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Univerzita Karlova v Praze 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové  

Katedra biochemických věd 

Kandidát: Eva Stupková 

Školitel: RNDr. Věra Králová, Ph.D. 

Název diplomové práce: Vliv mebendazolu na proliferaci, migraci a adhezi buněk 

orálního karcinomu in vitro 

Mebendazol patří mezi běžně užívaná anthelmintika jak v humánní, tak ve 

veterinární medicíně. Jeho mechanismus účinku je založen na inhibici syntézy 

mikrotubulů. V naší práci jsme se zabývali efektem mebendazolu na nádorové buňky. 

Sledovali jsme jeho vliv na proliferaci, migraci a adhezi buněk orálního skvamózního 

karcinomu, což je velice agresivní a silně invazivní nádorové onemocnění. Naše pokusy 

jsme prováděli na dvou liniích orálního skvamózního karcinomu (DOK, PE/CA-PJ15) a 

na nenádorových gingiválních fibroblastech. Při měření jsme použili metodu WST-1 na 

stanovení vlivu mebendazolu na proliferaci, xCELLigence RTCA DP analyzátor pro 

stanovení vlivu mebendazolu na migraci a adhezi buněk. V našich pokusech 

mebendazol v klinicky dosažitelných koncentracích inhiboval proliferaci a migraci 

buněk orálního skvamózního karcinomu a taktéž ovlivňoval jejich adhezi.  
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Charles University in Prague 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Biochemical Sciences 

Candidate: Eva Stupková 

Supervisor: RNDr. Věra Králová, Ph.D. 

Title of diploma thesis: Effect of mebendazole on proliferation, migration and 

adhesion of oral carcinoma cells in vitro 

Mebendazole is one of commonly used anthelmintics in both human and 

veterinary medicine. The mechanism of its action is based on microtubule synthesis 

inhibition. This thesis is focused on mebendazole effect on cancer cells. Especially, we 

studied the effect of mebendazole on proliferation, migration and adhesion of 

squamous-cell carcinoma (SCC) cells, very aggressive and highly invasive cancerous 

disease. Our experiments ran on two cancerous cell lines (DOK, PE/CA-PJ15) and on 

non-cancerous gingival fibroblasts. We used WST-1 method for proliferation change 

assessment and xCELLigence RTCA DP Analyzer for measuring the effect on migration 

and adhesion of SCC cells. In our experiments, mebendazole caused decrease of SCC 

proliferation, migration and it also had effect on adhesion, in clinically achievable 

concentrations. 
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Nádorová onemocnění jsou jedny z nejzákeřnějších a nejobávanějších chorob 

vůbec. Každým dnem rapidně přibývá nově diagnostikovaných pacientů. Ačkoliv máme 

širokou paletu léčiv, stále nejsme zdaleka schopni vyléčit všechny typy tumorů a 

mortalita je vysoká. Jedním z nejinvazivnějších a těžce léčitelných nádorových 

onemocnění je i orální skvamózní karcinom. Právě na jeho buňkách jsme se rozhodli 

provést naše pokusy. 

Mebendazol patří mezi nejběžněji užívaná anthelmintika a jeho nežádoucí 

účinky jsou minimální. Vzhledem k jeho mechanismu účinku (inhibice syntézy 

mikrotubulů) by mohl ovlivňovat nádorové bujení. Naše práce se zabývá zkoumáním 

vlivu mebendazolu na proliferaci, migraci a adhezi orálního skvamózního karcinomu.  
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5.  CÍL PRÁCE 
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Cíle stanovené pro tuto práci 

 

1. Zjistit zda mebendazol inhibuje proliferaci buněk OSK a stanovit hodnoty 

EC50. Porovnat účinek mebendazolu na nádorové buňky  

s  jeho účinkem na normální gingivální fibroblasty. 

 

2. Zjistit zda mebendazol ovlivňuje migraci a adhezi buněk OSK a 

normálních gingiválních fibroblastů. 
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6. TEORETICKÁ ČÁST 
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6.1 Mebendazol 

Mebendazol (MBZ) je léčivá látka, která se řadí do skupiny benzimidazolů. 

Jedná se o širokospektré anthelmintikum účinné zejména proti nematodům a dalším 

helmintům a to jak ve veterinární, tak v humánní medicíně. V České republice jsou 

nejčastější indikace MBZ askarióza, enterobióza, tenióza a neurocysticerkóza. Jeho 

hlavní výhodou je, že působí na všechna vývojová stadia helmintů. Mechanismus 

účinku MBZ spočívá v reakci s β-tubulinem, inhibici syntézy mikrotubulů a narušení 

absorpce glukózy a dalších živin. Tím dojde postupně k energetickému vyčerpání 

parazita. 

Vedle prazikvantelu je MBZ v našich podmínkách nejužívanější anthelmintikum. 

Podává se perorálně, a i přes jeho nízkou biologickou dostupnost (zhruba 22%) se 

vyznačuje dobrou účinností a má minimum nežádoucích účinků, které se obvykle týkají 

pouze gastrointestinálního traktu (bolesti břicha, průjmy). Ve vzácných případech byla 

pozorována závrať a bolest hlavy, ale i agranulocytóza a ztráta vlasů.  

Metabolizuje se převážně játry a poločas je tři až šest hodin. V séru dosahuje 

maximální koncentrace za dvě až čtyři hodiny. Distribuční objem je poměrně malý, 

pouze jeden až dva litry na kilogram. Vazba na plazmatické bílkoviny naopak dosahuje 

až 95%. Vylučuje se ve stolici, pouze dvě procenta močí. 

Na běžné infekce vyvolané helminty (tasemnice, škrkavka a další) se podává 

v dávkování sto miligramů dvakrát denně po dobu tří dnů. Pokud léčba není zcela 

úspěšná, lze zopakovat za tři týdny stejným způsobem. Výjimkou je roup dětský, 

v jehož případě je doporučeno užít sto miligramů v jedné dávce a toto opakovat za dva 

a čtyři týdny. 

Ve vztahu ke graviditě je MBZ řazen do skupiny C, což znamená, že studie 

odhalily jisté nežádoucí účinky na plod u zvířecích modelů, ovšem na lidech studie 

prováděny nebyly (www1). 

Obrázek 1 Vzorec mebendazolu 
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6.2 Mebendazol v protinádorové léčbě 

Nedávné výzkumy prokázaly, že MBZ by mohl najít své místo i v léčbě 

nádorových onemocnění a to na podkladě hned několika mechanismů. 

Byla provedena studie sledující prospěšnost MBZ v léčbě glioblastomu, což je 

nejagresivnější a nejmalignější (WHO stupeň IV.) nádorové onemocnění mozku s velice 

špatnou prognózou. Jedná se rovněž o nejčastější primární nádor mozku – celkově se 

incidence na celém světě odhaduje na přibližně dva až tři nové případy na sto tisíc 

obyvatel za rok.  Tento nádor vychází z astrocytů a postihuje převážně dospělé 

pacienty. Diagnostikuje se běžně pomocí zobrazovacích metod, jako jsou počítačová 

tomografie (CT), nukleární magnetická rezonance (MRI), pozitronová emisní 

tomografie (PET) ve složitějších případech. U tohoto typu nádoru obvykle není možná 

chirurgická resekce, a tak se léčí radioterapií v kombinaci s chemoterapií. I tak ovšem 

pacienti přežívají průměrně okolo patnácti měsíců. Pouze 10% pacientů se dožije pěti 

let od diagnózy. Na léčbu právě tohoto typu nádoru bylo provedeno více než šest set 

klinických studií, téměř žádná však nedopadla úspěšně a život pacientů se nepodařilo 

prodloužit. Ve studiích se ale často zapomínalo na problémy související s terapií 

glioblastomu. Studie mnohdy vycházely z poznatků získaných při terapiích jiných typů 

nádorového bujení a zapomínalo se například na k léčbě resistentní migrující buňky 

glioblastomu nebo na to, že při léčbě glioblastomu sehrává velkou roli dostupnost 

léčiva skrz hematoencefalickou bariéru (Van Tellingen 2015). 

Je jasné, že je na místě rozšířit možnosti léčby glioblastomu. Nabízí se tím 

pádem zkoušet i dříve objevená léčiva odlišné indikace s dlouhou tradicí užívaní 

v humánní medicíně. Taková léčiva, která mají již prokázanou bezpečnost při užívání 

v různých dávkách. MBZ splňuje tyto podmínky a navíc, co se týče problémů vztahující 

se k léčbě glioblastomu, vykazuje dobrý průnik do centrálního nervového systému. 

Proto ve své původní indikaci má výbornou účinnost při léčbě parazitárních 

onemocnění mozku. Ve studii s buňkami glioblastomu byly provedeny in vitro i in vivo 

testy jak s MBZ, tak i s dalšími benzimidazoly. Ovšem MBZ vykazoval největší efekt a 

zdá se, že MBZ dokonce cílí více na nádorové než zdravé buňky, a tím se zvedá 

terapeutický index. Jak už bylo nastíněno výše, mechanismus opět spočívá v inhibici 
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syntézy mikrotubulů, narušení jejich formace, tentokrát se však jedná o nádorové 

buňky glioblastomu (Bai, 2011). 

Jiná studie věnující se účinku MBZ na nádorové buňky byla prováděna na 

buňkách karcinomu plic. I zde se potvrdil vliv tohoto derivátu benzimidazolu na 

nádorové buňky a naopak zcela minimální toxicita na zdravé lidské buňky. Je již jasné, 

že MBZ vyvolává na dávce a čase závislou odpověď buněk v podobě jejich apoptózy. 

MBZ napadá buňky v G2 až M fázi buněčného cyklu. Postupně dochází i k uvolnění 

cytochromu C z mitochondrií, a to je signál buňky k zahájení apoptózy. Během studie 

byl posuzován rovněž vliv MBZ na angiogenezi. Došlo se k závěru, že MBZ má jistý vliv 

na hustotu cévního řečiště nádoru, která se jeho působením snižuje. Tím pádem by 

MBZ nalezl své uplatnění také v léčbě různých dalších na angiogenezi závislých 

onemocnění (Tapas Mukhopadhyay, 2002). 

MBZ byl také úspěšně použit při léčbě metastazující rakoviny střeva u 74-letého 

muže. U tohoto pacienta byly vyčerpány klasické možnosti terapie. Podávání MBZ 

v dávce 100 mg dvakrát denně vedlo k téměř úplným remisím metastáz v plicích a 

lymfatických uzlinách a k částečným remisím v játrech (P. Nygren, R. Larson 2013). 
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6.3 Další benzimidazoly v protinádorové léčbě 

Výhoda benzimidazolů všeobecně spočívá, jak už bylo naznačeno výše, 

v minimální toxicitě na organismus. Kromě toho tato skupina vykazuje účinek na 

helminty, a proto je významně využívána ve veterinární sféře a často i v humánní 

medicíně. Mechanismus ostatních benzimidazolů je shodný jako u MBZ.  

Co se týče protitumorového účinku, bylo provedeno několik studií, jež prokázaly 

efekt některých benzimidazolů na nádorové buňky. Podstata tkví v tom, že 

mikrotubuly, na něž benzimidazoly působí, jsou podstatné pro proliferaci, migraci i 

adhezi nádorových buněk, a tím se stávají vhodným místem, na něž lze při terapii 

nádorového onemocnění cílit (Králová 2013). 

Benzimidazoly se ukázaly být prospěšné i tam, kde jsou na běžnou chemoterapii 

cílící na cytoskelet nádorové buňky již rezistentní. Například byla provedena studie 

s albendazolem a kombinací paklitaxel-epotilon. Na tuto kombinaci, ač ještě klinicky 

nevyužívanou, je již nyní prokázána značná rezistence u leukemických buněk. Naproti 

tomu studie prokázala, že tyto rezistentní buňky jsou citlivé na samotný albendazol 

(Khalilzadeh 2007). 

Z jiné studie vyplynulo, že albendazol rovněž působí na buňky 

hepatocelulárního karcinomu, snižuje jejich proliferaci (Pourgholami 2001).  

Rovněž byla provedena pilotní studie s albendazolem u pacientů 

s kolorektálním a hepatocelulárním karcinomem, bohužel u tří z deseti pacientů se 

během dvaceti osmi denní léčby projevila závažná neutropenie (Pourgholami 2010).  

Nejen albendazol, ale i další z benzimidazolů vykazují protitumorovou aktivitu. 

Například flubendazol působí toxicky na buňky myelomu a leukemické buňky. Činí tak 

mechanismem napadení mikrotubulů (inhibice syntézy tubulinu) a zastaví dělení ve fázi 

mitózy (Spagnuolo 2010). 

V nedávno provedené studii byl zkoumán antiproliferativní efekt různých 

benzimidazolů, a sice albendazolu, rikobendazolu a flubendazolu na čtyřech typech 

buněčných linií karcinomu tlustého střeva. Bylo zjištěno, že rikobendazol nemá takřka 

žádnou protitumorovou aktivitu, ovšem albendazol a flubendazol významně inhibovaly 

proliferaci, a to v závislosti na dávce a času. Tyto dvě látky mají i vliv na rozložení 

buněčného cyklu buňky. Bylo zaznamenáno prodloužení G2/M fáze, a to v závislosti na 
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koncentraci jak u albendazolu tak u flubendazolu. Zároveň byl testován efekt těchto 

benzimidazolů při kombinaci s paklitaxelem. Cílem bylo zjistit, zda by mohl flubendazol 

či albendazol potenciovat efekt paklitaxeu jako takového, vzhledem k podobnosti 

v jejich mechanismu účinku. Zintenzivnění účinku paklitaxelu bylo dosaženo při 

kombinaci s menšími dávkami benzimidazolů (Králová 2013). 

Další zajímavá studie týkající se albendazolu se zaměřila na závažnou diagnózu 

mozkových metastáz u melanomu a malobuněčného karcinomu plic. Metastazování do 

mozku je u těchto onemocnění příčina smrti v šedesáti až sedmdesáti procentech 

případů. Současná léčba je komplikovaná hematoencefalickou bariérou a téměř vždy 

neefektivní. Albendazol byl zde testován jako potenciální radiosenzitizující činitel a byla 

prověřována jeho cytotoxicita. Bylo dokázáno, že vyvolává poškození DNA pomocí 

fosforylace na proteinu H2AX – což je důležitý článek podílející se na reparaci 

poškozené DNA (Kuo 2008). Dále docházelo k inhibici růstu jak buněk melanomu, tak 

malobuněčného karcinomu plic a to již na klinicky dosažitelných plasmatických 

koncentracích, přičemž albendazol po dvanáctihodinové léčbě zastavoval buňky ve fázi 

G2/M. Tato skutečnost činí dále buňky citlivější k radioterapii, neboť nejvyšší efektivity 

radioléčby se dosáhne právě tehdy, jsou-li buňky v této fázi cyklu (Patel 2011). 
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6.4 Nádorová onemocnění 

Jedná se o onemocnění, která jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí ve světě. 

Statistika nám říká, že každý třetí občan, žijící na území České republiky, onemocní a 

každý čtvrtý umírá na zhoubný nádor (www5). 

 

6.4.1 Vznik a příčiny 

Ačkoliv je těžké stanovit přesnou příčinu, neboť je do jisté míry komplexní, lze 

říci, že za vznikem a rozvojem nádorového bujení stojí buněčná proliferace, jež se 

vymkla běžným kontrolním mechanismům. Vše v podstatě začíná u jedné jediné buňky, 

ale postupně v našem organismu vzniká zcela nová tkáň, ovšem bez jakékoliv běžné 

fyziologické funkce. 

Tak jako u jiných onemocnění i zde můžeme rozdělit faktory vzniku na 

ovlivnitelné a neovlivnitelné. Část předpokladů pro vznik onemocnění si neseme 

zakódovanou v naší genetické výbavě, část získáváme postupně během života.  

 

Faktory ovlivnitelné (prostředí) 

Dá se říci, že mnohé ovlivnitelné faktory pro vznik maligních onemocnění se 

příliš neliší od faktorů zvyšujících riziko vzniku například kardiovaskulárních 

onemocnění. Je třeba dbát na zdravý životní styl tj. volit vhodnou stravu, vyhýbat se 

přespřílišné konzumaci tuků a jednoduchých sacharidů. Zvláště u nádoru tlustého 

střeva, prsu a prostaty hraje příjem tuků významnou roli. Dále je to abusus alkoholu či 

tabáku, nedostatek pohybu a další.  

Ovšem existují i pro nádory daleko specifičtější rizikové faktory. Sem bychom 

mohli zařadit například vystavení organismu ionizujícímu a UV záření, kancerogenním 

látkám či infekci. Z  virů způsobujících malignitu můžeme uvést jako zástupce lidský 

papillomavirus (HPV). Tento virus je naprosto běžným lidským patogenem, ovšem ne u 

každého jedince automaticky vyvolá nádorové onemocnění (např. karcinom děložního 

hrdla), i zde je příčina onemocnění značně komplexní a částečně lze této chorobě 

předejít a to i včasným očkováním.   
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Faktory neovlivnitelné (genetické) 

Podkladem nádorového onemocnění jsou jisté změny na buněčné úrovni, které 

jsou zaneseny v genetické informaci. Tyto změny mohou mít tedy i „familiární výskyt“. 

Na tomto místě se velice uplatní aktivní prevence, včasné vyšetření a diagnostika 

případné změny v konkrétním genu na základě rodinné anamnézy. Mutace se vyskytují 

jak na úrovni tumor supresorových genů, tak na úrovni protoonkogenů. 

Příčina nádorového onemocnění samozřejmě ale není jen familiární, často je 

výsledkem akumulace mutací v somatických buňkách během života jedince. Na vzniku 

mutací se podílí již výše zmíněné faktory a pravděpodobnost rozvoje bujení roste 

s věkem. Čím více je ale organismus vystaven škodlivým vlivům, tím je vyšší 

pravděpodobnost vzniku nádoru (Foretová 2008). 

Významnou roli při vzniku nádorů hraje např. protein p53, potažmo gen pro 

tento protein – TP53. Jedná se o tumor supresorový protein (anti-onkogen). Vyhledává 

na DNA chybná místa a případně spustí syntézu proteinu p21, jež má možnost 

pozastavit dělení, zabránit buňce vstup do další fáze cyklu a poskytnout tak prostor 

k opravě DNA, či rovnou spouští programovanou buněčnou smrt – apoptózu. Pokud se 

tak ale nestane, právě například z důvodu mutace na TP53, může docházet k rozvoji 

nádorového onemocnění (Katsumata 2003). 

   

Proces karcinogeneze 

Je tedy jasné, že se jedná o vícestupňový proces, nakumulování genetických 

(mutace) a epigenetických změn. Na začátku dochází k iniciaci procesu – nastává 

změna v genetickém materiálu buňky a ta se nevratně změní v preneoplastickou. Ve 

fázi promoce se často uplatňují vlivy prostředí. Buňky se množí, až postupně přichází 

do fáze konverze, kdy vzniká maligní klon. 
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6.4.2 Klasifikace nádorů  

Vždy, když lékař stanovuje diagnózu, je třeba přesně určit, o jaký typ nádoru se 

jedná. Lze je dělit dle mnoha hledisek. To nejzákladnější a pro prognózu zcela zásadní 

je, zda se jedná o nádor benigní (nezhoubný) či maligní (zhoubný). Pokud je nádor 

maligní, je prognóza zpravidla horší, neboť takové nádory rostou daleko agresivněji a 

hlavně jsou schopné tvořit metastázy, jelikož infiltrují do okolní tkáně a dále se šíří 

krevní nebo lymfatickou cestou. Buňka se v podstatě vrací do embryonálního stadia a 

různé buňky jsou poté v různých stupních zralosti.  

Nádory je možno rovněž dělit podle typu tkáně, ze které vznikají. Toto dělení se 

označuje jako histogenetické.  

a) Mezenchymové nádory – vycházejí z pojivové tkáně. Jinak se též označují jako 

sarkomy. 

b) Epitelové nádory – nejčastější; ze žlázového nebo krycího epitelu. 

c) Germiální nádory – zárodečné buňky pohlavních žláz. 

d) Neuroektodermové nádory – nádory CNS a periferního nervového systému. 

e) Choriokarcinom – v placentě, vysoce maligní. 

f) Mezoteliom – z výstelek. 

 

6.4.3 Metastazování  

Schopnost nádoru metastazovat je jedním ze znaků malignity (zhoubnosti) 

nádoru. Často, bohužel, právě metastázy vedou k terminálnímu stadiu onemocnění. 

Znamená to, že nádor je krom šíření přímo schopen zakládat v organismu i vzdálenější 

ložiska, která nesouvisejí s ložiskem primárním. Děje se tak několika způsoby. Na 

prvním místě je šíření krevní cestou, dále pak lymfatickým systémem a metastazování 

v tělních dutinách. 

Celý proces se nazývá souhrnně „metastatická kaskáda“. Aby metastáza vůbec 

vznikla, je zapotřebí, aby se buňka uvolnila z mateřského nádorového ložiska. Uvolnění 

z nádorové masy může způsobit i porucha exprese a funkce molekul, které zajišťují 

mezibuněčné vazby a také vazby k extracelulární matrix. Jsou to především kadheriny, 

integriny a proteázy. Za normálních okolností by takto uvolněná buňka samostatně 



24 
 

nebyla vůbec schopna existence. V nejbližší chvíli by podlehla apoptóze. Protože 

regulace apoptózy je ale při nádorovém bujení narušena, buňka přežívá. 

Následně musí překonat bazální membránu v epitelu a později i tu, která 

obklopuje cévy. Putuje krevní nebo lymfatickou cestou, načež se uchytí na novém 

místě a zde může dále probíhat proliferace a vytvořit se nové ložisko. 

V současné medicíně existují i metody, jak zjistit uvolněné buňky nádoru 

putující v krvi, což hraje obrovskou roli při včasné diagnostice a následné léčbě 

nádorového onemocnění (Masuda 2016). 

 

6.4.4 Diagnostika  

Včasná diagnostika nádorového onemocnění se setkává s několika problémy. 

Poměrně dlouhou dobu nemusí mít nemocný vůbec žádné obtíže nebo je nemusí 

přisuzovat tak závažnému onemocnění (např. bolesti hlavy u mozkových nádorů). 

Navíc zde neexistuje jednoznačně specifický test na odhalení jakéhokoliv typu nádoru. 

Diagnostikovat nádor na samotném počátku je takřka nemožné. Jsme schopni 

diagnostikovat až v čase, kdy hmotnost nádorové masy dosáhne přibližně jednoho 

gramu čili 109 buněk. Nádor se považuje za letální při 1012 buněk (hmotnost jednoho 

kilogramu) (Mladěnka 2014). 

 

Anamnéza 

Zejména u geneticky podmíněných nádorů má anamnéza své nezastupitelné 

místo. Je důležité proto od pacienta získat informace o nádorech vyskytujících se 

v rodině, dále ale i o kouření a abusu alkoholu, tedy celkově o životním stylu. Nesmíme 

opomenout ani takzvané varovné příznaky, jako jsou dlouhodobě trvající subfebrilní 

stavy či nevysvětlitelné hubnutí a přespřílišná vyčerpanost. Specifičtější příznaky 

vztahující se k jednotlivým typům nádorů jsou potom příměs krve či hlenu ve stolici, 

dlouhodobý chrapot a kašel, příměs krve ve sputu nebo třeba již zmíněná bolest hlavy 

(zvláště jsou-li přítomné i jiné neurologické symptomy) (www7). 
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Zobrazovací metody 

Ultrasonografie: lze zobrazit cystické útvary v měkkých tkáních, zvětšené lymfatické 

uzliny, játra, ledviny či slezinu 

RTG, výpočetní tomografie: zejména pro oblast hrudníku a dutiny břišní 

Spirální CT: přesnější než RTG, bez pohybových artefaktů 

Magnetická rezonance: moderní zobrazovací metody využívající radio vlny a 

magnetické pole k zobrazení celého těla pacienta 

Scintigrafie: využívá gama zářiče, který je vychytáván buď v nádoru (pozitivní 

scintigrafie) nebo v orgánu s vynecháním právě nádorového ložiska (negativní 

scintigrafie) 

PET/CT (pozitronová emisní tomografie v kombinaci s vyšetřením CT): moderní 

kombinace dvou zobrazovacích metod. Využívá skutečnosti, že buňky nádoru vykazují 

vyšší metabolizaci glukózy. Tato ložiska můžeme poté lokalizovat na přesných CT 

skenech. Pacientům je obvykle podána rentgen kontrastní látka, a to buď perorálně, 

nebo intravenózně.  

 

Biochemická vyšetření 

Významná jsou především podrobná vyšetření nádorových markerů. Jedná se o 

antigeny, jejichž přítomnost je specifická pro určitá nádorová onemocnění. Jako příklad 

můžeme uvést PSA – prostatický specifický antigen, jehož hladiny se zvyšují při 

nádorech prostaty nebo NSE – neuron specifická enoláza zvyšující se u malobuněčného 

karcinomu plic a neurofibroblasomu (Jacobs 1991). 

 

Endoskopie 

Nabývá významu při vyšetření přítomnosti nádoru močového měchýře, plic či 

trávicího traktu. Jde totiž o vyšetření tělních dutin. Za výhodu lze považovat, že již 
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během samotné endoskopie je možné odebrat vzorek pro histopatologické vyšetření 

na přítomnost nádorového bujení (viz dále). 

 

Histopatologické vyšetření 

Založeno na odběru tkáně (biopsie) a jeho mikroskopickém vyšetření. Tímto 

způsobem lze stanovit konečnou diagnózu ale i určit stupeň histopatologie nádoru, tzv. 

grading.  

 

Molekulárně biologické a cytogenetické vyšetření 

Cytogenetické vyšetření sleduje změny na chromozomech (mutace, delece, 

translokace a další). Při detekci genových mutací se uplatní například vyšetření PCR 

(polymerázová řetězová reakce) nebo Southern a Western blotting.  

 

6.4.5 Léčba 

V současné době lze léčbu rozdělit na chirurgickou, radioterapii, imunoterapii, 

hormonální terapii, biologickou léčbu a především chemoterapii, o které bude psáno 

níže. Přestože máme v dnešní době mnoho možností, stále se jedná o léčbu náročnou a 

nákladnou. Ne vždy však dosáhneme uspokojivých výsledků. Mnohdy je už 

onemocnění v takové fázi, že nelze podat kurativní léčbu a tehdy podáváme pouze 

paliativní a snažíme se postup onemocnění alespoň zpomalit.  

 

Chemoterapie 

Spočívá v léčbě cytostatiky, což jsou látky inhibující buněčné dělení. Problém při 

takové léčbě je, že cytostatika nejsou dostatečně selektivní, a proto napadají i buňky 

fyziologické. To se vážně dotýká zejména rychle se dělících buněk. Z toho vychází i 

jejich nepříjemné, závažné a mnohdy fatální nežádoucí účinky. 

Cytostatika zpravidla zasáhnou krvetvorbu a důvodem je rychlá proliferační 

aktivita krevních buněk. První se poškození týká granulocytů, později však zasáhne 

téměř všechny buňky. Pouze erytrocyty bývají odolnější (www6). 
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Problém provázející již samotnou aplikaci chemoterapie je častá nevolnost a 

zvracení. Tato vychází z podráždění chemorecepční zóny. U dlouhodobého a 

intenzivního zvracení se obáváme minerálového rozvratu, dehydratace a v neposlední 

řadě psychického utrpení pacienta. Samotná léčba znamená značný stres a citlivější 

pacienti reagují nevolností a zvracením již v okamžiku, kdy spatří infuzní set. Negativní 

reakce se lze obávat i u cytostatik zbarvených. Například červeně zbarvený doxorubicin 

vyvolává velmi negativní pocity u pacientů, a proto je při přípravě vhodné lahev balit 

do alobalu.  

Nevolnost a zvracení není ovšem jediným negativním dopadem na trávicí 

soustavu. Další nežádoucí účinky v gastrointestinálním traktu vychází z potřeby rychlé 

obnovy slizničních epitelů, která je ovšem při terapii cytostatiky narušena. První 

projevy jsou již v dutině ústní, kde se často vyskytují ulcerace, stomatitidy až slizniční 

nekrózy, někdy také sucho v ústech, nebo-li xerostomie, která vychází z poškození 

slinných žláz. Narušení střevního epitelu často vede k průjmům, kdy se ve stolici 

objevuje i krev. Výjimkou je například vincristin, kdy jsou sklony spíše k zácpě (Mechl 

2009). 

Cytostatika jsou známá i svým neblahým účinkem na kůži a kožní adnex. Asi 

nejznámějším účinkem je vzniklá alopecie po chemoterapii, která je dána účinkem 

cytostatik na vlasové folikuly. Ta je ovšem reverzibilní. Někdy dochází ke kožním 

nekrózám, zde se ale jedná pouze o případ, kdy cytostatikum unikne při aplikaci mimo 

žílu. 

Je známo, že cytostatika působí negativně na srdce a mohou vyvolávat poruchy 

převodního systému srdečního. Ovšem některé skupiny, jejichž mechanismus je 

založen na principu interkalace (mitoxantron, antracyklinová antibiotika), působí 

kardiomyopatii až srdeční slabost a dochází k městnavému srdečnímu selhání. 

Důvodem je vznik volných kyslíkových radikálů, které útočí na myokard, který se 

z důvodu nedostatku antioxidantů v tkáni nemůže příliš bránit (Jenei 2013). 

Kardiotoxicky působí také relativně nová látka trastuzumab (Cardinale 2010). 

Poškození v důsledku podávání cytostatik se zcela nevyhne ani ledvinám. Buď 

se poškodí nepřímo (hyperurikémie způsobena rozpadem nádorové tkáně), nebo 

přímo, po zásahu cytostatikem. Zde lze jako příklad uvést precipitaci metotrexátu 

v proximálních tubulech. Tvoří se zde takzvané intratubulární krystaly. Nejvíce 
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nefrotoxická cytostatika, jež se v současné době používají, jsou ifosfamid (hemoragická 

cystitida), a cisplatina (neoligurické selhání ledvin následované dlouhodobými ztrátami 

magnezia) (Teplan 2010). 

Závažná je rovněž gonadální toxicita cytostatik, kde u mužů způsobuje oligo až 

azoospermii, u žen dochází k amenoree až ke sterilitě. 

Některé látky (například cisplatina nebo taxany) působí neurotoxicky. Dále se 

mohou objevovat parestézie, neuropatie, slabost dolních končetin (Adam 2006). 

 Chemoterapii můžeme realizovat dvěma přístupy. Adjuvantním, kdy vyjmeme 

z těla nádor a nasadíme zajišťovací chemoterapii nebo neoadjuvatním, kdy 

postupujeme přesně opačně, abychom nejprve nádor zmenšili a umožnili tím operaci.  

 

Rozdělení cytostatik 

Cytostatika tvořící adukty s DNA  

a) Alkylační látky (alkasulfonové kyseliny, nitrosomočoviny dusíkaté yperity, 

triaziny a další): silné elektrofily, tvoří pevné vazby cytostatikum-DNA, 

dochází k apoptóze buňky 

b) Komplexy platiny (cisplatina, karboplatina, oxaliplatina): rovněž tvoří 

kovalentní vazbu na DNA a nastává apoptóza 

 

Cytostatika poškozující syntézu nukleotidů 

a) Antimetabolity (analoga bází a listové kyseliny): začleňují se do DNA a 

zabíjejí buňku v S fázi buněčného cyklu 

b) Cytostatika interagující s topoisomerázami (podofylotoxiny, akmptoteciny, 

antracykliny a antracendionová antibiotika): interagují s topoisomerázami, 

což spěje k dvouřetězcovým zlomům 

c) Mitotické jedy (alkaloidy vinca, taxany): působí na mitotické vřeténko, 

zastavují dělení v M fázi 
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Léčiva cílené terapie  

Někdy je cílená léčba nepřesně označována jako léčba biologická. Lépe bychom 

mohli říci „intracelulární terapie“, protože léčivo vždy zasahuje nějaký pochod v buňce. 

Cílí na konkrétní protein či dráhu a zastavuje tak proliferaci nádorových buněk. Často 

se skupina i rozděluje podle úrovně, na které působí.  

Indukce apoptózy (buněčná sebevražda) má u léčby nádoru velký význam. Je 

řízena buď receptory (exogenní cesta) nebo mitochondriemi (cesta endogenní). U 

exogenní cesty dochází k aktivaci receptorů pomocí ligandů TNFα, FaS ligand a TRAIL. 

Takto se spustí pochody v buňce, na jejichž konci je aktivace kaspáz a buněčná smrt. Co 

se týče endogenní (mitochondriální cesty), tak jejím spouštěčem jsou proteiny 

BAK/BAX, které působí vznik pórů v membráně. Poté se uvolní cytochrom C a ten 

následně, stejně jako u cesty předchozí, aktivuje kaspázy. Proti nim pracují proteiny 

rodiny BCL-2 se svým antiapoptotickým efektem.   

V oblasti léčby nádorových onemocnění se nabízí možnost cílit na struktury 

dráhy vedoucí k sebevraždě buňky. V první řadě je to jistě aktivace „death receptorů“ 

na buněčné membráně. Nejvíce se zdá efektivní takto učinit pomocí rekombinantního 

ligandu TRAIL. Další možnosti by bylo inhibovat BCL2 proteiny nebo rovnou aktivace 

buněčných kaspáz, což lze realizovat inhibicí NFκB (Klener 2011). 

Pro životaschopnost nádoru má velký význam jeho cévní zásobení. Snad jen 

nádory do velikosti cca 100μm jsou schopny se vyživovat difuzí. O něco větší nádor již 

potřebuje svou vlastní síť kapilár k tomu, aby byl trvale zásoben živinami a kyslíkem. 

Zároveň krevní zásobení představuje i způsob, jak se nádor může šířit na jiná místa 

v organismu, čili metastazovat. Je tedy jasné, že omezení novotvorby cév, nebo-li 

inhibice angiogeneze, je způsob, jak zabránit nádoru v dalším růstu (Klener 2010). 

Možností je rovněž inhibice růstových faktorů, které po vazbě na specifický 

receptor spustí transdukční kaskádu. Běžně se v praxi uplatní blokace VEGF 

(endoteliální růstový faktor). Rovněž lze blokovat receptory pro růstové faktory. 

a) Inhibitory proteinkináz 

b) Peptidy 
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Hormonální léčba se v terapii nádorových onemocnění užívá ještě delší dobu 

než chemoterapie. Používá se buď jako samostatná léčba nebo jako doplňková. Může 

se aplikovat adjuvantně i neadjuvantně. V dnešní době najde své místo především 

v léčbě karcinomu prsu a prostaty. Aby léčba dosáhla svého efektu, je nutná 

přítomnost specifických buněčných receptorů. Může být buď inhibiční, aditivní nebo 

kompetitivní.  

Při inhibiční léčbě zablokujeme syntézu konkrétního hormonu. Například 

inhibitory aromatáz (anastrozol a lestrozol), jež jsou hojně využívaná léčiva na 

karcinom prsu, pracují na principu inhibice syntézy estrogenů (Chumsri 2012). 

Při léčbě kompetitivní podáváme antihormony (antiestrogeny či 

antiandrogeny). Antiestrogeny jako jsou například tamoxifen nebo raloxifen, mají 

obvykle takzvanou duální aktivitu a označují se SERM.  

Aditivní léčba znamená podávání androgenů, gestagenů či estrogenů. 
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6.5 Orální skvamózní karcinom 

Jedná se o epiteliální nádor, který je tvořen z dlaždicového, čili skvamózního 

epitelu. Skládá se z plochých buněk různého stupně diferenciace a je značně odolný. 

Řadíme jej do nádorů hlavy a krku, přičemž tyto se dělí na lymfoepiteliální a pak právě 

na dlaždicobuněčný karcinom. 

Tento typ nádorového onemocnění postihuje jedince obvykle po padesátém 

roku života a vyznačuje se velkou agresivitou a invazivitou. Často (a to až u dvou třetin 

nemocných) je diagnostikován až v pozdním stadiu, což znesnadňuje jeho terapii a 

výrazně zhoršuje prognózu. V tuto chvíli totiž nádor většinou již metastazoval do 

přilehlých lymfatických uzlin. 

Skvamózní karcinom má dále tendenci se rozsáhle šířit do okolní tkáně. Pokud 

se jedná o karcinom rtu a spodiny dutiny ústní, prorůstá často horizontálně, kdežto u 

jazyka je to růst vertikální, a to do hlubokého svalstva jazyka.  

Léčba je obvykle chirurgická, dále chemoterapie, radioterapie a nově i léčba 

biologická. Výjimkou není ani kombinace radioterapie s chemoterapií. Běžnější je dnes 

adjuvantní postup, ovšem v rámci klinickým studií je prováděn také postup 

neoadjuvantní (Sun 2015). 

 

Rizikové faktory 

Na vzniku orálního skvamózního karcinomu (OSK) se ve velké míře podílí životní 

styl. Velkým rizikovým faktorem je kouření, chronický abusus alkoholu nebo žvýkání 

tabáku. Takto jsou způsobené až tři čtvrtiny zhoubných nádorů tohoto typu. Čím dál 

významnější se ukazuje role lidských papilomavirů (HPV) (Gupta 2015, Khovidhunkit 

2008). 

Dalšími rizikovými faktory jsou nízká ústní hygiena (až ztráta zubů), dále strava, 

pohybová aktivita nebo například ultrafialové záření pro nádory rtu.  

OSK se rovněž může vyskytnout i jako pozdní „odpověď“ na transplantaci 

hematopoetických buněk. Rozvíjí se zhruba pět až devět let po transplantaci (Janin 

2009). 
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Prekancerozni afekce a prekancerózy  

Prekancerózni afekce (léze) jsou obecně stavy s rizikem přechodu v malignitu. 

Jedná se kupříkladu o dysplazii epitelu. Právě v dutině ústní se často vyskytuje tzv. 

leukoplakie, kdy patologicky rohovatí dlaždicový epitel, což se makroskopicky projevuje 

jako bílý povlak na sliznici (Klener 2002).  

S vyšším výskytem dlaždicobuněčného karcinomu v dutině ústní jsou spojené i 

různé prekancerózní choroby. Častěji se karcinom objevuje v souvislosti s orálním 

lichen planus, což je chronické zánětlivé onemocnění sliznice, jehož etiologie obvykle 

nebývá známá. Toto onemocnění má tendence později podlehnout nádorové 

transformaci a přejít tak do malignity. Jeho výskyt je tedy nutno považovat za velice 

významný rizikový faktor. Dále jsou náchylnější pacienti trpící autoimunitní chorobou 

lupus erythematous. Zajímavou prekancerózou je takzvaná orální submukózní fibróza. 

Její výskyt je výhradně u osob, které často žvýkají betel. V submukóze se zmnoží 

kolagenní a elastická vlákna, dále dochází k hyperkeratóze dlaždicobuněčného epitelu. 

Právě zde se později mohou vyskytovat dysplastické změny. Karcinom tohoto typu se 

ale častěji může objevit i u jedinců trpící pozdním (terciárním) stadiem syfilis nebo u 

onemocnění xeroderma pigmentosum (Sloothweg 2005). 

 

Diagnostika 

Jako první vždy přichází vyšetření pohledem (inspekcí) a palpací. Dále je 

samozřejmé vyšetření mikroskopické, následované stanovením diagnózy. Abychom byli 

schopni určit rozsah nádoru, je nutné, aby pacient podstoupil vyšetření CT s kontrastní 

látkou, či případně MRI (hodí se v případě alergie na jód). CT pomůže určit rozsah 

nádoru do kosti, MRI naproti tomu šíření do měkkých tkání v okolí. 

 

Klinické projevy 

Dlouhou dobu může být choroba zcela asymptomatická, což je (jak již bylo 

uvedeno výše) velmi nepříznivé pro prognózu pacienta. V pozdním stadiu již léze nelze 

přehlédnout. Pacient trpí bolestmi, objevují se potíže při polykání (bolest může 

vystřelovat i do ucha), mluvení, jakémkoliv pohybu úst. Vyskytnout se může rovněž 

kašel, a to i s příměsí krve ve sputu. Častým obtěžujícím symptomem je zápach z úst. 
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Léčba 

Terapie OSK se dělí na chirurgickou léčbu, radioterapii a chemoterapii či 

případně biologickou léčbu. Léčba je možná adjuvantně i neoadjuvantně. 

 

Chirurgická léčba 

Chirurgické řešení je vždy základem. Problém je ovšem v zachování anatomické 

struktury dané postižené oblasti a limitace často již značným rozsahem nádoru. 

Řešením se však zdají být mikrochirurgické techniky a následné rekonstrukční operace. 

V případě, že nádor prorůstá do báze lebeční, je již chirurgické řešení nádoru nemožné. 

Zároveň je vhodné při operaci odebrat i lymfatické uzliny v oblasti krku. Odebrání uzlin 

je zároveň i diagnostickou metodou, neboť tak lze vyhodnotit přítomnost 

mikrometastáz. Pozitivní nález je až ve třiceti procentech případů.  

 

Radioterapie 

Uplatňuje se v léčbě adjuvantní i neoadjuvantní. Jako samostatná terapie se 

stává vhodnou tehdy, pokud hrozí, že chirurgický výkon by rapidně snížil kvalitu života. 

Díky novým zobrazovacím metodám je v současné době radioterapie na 

poměrně vysoké úrovni. Lze využít trojrozměrný obraz zasažené tkáně a tím pádem 

cílit přímo na nádor s minimalizací poškození tkáně okolní (například slinných žláz – 

riziko následné xerostomie). Díky tomuto systému lze i aplikovat vyšší dávky záření. 

Také se do terapie zavádějí tzv. techniky radioterapie s modulovanou intenzitou. 

Rovněž nám umožňují větší šetření zdravé okolní tkáně. 

S výhodou lze užít tzv. brachyradioterapii, nebo-li ozařování zevnitř. Do 

nádorového ložiska se zavádí plastové trubičky, pomocí nichž je poté ionizující záření 

dopraveno do tkáně a ozařování tak probíhá zevnitř. I tato metoda přináší možnost 

šetřit okolní tkáň. Nevýhoda je ovšem v nutnosti zavedení trubiček pod celkovou 

anestezií (Laco 2012). 
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Chemoterapie a biologická léčba 

Původně se chemoterapie užívala u tohoto typu nádorů jako paliativní terapie, 

čím dál více ale nabývá na významu jako další možnost terapie kurativní (Colevas 

2006). 

Standardem je nyní chemoterapeutikum cisplatina, používají se ovšem i další, 

mezi které patří například antimetabolity nebo taxany. Neadjuvantní terapie není zde 

běžným postupem, ovšem její aplikace by mohla snížit i výskyt případných metastáz. 

Novinkou je zavedení biologické léčby. Schválenou látkou je cetuximab, který se 

dává do kombinace s radioterapií při nemetastazujícím karcinomu, a nebo s platinou 

při již metastazujícím. Ve stadiu klinických testů jsou nyní i další látky jako třeba 

panatimumab nebo tyrosinkinázové inhibitory (malé molekuly), kde lze jako příklad 

uvést gefitinib, erlotinib či lapatinib (Klein 2010). 

 

Prognóza 

Jak už bylo řečeno výše, problém u OSK je poměrně časté diagnostikování až 

v pozdějším stadiu, kdy nádor již metastazoval do přilehlých uzlin, či prorostl do okolní 

tkáně a je například již znemožněno chirurgické řešení. Nejvýznamnější roli zde hraje 

samozřejmě velikost nádoru a stav lymfatických uzlin. Za prognostický faktor také 

považujeme způsob růstu, kdy nádory rostoucí expanzivně mají příznivější prognózu 

než ty s růstem infiltrativním. Dále se posuzuje perineurální šíření buněk nádoru, 

lymfangioinvaze, již zmíněná přítomnost metastáz, šíření buněk přes pouzdro do 

lymfatické uzliny a další (Sloothweg 2005). 
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7. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
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7.1 Biologický materiál 

7.1.1 Buněčná linie GF  

Zdroj: Ústav lékařské biologie a genetiky, Lékařská fakulta Hradec Králové 

Původ: Buňky byly izolovány z gingivy zdravého pacienta, jenž podstoupil chirurgický 

zákrok v dutině ústní, pacient podepsal informovaný souhlas 

Morfologie: fibroblasty 

Kultivace: DMEM + 10% FBS, 37°C, 5% CO2 

Pasážování: 1x za 10 dní za použití trypsinu  0,05% + EDTA, ředění suspenze v poměru 

1:5 

 

7.1.2 Buněčná linie  PE/CA-PJ15 

Zdroj: The European Collection of Cell Cultures (ECACC) 

Katalogové číslo: 96121230 

Původ: Tyto buňky byly původně odebrány z orálního skvamózního karcinomu od 

sedmašedesátileté pacientky 

Morfologie: epiteliální 

Kultivace: DMEM + FBS 10%, 37°C, 5% CO2 

Pasážování: 2x týdně použitím trypsinu   0,05% + EDTA, ředění suspenze v poměru 1:10 

 

7.1.3 Buněčná linie DOK (dysplastic oral keratinocytes) 

Zdroj: The European Collection of Cell Cultures (ECACC) 

Katalogové číslo: 94122104 

Původ: Poprvé byly izolovány z jazyka sedmapadesátiletého muže, jež byl těžký kuřák. 

Skvamózní karcinom se u pacienta podařilo odstranit a zbývající dysplazie byla později 

rovněž odstraněna a použita k založení linie DOK  

Morfologie: epiteliální 

Kultivace: DMEM + 10% FBS, 37°C, 5% CO2 

Pasážování: 2x týdně za použití trypsinu   0,05% + EDTA, ředění suspenze v poměru 1:5 
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7.2  Přístroje 

Vodní lázeň Memmert 

xCELLigence RTCA DP Analyzer (ACEA Biosciences) 

Laminární box Telsar Bio-II-A/G 

Laminární box MSC-Advantage 1.2. (Thermo Scientific) 

Tecan Infinite M2000 PR (TECAN) 

Inkubátor CO2 IG 50 ( JOUAN) 

Cellometer Auto T4 (Nexcelom Bioscience) 

Invertovaný mikroskop CK2 (Olympus) 

Vortex MS2, Minishaker (IKA) 

Centrifuga Allegra TM X-12 R Centrifuge  (Beckman Coulter) 

Lednice Brandt Apollo 

 

7.3 Spotřební materiál 

Automatické pipety a jednorázové špičky Finnpipette 

Plastová korýtka 10ml a 50ml 

Zkumavky Eppendorf 

96 jamkové transparentní mikrotitrační destičky 

E-plate 16 – destičky pro xCELLigence RTCA DP Analyzer 

CIM-plate 16 – migrační destičky pro xCELLigence RTCA DP Analyzer 

Podložka pro xCELLigence destičky 

Skleněné kádinky různé velikosti 

Centrifugační plastové zkumavky 

Plastové mikrozkumavky 

Plastové stojánky na mikrozkumavky 

Injekční jehly 

Kultivační lahve 

Lahve pro kultivační media 
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7.4 Chemikálie 

D-MEM (Dulbeccovo modifikované Eaglovo medium, Sigma-Aldrich) 

Trypsin   0,05% + EDTA (Sigma Aldrich) 

PBS bez Mg2+ a Ca2+ iontů  

FBS (fetální bovinní sérum, Gibco) 

Destilovaná voda 

DMSO (dimethylsulfoxid, Sigma Aldrich) 

Mebendazol (Sigma Aldrich) 

WST1 barvivo – 5-(2,4-disulfonatofenyl)-3-(4-jodfenyl)-2-(4-nitrofenyl)-2H-tetrazolium 

(Roche) 

Kolagen (z lidské placenty, Sigma Aldrich) 

 

7.5 Pasážování buněk 

Bylo připraveno medium a trypsin (vodní lázeň, temperance na 37 °C), dále 

nové dobře označené plastové kultivační lahve, kádinka na medium, láhev na odpad, 

pipety a špičky. Původní medium z buněk bylo vylito do připravené skleněné odpadní 

lahve. Buňky byly 2-3x opláchnuty trypsinem, přebytečné medium odsáto a zanechán 

pouze tenký film. Takto bylo inkubováno 3 min při 37°C, poté byly buňky zkontrolovány 

pod mikroskopem (kulatý vzhled buněk – odděleny z povrchu lahve). Sterilní pipetou 

bylo přidáno nové medium (důkladně promícháno a resuspendováno). Část suspenze 

byla přenesena do nové kultivační nádoby a ředěna čerstvým mediem dle požadavků 

jednotlivých buněčných linií. 
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7.6 Počítání hustoty buněčné suspenze na Cellometeru 

Ochranná folie z počítací komůrky (sklíčka) byla sejmuta a z buněčné suspenze 

odebráno a opatrně vpraveno do komůrky 20 μl (bez bublinek). Po umístění do 

Cellometru bylo provedeno měření.  

7.7 Příprava pracovních roztoků mebendazolu 

Koncentrační řada zásobních roztoků byla připravena ředěním MBZ v DMSO na 

koncentrace 10 µM, 50 µM, 100 µM, 500 µM, 1 mM, 5 mM a 10 mM. 

Pracovní roztoky MBZ byly připraveny ředěním zásobních roztoků 1000x 

v kultivačním médiu, konečná koncentrace DMSO ve všech testovaných vzorcích byla 

0,1%.  

7.8 WST-1 

Nasazení buněk 

Byla připravena 96 jamková mikrotitrační destička a nasazeny buňky v hustotě 

6000 buněk na jamku ve 200 µl média (30 000 buněk/ml). Destička byla ponechána 24 

hod v inkubátoru při 37°C, 5% CO2. 

 

Ovlivňování buněk 

Z jamek mikrotitrační destičky bylo odsáto médium. Přidán pracovní roztok 

MBZ, případně 0,1% DMSO v kultivačním médiu po 200 μl na jamku. Bylo inkubováno 

72 h při 37°C, 5%CO2. 

 

Nasazení buněk pro pokus v bezsérovém mediu 

Byla připravena 96 jamková mikrotitrační destička a nasazeny buňky v hustotě 

40000 buněk na jamku ve 200 µl média (30 000 buněk/ml). Destička byla ponechána 4 

hod v inkubátoru při 37°C, 5% CO2. 
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Ovlivňování buněk 

Medium bylo vyměněno za bezsérové s MBZ a kultivováno 24 h při 37°C, 5% 

CO2. 

 

Měření metabolické aktivity pomocí  WST-1 

Substrát WST-1 byl temperován ve vodní lázni na 37°C. Roztok 7,6 ml 

kultivačního media a 400 μl WST-1 byl promíchán na Vortexu. 

Z destičky bylo odsáto medium, napipetován připravený roztok (100 μl na 

jamku). Měření bylo následně provedeno na spektrofotometru Tecan při 450 nm 

v čase 0 h a 2 h. 

 

Tabulka 1 Rozmístění jamek na mikrotitrační destičce při metodě WST-1 

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

A             

B   DMSO 10 nM 50 nM 100 nM 500 nM 1 μM 5 μM 10 µM   

C             

D             

E             

F             

G             

H             
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7.9 Stanovení buněčné migrace pomocí xCELLigence RTCA DP 
analyzátoru 

 

Ředění vzorků mebendazolu 

Pro dolní komůrky migrační destičky byla připravena koncentrační řada 

pracovních roztoků MBZ – do každé mikrozkumavky bylo napipetováno 999μl 

kultivačního media obsahujícího 10% FBS (dále „sérové“ médium) + 1μl zásobního 

roztoku léčiva. Sérum v dolních jamkách bylo použito jako chemoatrakční látka. Pro 

horní komůrky bylo použito medium bez séra. Vše bylo promícháno na Vortexu. 

 

Sestavení destiček 

Bylo napipetováno 175 μl chemoatrakčního media (obsahujícího sérum a MBZ, 

případně DMSO) do spodních jamek – sterilní jehlou odstraněny případné bublinky. Do 

horních jamek bylo poté napipetováno 130 μl bezsérového media obsahujícího MBZ, 

případně DMSO. Horní a dolní komůrky byly zamknuty (slyšitelné zacvaknutí) a po 

odebrání 100 μl z horních komůrek bylo na 1 hod inkubováno při 37 °C. 

 

Příprava buněčné suspenze 

Buňky byly ztrypsinovány a resuspendovány ve 3 ml sérového media, 

převedeny do centrifugační plastové zkumavky. 20 μl bylo následně odebráno na 

počítání buněk v Cellometru. Centrifugováno bylo při 300g/5min v pokojové teplotě. 

Sérové medium bylo odlito, sediment resuspendován v bezsérovém mediu (hustota 4 x 

105 buněk/ml) a dále rozdělen do mikrozkumavek po 1 ml buněčné suspenze. 

Ovlivňováno bylo 1 μl zásobních roztoků MBZ dle koncentrační řady (příp. 1 μl DMSO). 
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Měření 

Nejprve bylo změřeno pozadí. Do horních jamek bylo napipetováno  100 μl 

buněčné suspenze v bezsérovém médiu, připravené a ovlivněné v předchozím kroku a 

ponecháno inkubovat 30 min při 37°C. Měření bylo provedeno na xCELLigence se 

snímáním hodnoty buněčného indexu každých 30 min po dobu 24 hod.  

 

7.10   Stanovení buněčné adheze pomocí xCELLigence RTCA DP 
analyzátoru 

 

Potažení destiček kolagenem 

Zásobní roztok kolagenu naředěný destilovanou vodou na koncentraci 20 μg/ml byl 

po 50 μl napipetován do každé jamky destičky E-plate 16. Takto připravená destička 

byla ponechána 1 hodinu v laminárním boxu, poté byl roztok odstraněn (zbyl pouze 

tenký film na dně jamek). Druhý den před přípravou buněčné suspenze bylo 

napipetováno 100 µl kultivačního média bez séra do každé jamky a inkubováno 30 min 

při 37°C, poté bylo změřeno pozadí. 

 

Ovlivnění buněk 

Byla připravena buněčná suspenze o hustotě 4 x 105 buněk/ml v bezsérovém 

médiu. Po 1 ml buněčné suspenze bylo napipetováno do  mikrozkumavek, ovlivněno 1 

μl zásobního roztoku MBZ či DMSO. Konečné testované koncentrace MBZ byly: 50 nM, 

100 nM, 250 nM, 500 nM, 1 μM a 5 μM. Dále bylo napipetováno 100 μl buněčné 

suspenze s léčivem či DMSO 0,1% do každé jamky. 

 

Měření 

Destička byla umístěna do přístroje, snímání buněčného indexu bylo prováděno 

každých 5 min po dobu 5 hod.  
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7.11   Zpracování výsledků 

Jednotlivé koncentrace MBZ byly testovány v případě 96 jamkových destiček 

vždy v šesti jamkách (6 paralelních vzorků), v případě testů adheze a migrace v 

duplikátech nebo triplikátech. Všechny pokusy byly opakovány třikrát. Pro zpracování 

výsledků a tvorbu jednotlivých grafů byl použit program Microsoft Office Excell 2007. 

Grafy k výsledkům stanovení migrace a adheze byly získány z programu RTCA Software 

2.0. Hodnoty IC50 byly vypočítány pomocí programu GraphPad Prism 6.0. Statistické 

hodnocení bylo provedeno metodou ANOVA také v programu GraphPad Prism 6.0.  
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8. VÝSLEDKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

8.1 Vliv MBZ na proliferaci buněk  

Metodou WST-1 jsme měřili množství živých buněk po ovlivnění koncentrační 

řadou MBZ v čase 72 hod po ovlivnění.  

 

8.1.1 Buněčná linie PE/CA-PJ15  

 Z níže uvedených výsledků (Obr. 2) je zřejmé, že MBZ snižoval proliferaci buněk, 

a to v závislosti na koncentraci. Se zvyšující se koncentrací MBZ klesala proliferace 

buněk linie PE/CA-PJ15.  

 

 

Obrázek 2 Vliv MBZ na proliferaci buněčné linii PE/CA-PJ15.  
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8.1.2 Buněčná linie DOK 

 Z výsledků vynesených do grafu (Obr. 3) je zřejmé, že MBZ snižoval proliferaci 

buněk linie DOK, a to v závislosti na koncentraci. Se zvyšující se koncentrací MBZ 

klesala proliferace buněk. 

 
 

 

Obrázek 3 Vliv MBZ na proliferaci buněčné linie DOK.  
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8.1.3 Buněčná linie GF 

 Z výsledků uvedených na Obr. 4 je zřejmé, že MBZ snižoval proliferace buněk 

linie GF, a to v závislosti na koncentraci. Se zvyšující koncentrací MBZ klesala 

proliferace buněk. 
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Obrázek 4 Vliv MBZ na proliferaci buněčné linie GF. 
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8.1.4 Stanovení hodnot EC50 

Z naměřených hodnot jsme pomocí programu Graph Pad Prism pro všechny tři 

buněčné linie stanovili hodnotu EC50. Tyto hodnoty včetně směrodatných odchylek jsou 

zpracovány do tabulky (Tab. 2). 

 

  

Tabulka 2 Výsledky hodnot EC50 pro všechny tři buněčné linie 

 

  
 EC50 SD (%) 

PE/CA-PJ15  176 nM 3,6 

DOK 179 nM 2,9 

GF 317 nM 24,4 
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8.1.5 Buněčná linie PE/CA-PJ15 v bezsérovém mediu 

 

Byla provedena dvě měření WST-1 s bezsérovým mediem. Výsledky jsou 

prezentovány na Obr. 5. Proliferace buněk v bezsérovém médiu po ovlivnění 

testovanými koncentracemi MBZ po dobu 24 hod neklesla pod 80%.  

 

Obrázek 5 Vliv MBZ na proliferaci buněčné linie PE/CA-PJ15 v bezsérovém mediu 
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8.2  Vliv MBZ na buněčnou migraci měřenou pomocí 
xCELLigence RTCA DP analyzátoru 

 

Na xCELLigence RTCA analyzátoru byly monitorovány změny buněčného indexu 

po ovlivnění koncentrační řadou MBZ, a to každých 30min po dobu 24 hod. Měření 

bylo provedeno na dvou buněčných liniích (PE/CA-PJ15 a GF).  Pro ilustraci jsou zde 

uvedeny záznamy z xCELLigence RTCA analyzátoru (Obr 6 a 8). Výsledky stanovení 

buněčné migrace jsou dále vyjádřené v procentech kontroly (průměr ze tří měření) a 

vyneseny do grafů (Obr. 7 a 9).  

 

8.2.1 Buněčná linie PE/CA-PJ15  

MBZ inhiboval migraci buněk linie PE/CA-PJ15 v průběhu 24 hodin (Obr. 6). 

Statisticky významný pokles hodnot buněčného indexu byl zaznamenán v čase 24 

hodin již od koncentrace 0,1 µM (Obr. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 Vliv MBZ na buněčnou migraci PE/CA-PJ15 – záznam z RTCA.  
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8.2.2 Buněčná linie GF  

MBZ mírně inhiboval migraci buněk linie GF v průběhu 24 hodin (Obr. 8). 

Statisticky významný pokles hodnot buněčného indexu byl zaznamenán v čase 24 

hodin až od koncentrace 1 µM (Obr. 9). 

 

 

Obrázek 8 Vliv MBZ na buněčnou migraci linie GF – graf z RTCA softwaru 

 

Obrázek 7 Výsledky měření buněčné migrace na linii PE/CA-PJ15 – sloupcový 
graf (* statisticky významný rozdíl ve srovnání s kontrolou, p<0,05) 
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Obrázek 9 Výsledky měření buněčné migrace na linii G – sloupcový graf (* statisticky 
významný rozdíl ve srovnání s kontrolou, p<0,05) 
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8.3  Vliv MBZ na buněčnou adhezi 

Pomocí xCELLigence RTCA analyzátoru byla měřena buněčná adheze po 

ovlivnění koncentrační řadou MBZ, a to snímáním každých 5 min po dobu 5 hodin. 

Naměřené hodnoty v intervalech 1 hodiny a 5 hodin jsou prezentovány v Obr. 10 a 12.  

Pro ilustraci jsou zde uvedeny záznamy z xCELLigence RTCA analyzátoru (Obr. 11 a 13). 

 

8.3.1 Buněčná linie PE/CA-PJ15 

MBZ v nižších koncentracích zpočátku mírně zvyšoval adhezi buněk linie PE/CA-

PJ15, v intervalu 5 hodin po ovlivnění jsme zaznamenali pouze snížení adheze u 

nejvyšší testované koncentrace MBZ. 

 

 

Obrázek 9 Výsledky stanovení buněčné adheze na buněčné linii PE/CA-PJ15 v čase 1h 
a 5h (* statisticky významný rozdíl ve srovnání s kontrolou, p<0,05) 
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Obrázek 10 Vliv MBZ na buněčnou adhezi linie PE/CA-PJ15 – graf z RTCA softwaru 

 

8.3.2 Buněčná linie GF 

U buněk linie GF v intervalu 1hod po ovlivnění došlo k výraznému zvýšení 

adheze buněk. Po 5 hod byl tento efekt patrný už jen u nejvyšší testované koncentrace 

MBZ, koncentrace 0,5 µM a 1 µM naopak způsobily pokles adheze. 

 

 

Obrázek 11 Výsledky stanovení buněčné adheze na linii GF v čase 1h 
a 5h (* statisticky významný rozdíl ve srovnání s kontrolou, p<0,05) 
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Obrázek 12 Vliv MBZ na buněčnou adhezi linie GF – graf z RTCA softwaru 
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9. DISKUSE 
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Nádorová onemocnění jsou všeobecně jedny z nejzákeřnějších onemocnění 

s velmi vysokou mortalitou a špatnou prognózou. Proto potřeba nových možností léčby 

stále stoupá. Hledáme léky nové, účinné a pokud možno s mírnějšími nežádoucími 

účinky, dopady na zdravé nezasažené buňky než současná (starší) chemoterapeutika. 

Snažíme se najít léčiva s efektem i na takové typy nádorů, kde doposud není uspokojivá 

kurativní terapie. I toto jsou důvody, proč jsme se rozhodli otestovat širokospektré 

anthelmintikum MBZ.  

Další výhodou, která se vztahuje konkrétně k našemu léčivu, je fakt, že MBZ (a 

samozřejmě i další benzimidazoly) jsou léčiva již registrovaná a běžně využívaná. 

Časem je navíc prověřena jejich velice nízká toxicita. Pacienti léčení MBZ mohou trpět 

pouze mírnými nežádoucími účinky, jakými jsou bolest v břišní oblasti, nevolnost či 

průjem. Tyto příznaky ovšem doprovází i samotná parazitární onemocnění. Výjimkou je 

pak kopřivka či jiné vyrážky (Nygren 2014).  

Překážka, se kterou se během léčby nádorových onemocnění či jejich metastáz 

často setkáváme, je omezený prostup přes hematoencefalickou bariéru (HEB). MBZ 

však lze využít k léčbě parazitárních onemocnění centrálního nervového systému a 

jeho průnik přes hematoencefalickou bariéru je uspokojivý (Bai 2015).  

Zajímavostí také je, že MBZ se ukázal jako léčivo, které vykazuje účinnost i tam, 

kde běžně využívané tubulární jedy či obecně chemoterapie již selhaly a rozvinula se na 

ně rezistence. Příkladem může být efekt MBZ na agresivní melanom. Zde MBZ působí 

inaktivaci Bcl-2 proteinu v chemoresistentních buňkách melanomu (Doudican 2008). 

Mikrotubuly, na které MBZ cílí, jsou významné pro migraci buněk a jejich adhezi. 

Buněčná migrace jako taková vyžaduje řízené přestavování cytoskeletu. K tomu je ale 

nezbytná správná funkce mikrotubulů, kterou však MBZ narušuje. Interaguje s β-

tubulinem a zastavuje tak syntézu mikrotubulů (Etienne-Manneville 2013) . 

Migrace je klíčová také pro metastazování nádorových buněk. Buňka, která 

vytvoří metastázu, se musí nejprve odtrhnout od původního ložiska a dále se krevní či 

lymfatickou cestou pohybuje v organismu na nové místo, kde adheruje a proliferuje. 
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V našem zkoumání jsme zjistili, že MBZ ovlivňuje právě migraci i adhezi našich 

buněčných linií.  

Pro testování efektu MBZ na proliferaci, migraci a adhezi jsme zvolili buňky 

orálního skvamózního karcinomu (OSK). Tento typ nádorového onemocnění je velice 

agresivní, jeho prognóza nebývá příznivá a má velký potenciál k tvorbě metastáz. 

Zároveň se ve screeningu mnoha buněčných linií ukázal jako jeden z nejcitlivějších 

k příbuznému anthelmintiku flubendazolu (Michaelis 2015). 

Pro měření migrace jsme používali přístroj xCELLigence RTCA analyzer. Jeho 

výhodou je, že na rozdíl od měření typu Scratch assay  se jedná o 3D migrační test, 

který lépe odpovídá podmínkám in vivo a ukazuje jak konečný výsledek, tak i průběh 

měření. 

Pokud naše výsledky na citlivost vůči MBZ srovnáme s výsledky autorů, kteří 

rovněž zkoumali jeho efekt na různé buněčné linie nádorových onemocnění, tak 

například ve studii na již zmíněných buňkách melanomu (Doudican 2008) byla EC50 0,32 

μM. Jiná studie zkoumala efekt MBZ na buňky nádoru žaludku a zde byla zjištěna EC50 

0,39 μM a 1,25 μM pro dvě různé buněčné linie (Pinto 2015). Naproti tomu EC50 na 

OSK při našem testování se pohybovala v číslech 0,176 μM pro linii PE/CA-PJ15 a 0,179 

μM pro linii DOK (Tab. 2). Tyto koncentrace jsou klinicky dosažitelné. Bylo zjištěno, že 

plazmatické koncentrace po perorálním podání dávky MBZ 10mg/kg dosahují 0,34 – 

1,39 μM ( Braithwaite 1982). 

Z uvedených informací se dá usuzovat větší citlivost buněk OSK na MBZ oproti 

buňkám jiných nádorových onemocnění. Daleko menší citlivost než buňky OSK 

vykazovaly i buňky fyziologické linie GF. Je možno to považovat za jev pozitivní 

z hlediska toxicity. Je dobře, že MBZ fyziologické buňky neovlivňuje v takové míře jako 

buňky nádorové. Provedly jsme rovněž i měření v bezsérovém mediu, což prokázalo, že 

za podmínek, ve kterých provádíme pokusy migrace a adheze, MBZ neovlivňuje 

výrazně viabilitu buněk, tudíž i relativně málo toxické koncentrace mají vliv na migraci 

a adhezi. 
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V porovnání s nenádorovými buňkami MBZ více ovlivňoval migraci buněk OSK. 

Jednou z příčin může býti rozdílný původ obou typů buněk. Gingivální fibroblasty jsou 

přirozeně pohyblivé buňky mesenchymálního původu. Buňky PE/CA-PJ15 jsou buňky 

původně epiteliální, které svou schopnost migrace získaly v průběhu nádorové 

transformace. Také v případě adheze reagovaly oba sledované buněčné typy rozdílně. 

Po jedné hodině měření bylo u nenádorových buněk zaznamenáno výrazné zvýšení 

adheze při vyšších koncentracích MBZ, zatímco u buněk OSK došlo k mírnému zvýšení 

adheze u nižších testovaných koncentrací. Po pěti hodinách jsme u buněk OSK mohli 

sledovat snížení adheze pouze u nejvyšší testované koncentrace. U buněk 

nenádorových nastalo výrazné snížení pouze u některých z vyšších koncentrací, celkově 

spíše zvýšení adheze. V budoucnu bude vhodné prozkoumat rozdíly v signálních 

dráhách spojených s migrací a adhezí u obou typů testovaných buněčných linií po 

ovlivnění MBZ. 

Podařilo se nám prokázat, že MBZ snižuje proliferaci a migraci a ovlivňuje 

adhezi nádorových buněk OSK. Vzhledem k efektu na migraci buněk by možná bylo 

dále vhodné zkoušet MBZ i na metastázy OSK, a pak také na další podobně invazivní 

nádory jako je OSK.  
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10. ZÁVĚR 
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1. MBZ inhibuje proliferaci buněk OSK. Jeho EC50 byla naměřena 176 nM u 

buněk linie PE/CA-PJ15 a 179 nM u DOK linie. MBZ také snižoval proliferaci 

nenádorových buněk, ovšem v menší míře než tomu bylo u buněk OSK.  

 

2. MBZ způsobil pokles migrace a v některých vyšších koncentracích i adheze 

buněk OSK. Naproti tomu na nenádorových buňkách se jeho efekt výrazněji 

neprojevil. V případě migrace došlo pouze k jejímu mírnému snížení, u 

adheze spíše ke zvýšení.    
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11. POUŽITÉ ZKRATKY 
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BCL2 – antiapoptotický protein 

CT – výpočetní tomografie 

DMEM – Dubeccovo modifikované Eaglovo medium 

DMSO – dimethylsulfoxid  

DNA – deoxyribonukleová kyselina 

EDTA – kyselina ethylendiaminotetraoctová 

FBS – fetální bovinní sérum 

HPV – human papilloma virus (lidksý papillomavirus) 

MBZ – mebendazol 

MRI – magnetická rezonance 

NFκB – nukleární faktor κ B 

NSE – neuron specifická enoláza 

OSK – orální skvamózní karcinom 

PBS –  phosphate buffered saline (pufrovaný fyziologický roztok) 

PCR – polymerase chain reaction (polymerázová řetězová reakce) 

PET – pozitronová emisní tomografie 

PSA – prostatický specifický antigen 

PTX – paklitaxel 

RTCA – Real-Time Cell Analyzer 

SERM – Selective estrogen receptor modifiers. 

TNFα – tumor nekrotizující faktor alfa 

TRAIL – TNF-related apoptosis-inducing ligand 

WHO – Word health organization (světová zdravotnická organizace) 

WST1 barvivo – 5-(2,4-disulfonatofenyl)-3-(4-jodfenyl)-2-(4-nitrofenyl)-2H-tetrazolium 
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