstované z buněk, které přežily 

inkubaci v prostředí 3 μM VCR po dobu 48 hodin; B) Snímek téže kolonie po 48 hodinové 

inkubaci v prostředí 3 μM VCR. Experiment byl proveden třikrát a Obr. 16 ilustruje jeden 

z těchto experimentů. (Zvětšení 200 krát) 

 

 

 

4.1.4. Stanovení rychlosti proliferace testovaných buněk 

Pro bližší charakterizaci subpopulace buněk neuroblastomové linie UKF-NB-4, jež 

přežívá inkubaci v prostředí vinkristinu, byla na přístroji X-celligence (viz kapitola „3.2.3. 

Detekce rychlosti proliferace buněk na přístroji X-celligence“) sledována rychlost 

proliferace těchto buněk v reálném čase. Z Obr. 17, jež ilustruje výsledky tohoto měření, je 

patrné, že buňky, které přežily kultivaci v prostředí 3 μM VCR po dobu 48 hodin, 

proliferují po převedení do čistého média výrazně pomaleji než buňky téže buněčné linie, 

jež nebyly vystaveny působení cytostatika.  



44 

 

 

 

Obr. 17: Porovnání rychlosti proliferace buněk neuroblastomové linie UKF-NB-4 (NB4), 

jež nebyly vystaveny působení cytostatik, s rychlostí proliferace buněk UKF-NB-4, jež 

přežily inkubaci v prostředí 3 μM VCR po dobu 48 hodin (NB4_VCR). Experiment byl 

proveden dvakrát a Obr. 17 ilustruje jeden z těchto experimentů.  

 

 

 

4.1.5. Stanovení podílu buněk kultivovaných s vinkristinem v jednotlivých fázích 

buněčného cyklu 

 Jelikož po inkubaci neuroblastomové linie UKF-NB-4 v prostředí 3 μM VCR se 

výrazně sníží viabilita, je třeba ověřit, zda je tento proces výhradně vázán na působení 

vinkristinu. Jak již bylo uvedeno, vinkristin je mitotický jed, který se váže na mikrotubuly 

dělícího vřeténka a zastavuje tak mitosu (viz „1.8.1. Vinkristin“). Jeho působením by tak 

měl být významně zvýšen podíl buněk nacházejících se ve  fázi G2/M buněčného cyklu 

[46]. Buněčný cyklus buněk UKF-NB-4 byl proto v dalších experimentech sledován 

metodou průtokové cytometrie.  

 Z výsledků interpretovaných na Obr. 18 je patrné, že během inkubace buněčné 

populace v prostředí 3 μM VCR dochází k nárůstu buněk nacházejících se ve fázi G2/M 

buněčného cyklu. Bezprostředně po ukončení inkubace se ve  fázi G0/G1 buněčného cyklu 
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nacházelo přibližně 8% buněk, ve  fázi S 26% buněk a ve fázi G2/M 66% buněk. Po 10 

denní kultivaci přeživších buněk v čistém médiu se počet buněk nacházejících se ve fázi 

G0/G1 buněčného cyklu zvýšil na 42%, ve  fázi S na 45% a počet buněk nacházejících se 

ve fázi G2/M poklesl na 13%.  

 

 

 

Obr. 18: Buněčný cyklus buněk neuroblastomové linie UKF-NB-4 kultivované v prostředí 

3 μM VCR. Po ukončení inkubace s cytostatikem byly přeživší buňky dále kultivovány 

v čistém kultivačním médiu (KM). Experiment byl proveden dvakrát.  

 

 

 Na Obr. 19 je grafickým výstupem ze softwaru ModFitLT ilustrován buněčný 

cyklus testovaných buněk v jednotlivých zkoumaných situacích. Tato data byla použita pro 

vyhodnocení průběhu buněčného cyklu uvedeného na Obr. 18. 
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Obr. 19: Buněčný cyklus buněk neuroblastomové linie UKF-NB-4. A) buňky UKF-NB-4 

kultivované bez přidání cytostatik, B) UKF-NB-4 kultivovaná 6 hodin v prostředí 3 μM 

VCR, C) UKF-NB-4 kultivovaná 48 hodin v prostředí 3 μM VCR, D) UKF-NB-4 

kultivovaná 48 hodin v prostředí 3 μM VCR a poté další 2 dny v čistém kultivačním 

médiu, E) UKF-NB-4 kultivovaná 48 hodin v prostředí 3 μM VCR a poté další 4 dny 
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v čistém kultivačním médiu, F) UKF-NB-4 kultivovaná 48 hodin v prostředí 3 μM VCR a 

poté dalších 10 dní v čistém kultivačním médiu.  

 

 

 

4.1.6. Určení genetického profilu testovaných buněk 

K určení genetického profilu buněk byla použita metoda „SNP array“, jejíž princip 

je popsán v kapitole „3.2.4. „Single nucleotide polymorphism array“ (SNP array) 

testovaných buněk“. Měření bylo provedeno MUDr. Alešem Víchou, Ph.D., na klinice 

dětské hematologie a onkologie v Praze-Motole. Výsledek mapování jednonukletidového 

polymorfismu je uveden na Obr. 20. Zeleně označené úseky reprezentují zmnožení alel na 

příslušném chromosomu, červeně označené úseky naopak reprezentují deleci alel. Šedě 

označený úsek pak reprezentuje tzv. úseky LOH („loss of heterozygosity“). Profil buněk 

neuroblastomové linie UKF-NB-4 a profil buněk téže linie, jež přežily inkubaci v prostředí 

3 μM VCR podobu 48 hodin, není na této úrovni rozlišení geneticky odlišný (Obr. 20).  

 

 

 

Obr. 20: Genetický profil buněk neuroblastomové linie UKF-NB-4 pěstované 48 hodin A) 

bez přidání cytostatik (kontrola); B) v prostředí 3 μM VCR.  

  

Jelikož nebyly prokázány změny v genomu testovaných buněk, zaměřili jsme se 

dále na analýzu, zda se tyto linie liší v post-translačních modifikacích histonů. Ty by totiž 

mohly být jedním z důvodů odlišností fenotypového projevu buněk, neboť tyto procesy 

mohou významným způsobem ovlivňovat chování buněk v extrémních stresových 

podmínkách [9].  
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4.2. Analýza acetylace a methylace histonů buněk UKF-NB-4 

 Na základě předchozích výsledků byla v buňkách neuroblastomové linie UKF-NB-

4 sledována úroveň post-translačních modifikací histonů v buňkách, jež byly vystaveny 

extrémní dávce cytostatika. Analyzována byla acetylace a methylace histonů. Pro přípravu 

vzorku 1 byly buňky UKF-NB-4 kultivovány v prostředí 3 μM VCR po dobu 6 hodin, pro 

přípravu vzorku 2 po dobu 48 hodin. Pro vzorek 3 byly buňky, které byly získány kultivací 

v prostředí VCR po dobu 48 hodin, inkubovány dalších 48 hodin v čistém kultivačním 

médiu. Schéma časové osy kultivací je uvedeno na Obr. 21. Z takto získaných buněk byly 

isolovány histony.  

 

Obr. 21: Schéma kultivace buněk v prostředí 3 μM VCR pro analýzu post-translačních 

modifikací histonů metodou Western blot.  

 

 V buňkách neuroblastomové linie UKF-NB-4, jež přežily 48 hodinovou inkubaci 

v prostředí 3 μM VCR rovněž jako v těch, které byly dále kultivovány 48 hodin v čistém 

kultivačním médiu, dochází ke  snížení acetylace na histonu H3 (Obr. 22 A), jakož i na 

histonu H4 (Obr. 22 B). Pozorováno bylo rovněž snížení acetylace na lysinu K14 histonu 

H3 (Obr. 22 C). Jako positivní kontrola acetylace byly použity buňky, jež byly kultivovány 

po dobu 48 hodin v prostředí 1 mM VPA (vzorek K+). Jako kontrola byly použity buňky 

UKF-NB-4, jež byly kultivovány po dobu 48 hodin v čistém médiu (vzorek K). Pro 

kontrolu nanesení stejného množství proteinů na jamku při elektroforese byla použita 

protilátka proti celkovému histonu H3.  
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Obr. 22: Acetylace lysinů A) histonu H3; B) histonu H4; a C) acetylace lysinu K14 na 

histonu H3 analysovaná metodou Western blot. Buňky neuroblastomové linie UKF-NB-4 

byly kultivovány: K) 48 hodin bez přidání cytostatik, vz1) 6 hodin v prostředí 3 μM VCR, 

vz2) 48 hodin v prostředí 3 μM VCR, vz3) 48 hodin v prostředí 3 μM VCR a dále 48 hodin 

v čistém kultivačním médiu, K+) 48 hodin v prostředí 1 mM VPA. Experiment byl 

proveden třikrát a Obr. 22 ilustruje jeden z těchto experimentů.  

 

 Vzhledem k tomu, že acetylace histonů klesá i po ukončení kultivace v prostředí 

3 μM VCR a převedení buněk do čistého média, vinkristin pravděpodobně zůstává 

v buňkách, a nadále ovlivňuje jejich chování. Tento efekt je patrný i z Obr. 18, kde je 

vidět, že po 48 hodinové kultivaci buněk v prostředí 3 μM VCR a následné 48 hodinové 

kultivaci buněk v čistém médiu stále nejsou jednotlivé fáze buněčného cyklu v testovaných 

buňkách zastoupeny stejným poměrem, jako v buňkách, které nebyly vystaveny působení 

cytostatik.  

Z výsledků vyplývá, že i v případě, kdy „vinkristin-resistentní“ buňky byly 

kultivovány v čistém kultivačním médiu, postupují procesy deacetylace histonů. Vzhledem 

k tomu, že acetylace histonů pravděpodobně souvisí s resistencí buněk vůči vinkristinu, je 

možné, že tzv. reversibilně „vinkristin-resistentní“ buňky vlastně vykazují v tomto ohledu 

vlastnosti podobné buňkám resistentním. Je pravděpodobné, že na molekulární úrovni by 
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tedy tyto buňky mohly být již připraveny na vývoj chemoresistence ještě před inkubací 

v prostředí cytostatik.  

Vedle acetylace histonů byla v buňkách neuroblastomové linie UKF-NB-4 

sledována rovněž methylace histonů (Obr. 23). V buňkách neuroblastomové linie UKF-

NB-4, jež přežily 48 hodinovou inkubaci v prostředí 3 μM VCR včetně těch, které byly 

dále byly kultivovány 48 hodin v čistém kultivačním médiu, dochází ke zvýšení 

trimethylace lysinu K27 histonu H3 (Obr. 23 A), lysinu K4 histonu H3 (Obr. 23 B) a 

lysinu K20 histonu H4 (Obr. 23 C). Pro kontrolu aplikace stejného množství proteinů na 

jamku byla použita protilátka proti celkovému histonu H3.   

             

                 

               

Obr. 23: Trimethylace lysinu A) K27 histonu H3; B) K4 histonu H3; C) K20 histonu H4 

analysovaná metodou Western blot. Buňky neuroblastomové buněčné linie UKF-NB-4 

byly kultivovány: K) 48 hodin bez přidání cytostatik, vz1) 6 hodin v prostředí 3 μM VCR, 

vz2) 48 hodin v prostředí 3 μM VCR, vz3) 48 hodin v prostředí 3 μM VCR a dále 48 hodin 

v čistém kultivačním médiu. Experiment byl proveden dvakrát a Obr. 23 ilustruje jeden 

z těchto experimentů.  
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4.3. Potenciální proteiny, které mohou ovlivňovat post-translační modifikace 

histonů testovaných buněk 

 Stav methylace lysinů je determinován aktivitou celé skupiny methylas a 

demethylas a diktuje stav transkripce DNA [30]. Na základě methylačních změn zjištěných 

na konkrétních místech histonů analyzovaných buněk byly navrženy specifické proteiny, 

jež by se na těchto post-translačních modifikacích ve zkoumaných buňkách mohly podílet 

[2, 47, 48, 49]. Jedná se o konkrétní histonmethylasy, případně histondemethylasy, jež 

modifikují H3K4, H4K20 nebo H3K27 (Tab. 1).   

  Funkce:  Methylasy Demethylasy 

3metH3K4 transkripční aktivace SETD1A, B KMD1A, B 

    PRMD9 KDM2B 

    MLL1, 2, 3 KDM5A, B, C, D 

    SMYD3 NO66 

3metH4K20 transkripční represe SUV420H1, 2 -  

3metH3K27 transkripční represe EZH1, 2 KDM6A, B 

Tab. 1: Potenciální histonmethylasy a histondemethylasy, jež by se mohly podílet na post-

translačních modifikacích histonů detekovaných ve zkoumaných buňkách 

neuroblastomové linie UKF-NB-4. 

 

 Předpokládáme, že další experimenty laboratoře, kde byla diplomová práce 

vypracována, by se mohly zaměřit na ověření výše uvedeného předpokladu. Pokud je 

zvýšení trimethylace na H3K4, H3K27 či H4K20 zodpovědné za chemoresistenci buněk 

neuroblastomové linie UKF-NB-4, inhibice histonmethylas by totiž mohla vést 

k významnému snížení viability buněk přežívajících kultivaci v prostředí cytostatik.  

 

 

 

4.4. Inkubace hypoacetylovaných buněk v prostředí inhibitoru 

histondeacetylas kyseliny valproové    

Na základě výsledků analýzy acetylace histonů metodou Western blot, kde dochází 

ke snížení acetylace testovaných histonů, byly buňky neuroblastomové linie UKF-NB-4 

inkubovány v prostředí inhibitoru histondeacetylas. Důvodem bylo poznání, zda se stupeň 
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acetylace inhibicí histondeacetylas změní. To však dosud v práci nebylo z časových 

důvodů studováno. V pilotním experimentu jsme pouze analyzovali, zda se změní viabilita 

buněk pěstovaných buď s anebo bez inhibitoru histondeacetylas. 

V buňkách, které přežily kultivaci v prostředí 3 μM vinkristinu po dobu 48 hodin a 

poté byly dále inkubovány 48 hodin v prostředí 1 mM kyseliny valproové došlo oproti 

buňkám, které přežily kultivaci v prostředí 3 μM vinkristinu po dobu 48 hodin a poté byly 

dále inkubovány 48 hodin v čistém kultivačním médiu, ke snížení viability o přibližně 3% 

(Obr. 24). Zda-li je za tento jev zodpovědný stav acetylace histonů (Obr. 22) bude 

předmětem dalšího výzkumu.  

 

Obr. 24: Stanovení viability buněk neuroblastomové linie UKF-NB-4 kultivované 

v prostředí 3 μM VCR a poté 48 hodin (A) v čistém médiu, (B) v prostředí 1 mM kyseliny 

valproové. V levém dolním kvadrantu se nacházejí živé buňky, v levém vrchním kvadrantu 

buňky mrtvé. V pravém dolním kvadrantu se nacházejí buňky v rané apoptose a v pravém 

vrchním kvadrantu buňky v pozdní apoptose. Experiment byl proveden dvakrát a Obr. 24 

ilustruje jeden z těchto experimentů.  
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5. DISKUSE 

 Chemoresistence nádorových buněk představuje významnou překážku v boji 

s nádorovými onemocněními. Model sledování cytotoxicity připravený v rámci 

předkládané práce je vhodný pro simulaci „relapsu“ nádorů po ukončení chemoterapie a 

zdánlivě úspěšném vyléčení pacienta. V práci byl studován vliv vinkristinu na možnost 

selektivního usmrcování buněk. Pro toto studium bylo využito sledování viability 

testovaných buněk, detekce fází buněčného cyklu v testovaných buňkách a určení 

genetického profilu buněk. Též byly metodou Western blot sledovány epigenetické změny 

histonů. V buňkách, jež přežívají vystavení vinkristinu v koncentraci až 115 krát vyšší než 

je hodnota IC50, pravděpodobně dochází k prozatím málo vysvětlitelným změnám na 

molekulární úrovni, které by mohly mít určitý vztah k chemoresistenci.  

 Pro připravu modelu cytotoxicity in vitro je zásadní stanovení hodnoty tzv. IC50, 

tedy koncentrace cytostatika, jež usmrcuje právě polovinu populace. Tato hodnota je však 

velmi závislá na čase, po který jsou buňky vystaveny působení cytostatik. V našich 

experimentech jsme vybrali 48 hodinovou inkubaci, jež samozřejmě může, ale nemusí 

korespondovat s reálným průběhem léčby. 

 Pomocí MTT testu k určení cytotoxicity vinkristinu byla stanovena hodnota IC50 

tohoto léčiva na neuroblastomovou buněčnou linii UKF-NB-4. IC50 je rovno koncentraci 

0,026±0,02 μM VCR. V pracích Sharmy se spolupracovníky [9] a Li se spolupracovníky 

[41] již byly popsány případy, kdy buňky z různých důvodů přežívají vystavení extrémní 

dávce cytostatika. Konkrétně buňky plicního nádoru (PC9) jsou schopny přežít vystavení 

cisplatině v koncentraci až 100 násobné  IC50, buňky karcinomu prsy (SUM159) přežívají 

kultivaci v doxorubicinu v až 100 násobné koncentraci IC50 a buňky nádoru prostaty 

(DU145) přežívají inkubaci ve 100 násobné koncentraci IC50 pro docetaxel. Navíc jsou 

tyto buňky schopny po odstranění vlivu cytostatika a převedení do čistého média dále 

proliferovat. V našich experimentech byla proto neuroblastomová buněčná linie UKF-NB-

4 kultivována po dobu 48 hodin v prostředí jednoho z cytostatik užívaných k léčení 

neuroblastomů, vinkristinu. Inkubaci v prostředí vinkristinu o koncentraci 115 krát vyšší 

než je jeho hodnota IC50 (tj. 3 μM VCR) přežívá 3,7±0,02% původní populace. Tyto 

přeživší buňky jsou následně schopny proliferovat a tvořit nové subkolonie.  

Vinkristin působí jako mitotický jed – interaguje s β-tubulinem a znemožňuje tak 

tvorbu mikrotubulů dělícího vřeténka. Tím je zastavena mitosa a dochází k „arestu“ buněk 
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ve  fázi buněčného cyklu G2/M. Zajímavé je však srovnání cytotoxicity léčiv s různým 

mechanismem účinku. V naší laboratoři jsme se rovněž snažili připravit model sledování 

cytotoxicity doxorubicinu in vitro. V práci tyto předběžné výsledky nejsou uvedeny. 

Doxorubicin je léčivo, které působí jiným mechanismem působení – interkaluje do DNA, 

se kterou tvoří též kovalentní adukty. Výsledkem tak je tvorba dvouvláknových zlomů. To 

vede k poruchám replikace a transkripce [50]. Po určení hodnoty IC50 pro doxorubicin 

jsme analyzovali, jakou koncentraci léčiva by přežila určitá část populace testovaných 

buněk, které by byly dále schopny proliferovat. Na rozdíl od vinkristinu však po 48 

hodinové inkubaci buněčné populace v prostředí doxorubicinu zdánlivě nedochází 

k významným změnám ve viabilitě buněk – blíží se hodnotě 100% populace, která zůstává 

adherována na kultivačním povrchu. Jedná se tedy pravděpodobně o živé buňky. Po 

převedení do čistého média však buňky umírají a pouze okolo 2-3% přežívá. Z pilotních 

pokusů laboratoře navíc vyplývá, že buňky neuroblastomové linie UKF-NB-4 jsou 

schopné přežít 48 hodinovou inkubaci za koncentrací rovných pouze trojnásobné 

koncentraci, než je hodnota IC50 doxorubicinu (tj. 1 μM doxorubicin). Po ukončení 

inkubace se viabilita populace jeví jako 100%, po převedení do čistého média však během 

72 hodin umírá majoritní většina původní populace. Zbylé živé buňky jsou však schopné 

(podobně jako po inkubaci v prostředí vinkristinu) opětovně proliferovat a tvořit 

subkolonie [51]. Z těchto předběžných výsledků vyplývá, že chování buněk 

neuroblastomové linie UKF-NB-4 je podobné jak po vystavení buněk vlivu vinkristinu, tak 

po vystavení buněk vlivu doxorubicinu. Jedná se tedy pravděpodobně o obecnější jev 

aplikovatelný pro cytostatika s různým mechanismem účinku. 

 Buňky, jež přežívají inkubaci v prostředí 3 μM VCR po dobu 48 hodin, byly dále 

podrobeny další analýze jejich viability. Důvodem bylo ověření faktu, že jsou tyto buňky 

v dobré „kondici“. Jelikož se jejich viabilita pohybovala okolo 96%, je možné je považovat 

za plně viabilní a schopné proliferace. Ačkoliv podle testů viability jsou tyto buňky ve 

zdánlivě dobré „kondici“, jak je patrné ze sledování rychlosti proliferace v reálném čase na 

přístroji X-celligence, proliferují však daleko pomaleji než buňky, jež nebyly vystaveny 

působení cytostatik.  

  Výsledky získané z provedených pokusů tedy signalizují, že okolo 4% buněk 

z původní populace vykazuje při inkubaci v prostředí 3 μM VCR po dobu 48 hodin odlišné 

chování. Tato subpopulace se zdá být k cytostatiku „resistentní“ a nejen, že jeho působení 

přežívá, ale po převedení do čistého média je schopna tvořit nové subkolonie. Otázkou 
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tedy je, jaký je molekulární mechanismus této „resistence“, zásadní otázkou pak je, zda 

dochází ke změnám na úrovni genomu či epigenomu. 

Prvním krokem pro hledání odpovědi na tuto otázku proto byla analýza změn 

v genomu pomocí „SNP array“. Tato metoda umožňuje identifikovat případné varianty 

v genomu „VCR-sensitivních“ a VCR-resistentních“ buněk. Z výsledků stanovení vyplývá, 

že genomy obou populací se od sebe neliší. 

  

 Z analýzy post-translačních modifikací histonů v buňkách, jež přežívají působení 

3 μM VCR po dobu 48 hodin je patrné snížení acetylace na H3, H4 i H3K14. Je známo, že 

během fáze buněčného cyklu G2/M jsou histony běžně hypoacetylované. Chromatin je 

proto kondenzovaný a neprobíhá replikace ani transkripce [13]. Vinkristin působí jako 

mitotický jed, který způsobuje zastavení buněčného cyklu právě ve fázi G2/M. Z analýzy 

buněčného cyklu testovaných buněk na průtokovém cytometru je patrné, že bezprostředně 

po vystavení buněk 3 μM VCR po dobu 48 hodin se téměř 69% buněk nacházelo ve fázi 

G2/M buněčného cyklu, po 48 hodinové kultivaci těchto buněk v čistém médiu tento podíl 

klesl na 26%. Právě v tuto chvíli je acetylace histonů nejnižší. Otázkou tedy zůstává, zda je 

snížení hladiny acetylace histonů důvodem, proč buňky neuroblastomové linie UKF-NB-4 

přežívají i ve vysokých koncentracích cytostatik. Toto bude předmětem dalších studií. 

 V laboratoři, kde byla diplomová práce vypracována, byly rovněž provedeny pilotní 

pokusy s jiným cytostatikem, výše zmíněným doxorubicinem. Působení 1 μM 

doxorubicinu po dobu 48 hodin rovněž snižuje acetylaci zmíněných histonů (výsledky 

nejsou uvedeny). Zdá se tedy, že stav acetylace histonů není vázán na působení 

konkrétního cytostatika (respektive na typ jeho mechanismu účinku). Skutečně by se tedy 

mohlo jednat o jeden z důvodů chemoresistence buněk.  

 V práci byla rovněž analyzována míra trimethylace lysinu K4 histonu H3 (H3K4), 

lysinu K27 histonu H3 (H3K27) a lysinu K20 histonu H4 (H4K20). Zvýšení trimethylace 

H3K27 a H4K20 je běžně spojováno s transkripční represí, zatímco zvýšení trimethylace 

H3K4 je asociováno s transkripční aktivací [30]. Působením 3 μM VCR po dobu 48 hodin 

se zvyšuje trimethylace všech tří sledovaných míst analyzovaných histonů, ačkoliv bych 

spíše očekávala, že trimethylace lysinu K4 histonu H3 (H3K4) bude snížena, a tedy 

snížena transkripce, aby mohly buňky uniknout působení vlivu cytostatika. Tento 

předpoklad však bude nutné ověřit dalším výzkumem [52].   
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 Jak již bylo uvedeno v úvodní části práce, kyselina valproová působí jako inhibitor 

histondeacetylas. Pokud je tedy snížení acetylace v buňkách přežívajících inkubaci 

v prostředí 3 μM VCR po dobu 48 hodin důvodem jejich chemoresistence, kultivací 

v prostředí kyseliny valproové by tyto buňky měly nadále odumírat. Z výsledků uvedených 

v kapitole „4.4. Inkubace hypoacetylovaných buněk v prostředí inhibitoru histondeacetylas 

kyseliny valproové“ skutečně vyplývá, že v buňkách, jež přežily kultivaci v prostředí 3 μM 

VCR po dobu 48 hodin a dále byly inkubovány 48 hodin v prostředí 1 mM VPA došlo 

oproti buňkám, které přežily kultivaci v prostředí 3 μM VCR po dobu 48 hodin a dále byly 

inkubovány 48 hodin v čistém kultivačním médiu ke snížení viability buněčné populace o 

3%.  

 

 Buňky přežívající inkubaci v prostředí 3 μM VCR po dobu 48 hodin vykazují jeden 

z možných znaků nádorových kmenových buněk, a sice nesymetrické dělení (popsáno 

v kapitole „1.6. Nádorové kmenové buňky“). „Vinkristin-resistentní buňky“ totiž produkují 

„vinkristin-sensitivní kolonie“. Bližší charakteristika těchto „vinkristin-resistentních 

buněk“ z hlediska jejich případné „kmenovosti“ však dosud nebyla provedena a bude 

předmětem dalšího výzkumu.  
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6. ZÁVĚR 

Předkládaná diplomová práce se zabývá studiem vlivu post-translačních modifikací 

histonů na resistenci neuroblastomové buněčné linie UKF-NB-4. V práci byl studován vliv 

vinkristinu na možnost selektivního usmrcování buněk. Pro toto studium byl zaveden 

model cytotoxicity vinkristinu na UKF-NB-4 in vitro. Bylo využito sledování viability 

testovaných buněk, detekce fází buněčného cyklu v testovaných buňkách a určení 

genetického profilu buněk. Hlavním předmětem práce však bylo sledování epigenetických 

změn histonů. 

  

 Pro přípravu modelu cytotoxicity byla nejdříve zjištěna hodnota tzv. IC50, tedy 

koncentrace vinkristinu vyvolávající usmrcení 50% buněk neuroblastomové linie 

UKF-NB-4. IC50 je rovna 0,026±0,002 μM. Inkubaci v prostředí vinkristinu 115 

krát vyšší než IC50 (tj. 3 μM VCR) po dobu 48 hodin přežívá 3,7±0,02% buněk 

z původní populace. Viabilita těchto přeživších buněk se pohybuje okolo 96%. 

 

 Profil buněk neuroblastomové buněčné linie UKF-NB-4 a profil buněk téže linie, 

jež přežily působení 3 μM VCR po dobu 48 hodin, nejsou na úrovni provedeného 

testu geneticky odlišné. 

 

 V buňkách neuroblastomové linie UKF-NB-4, jež přežily 48 hodinovou inkubaci 

v prostředí 3 μM VCR a byly dále kultivovány 48 hodin v čistém médiu se snižuje 

acetylace histonů H3, H4 a lysinu K14 histonu H3. Zároveň se v těchto buňkách 

zvyšuje trimethylace lysinu K4 a K27 histonu H3 a trimethylace lysinu K20 histonu 

H4.  

 

Z výsledků vyplývá, že post-translační modifikace histonů na úrovni acetylace, 

případně methylace, mohou být příčinou resistence buněk nádorových linií vůči 

cytostatikům. Identifikace mechanismů, jež buňkám umožňují přežívat v extrémních 

podmínkách, by umožnila efektivněji cílit léčbu a mohla by tak zvýšit šanci pacienta na 

celkové uzdravení.   
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