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Použité zkratky: 

Akt serin/threonin proteinkinasa Akt 

AIF apoptózu indukující faktor 

BCA bicinchoninová kyselina 

BF benfluron  

BrdU 5-brom-2´-deoxyuridin 

BT-549 lidská nádorová linie karcinomu prsu BT-549 

CDK cyklin-dependentní kinasa 

CI  buněčný index 

DF  dimefluron 

DMEM Dulbeccovo modifikované Eaglovo médium 

DMSO dimethyl sulfoxid 

DOX doxorubicin 

EC50 střední efektivní koncentrace 

EDTA ethylendiamintetraoctová kyselina 

ERK  extracelulárním signálem regulovaná kinasa 

FAK fokální adhezivní kinasa 

Chk1, Chk2 check-point kinasa 1, 2 

IC50 střední inhibiční koncentrace 

IdU 5-jodo-2´deoxyuridin 

I-κBα inhibitor κBα 

JNK Jun N-terminální kinasa 

LD10,50,90 letální dávka pro 10, 50 nebo 90 % pokusných zvířat při jednom 

způsobu podání 

LDH laktátdehydrogenasa 

MAPK mitogenem aktivovaná proteinkinasa 

MCF-7 lidská nádorová linie adenokarcinomu prsu MCF-7 

MDA-MB-231 lidská nádorová linie adenokarcinomu prsu MDA-MB-231 

MEK mitogenem aktivovaná proteinkinasa kinasa 

MMP matrix metaloproteinasa 

MTD maximální tolerovaná dávka 

MTT 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-difenyltetrazoliumbromid 

NCI National cancer institute 
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NF-κB nukleární faktor κB 

NMRI Naval Medical Research Institute; outbrední kmen myší 

NOG immunodeficientní kmen myší (NOD/Shi-scid/IL-2Rγnull) 

NSG immunodeficientní kmen myší (NOD scid gamma) 

PBS fosfátový pufr 

PCNA  jaderný antigen proliferujících buněk (proliferating cell nuclear 

antigen) 

PI3K fosfatidylinositol 3 kinasa 

PVDF polyvinylidenfluorid 

RIPA Radio Immuno Precipitation Assay pufr 

SCID těžká kombinovaná imunodeficience (Severe Combined 

Immunodeficiency Disease) 

SD směrodatná odchylka 

SDS  dodecylsulfát sodný 

SEM střední chyba průměru 

STE solidní forma Ehrlichova tumoru 

TBS Tris pufr (Tris-buffered saline) 

TOM  α-tomatin 

uPA urokináza 

VEGF vaskulární endoteliální růstový faktor 

WST-1 2-(4-jodofenyl)-3-(4-nitrofenyl)-5-(2,4-disulfofenyl)-2H-

tetrazolium, monosodná sůl 
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1 PŘEDMLUVA 

Nádorová onemocnění jsou v dnešní době považována za druhou nejčastější 

příčinu úmrtí hned po kardiovaskulárních onemocněních. V rozvojových a rozvíjejících 

se zemích jsou nejčastěji diagnostikovány nádory plic, prsu, tlustého střeva, 

žaludku a jater. V zemích s vysokými příjmy jsou nejčastějším typem nádory plic 

u mužů a nádory prsu u žen. V České republice způsobují zhoubné nádory čtvrtinu 

všech úmrtí, přičemž úmrtnost na tato onemocnění mírně klesá. Nádorová onemocnění 

se vyskytují zejména ve vyšším věku, ve věku 65 a více let je u mužů hlášeno 60 % 

zhoubných nádorů a u žen ve stejné věkové skupině 55 % zhoubných nádorů 

z celkového počtu nádorových onemocnění. Mnoha nádorovým onemocněním by se 

dalo předejít, kdyby se lidé vyhýbali rizikovým faktorům. Mezi nejvýznamnější 

rizikové faktory pro vznik nádorových onemocnění patří kouření tabáku, obezita, 

nezdravé stravování, nedostatek fyzické aktivity, požívání alkoholu či znečištění 

vzduchu (ÚZIS ČR, 2012; WHO, 2012).  

Vývoj nádorových chemoterapeutik je relativně nový obor, rozvíjející se 

především od poloviny 20. století. Ačkoliv je registrováno více jak 100 protinádorových 

léků, chybí účinná terapie pro různé typy zhoubných nádorů. V dnešní době je 

syntetizováno mnoho nových látek s potenciálním protinádorovým účinkem, ale pouze 

malé množství se dostane do fáze klinického zkoušení, a to zejména z důvodu nízké 

specifity či vysoké toxicity. Výzkum nových protinádorových chemoterapeutik zahrnuje 

potřebu všeobecných přísných norem pro výzkum léčiv, tzv. guidelines, zahrnujících 

testování in vitro a posléze testy in vivo, po nichž následují klinické studie. Účelem 

tohoto testování je stanovení účinnosti, selektivity, farmakokinetiky a v neposlední řadě 

mechanismu účinku nové protinádorové látky. V centru zájmu výzkumu v posledních 

letech se zdá být mechanismus vzniku apoptózy - programované buněčné smrti, vedoucí 

k šetrné likvidaci buňky bez vzniku zánětů. 

Řada protinádorových léčiv je přírodního původu. Rostliny z čeledi Solanaceae 

(lilkovité) obsahují různé steroidní glykoalkaloidy, které působí cytotoxicky na 

nádorové buněčné linie. Cílem předkládané práce bylo zjistit potenciální protinádorový 

účinek steroidního glykoalkaloidu přítomného v roslinnách čeledi lilkovitých – α-

tomatinu. Tento alkaloid se dostává do popředí zájmu protinádorového výzkumu teprve 

v posledních letech a mechanismus účinku je z dosavadních prací značně nejasný. 
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V první části této práci byl zkoumán mechanismus účinku α-tomatinu in vitro pro 

zpřesnění dosavadních poznatků.  

Druhá část práce byla zaměřena na testování protinádorového účinku nově 

syntetizovaných derivátů benzo[c]fluorenu, konkrétně na stanovení cytotoxicity in vitro, 

zjištění toxicity, inhibici růstu nádoru a prodloužení doby přežití u pokusných zvířat in 

vivo. U benfluronu, jednoho z derivátů benzo[c]fluorenu, byly prokázány protinádorové 

účinky in vitro i in vivo téměř před 30 lety, ale výzkum této látky byl ukončen ve stadiu 

preklinických studií z  důvodů finančních a kvůli nedořešené biologické dostupnosti 

této látky. V in vitro studiích byly použity adherentní buňky prsního karcinomu MCF-7, 

MDA-MB-231 a BT-549, v in vivo studiích pak byl použit Ehrlichův solidní tumor -  

myší adenokarcinom mléčné žlázy.  
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2 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

2.1 Mechanismus účinku chemoterapeutik 

Chemoterapie je obor, jež se začal rozvíjet ve 40. letech minulého století a již od 

60. let patří k hlavním léčebným metodám nádorových onemocnění. V dnešní době se 

využívá velkého množství uměle syntetizovaných i přírodních chemoterapeutik 

s různým mechanismem účinku, avšak hlavní nevýhodou této léčby je nespecifický 

účinek těchto látek. Mechanismy účinku cytotoxicky působících léků používaných 

v současné době jsou zaměřeny na inhibici klíčových enzymů metabolismu vedoucí 

k poruše biosyntézy nukleových kyselin, dále je využíváno indukce přímého poškození 

struktury již hotových nukleových kyselin, změn mikrotubulárního aparátu mitózy, 

poruch proteosyntézy, poškození buněčné membrány, případně kombinace těchto 

účinků (Klener, 1996). Dále se rozšiřuje používání a výzkum léků cílených na konkrétní 

buněčné struktury (biologická léčba). Mezi tyto léky se řadí inhibitory tyrosinkinas 

a receptorů epidermálního růstového faktoru, inhibitory angiogenese, inhibitory 

proteasomu a specifické monoklonální protilátky. Využití těchto léků sebou přináší 

zvýšení specifity a snížení vedlejších toxických efektů proti klasickým 

chemoterapeutikům (Li et al., 2012; Adams, 2004). Při léčbě nádorů, které vznikly 

v tkáních s vysokou hormonální aktivitou, jsou také využívána hormonální terapeutika. 

Mezi tato léčiva patří inhibitory syntézy hormonů, antagonisté hormonálních receptorů 

a hormonální suplementy (Katzung, 1995). 

 

2.1.1 Cytotoxické léky 

Jako inhibitory biosyntézy nukleových kyselin se využívají tzv. antimetabolity, 

které mohou působit přímým inhibičním účinkem na dílčí reakce intermediárního 

metabolismu. Tyto látky způsobují poruchy syntézy nukleových kyselin a zástavu 

buněčného cyklu (Klener, 2002). Do skupiny těchto látek patří analoga kyseliny listové, 

která byla navržena pro inhibici enzymů závislých na kyselině listové. Hlavním a dosud 

hojně využívaným cytostatikem patřícím do této skupiny je methotrexát (Gonen et 

Assaraf, 2012). Purinová a pyrimidinová analoga difundují do buněk, kde ovlivňují 

syntézu DNA, způsobují její poškození a navození apoptózy. Nejznámějšími zástupci 
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této skupiny cytostatik je 6-merkaptourin a 5-fluorouracil (Parker, 2009). Inhibice 

ribonukleotidreduktasy zabraňuje konverzi ribonukleotidů na deoxyribonukleotidy a tím 

blokuje syntézu DNA a buněčnou proliferaci. Mezi inhibitory ribonukleotidreduktasy 

patří hydroxyurea a gemcitabin (Shao et al., 2006).   

Přímé poškození struktury nukleových kyselin je způsobeno tzv. genotoxickými 

cytostatiky. Tato cytostatika se dělí podle mechanismu jejich účinku na alkylační 

činidla, interkalační látky, látky působící rozštěpení molekuly DNA a na inhibitory 

DNA topoisomeras (Klener et Klener jr., 2009).  

Alkylační látky zahrnují především monofunkční methylační činidla, která 

methylují N- a O- atomy v molekule DNA. Mezi tyto látky patří dusíkatý yperit nebo 

dakarbazin. Bifunkční alkylační činidla (např. cyklofosfamid, chlorambucil) obsahují 

dvě funkční skupiny, které vytváření kovalentní vazbu mězi dvěma řetězci DNA a brání 

tak jejich rozdělení při replikaci. Tyto látky způsobují zástavu buněčného cyklu v G2 

fázi (Kondo et al., 2010; Bignold, 2006).  

Interkalační látky jsou zpravidla planární molekuly obsahující dva nebo tři 

aromatické kruhy, které se vmezeří mezi vlákna DNA za vzniku nekovalentní vazby 

(hydrofobní interakce, vodíková vazba, van der Waalsovy síly). Při vzniku vazby 

dochází k částečnému rozpletení a prodloužení DNA (Palchaudhuri et Hergenrother, 

2007). Výsledkem interkalace je inhibice replikace i transkripce. Většina interkalačních 

látek působí současně také inhibici topoisomerasy II. Mezi tyto látky patří např. 

mitoxantron a aktinomycin D, a dále široké spektrum antracyklinových antibiotik 

(Klener et Klener jr., 2009).  

Další skupinou látek, které způsobují rozštěpení v jednom nebo v obou řetězcích 

DNA jsou radiomimetika. Jejich účinek je způsoben volnými radikály vznikajícími při 

aktivaci těchto cytostatik v organismu. Radiomimetika jsou většinou polypeptidové 

povahy a patří sem např. bleomycin (Klener, 2002; Povirk, 1996).  

DNA topoisomerasy jsou jaderné enzymy, které způsobují dočasné jedno- nebo 

dvojřetězcové zlomy DNA dovolující relaxaci vinutí DNA při replikaci, rekombinaci 

a transkripci. V průběhu replikace dochází tedy pomocí těchto enzymů k rozpojení 

a opětovnému spojení řetězců DNA. Topoisomerasa I se váže na jeden řetězec 

dvoušroubovice DNA a topoisomerasa II se váže na oba řetězce dvoušroubovice DNA. 

Inhibitory těchto enzymů zabraňují opětovnému spojení vláken DNA a tím dochází ke 

smrti buněk. Mezi inhibitory topoisomerasy I patří např. irinotecan a topotecan. 
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Mitoxantron, epirubicin a etoposid patří mezi zástupce inhibitorů topoisomerasy II 

(Hande, 2008; Teicher, 2008). 

Ovlivnění mitózy díky poškození funkce mikrotubulů mají za následek tzv. 

antimitotika. Tato cytostatika působí různým mechanismem účinku. Vinca alkaloidy 

vyvolávají inhibici polymerace mikrotubulů (vinkristin, vinblastin), zatímco taxany 

způsobují inhibici depolymerace (paclitaxel, docetaxel). Antimitotika narušují mitózu, 

indukují apoptózu a blokují pochody vyžadující nenarušenou funkci mikrotubulů 

(Klener et Klener jr., 2013).  

 

2.1.2 Cílená léčba 

Protože je karcinogeneze proces podmíněný genetickými změnami v buňkách, 

díky kterým nádorové buňky produkují jiné proteiny než zdravé buňky, je možný vývoj 

léčiv zasahujících cíleně do klíčových mechanismů vzniků nádorů. V tomto případě se 

využívá monoklonálních protilátek proti určitému proteinovému cíli 

a nízkomolekulárních inhibitorů, které blokují aktivní centrum některého regulačně 

důležitého enzymu (Lincová et Farghali, 2007).  

Možnými cíli biologického terapeutika jsou např. různé CD znaky (CD20, CD33) 

přítomné u některých typů leukémií či lymfomů, příkladem je rituximab, ofatumumab. 

Také se využívá konjugace těchto typů léčiv s radioisotopy (např. 90Y-ibritumomab 

tiuxetan) (Levene et al., 2005) či jinými účinnými látkami (např. brentuximab vedotin).  

Dále se využívá látek, které inhibují různé receptorové a nereceptorové kinasy. 

Tyrosinkinasy jsou enzymy zapojené do modulace buněčné proliferace, kde 

zprostředkovávají signalizaci růstovými faktory a jejich receptory. V těchto případech 

se používají protilátky proti receptorům epidermálního růstového faktoru (cetuximab, 

trastuzumab) (Levene et al., 2005), či nízkomolekulární inhibitory tohoto enzymu (např. 

gefitinib, erlotinib) (Arora et Scholar, 2005).  

Angiogenese je proces přispívající k tumorigenesi, progresi nádorů a jejich 

schopnosti metastazovat a invadovat. Inhibitory angiogenese jsou také využívané jako 

protinádorové léky (El-Kenawi et El-Remessy, 2013), cílící zejména receptor pro 

vaskulární endoteliální růstový faktor VEGF (např. monoklonální protilátka 

bevacizumab či inhibitor sorafenib).  

https://en.wikipedia.org/wiki/Bevacizumab
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Dalším cílem léků ovlivňujících konkrétní buněčné pochody je proteasom. Tato 

buněčná struktura je zodpovědná za degradaci starých a poškozených intracelulárních 

proteinů a také za degradaci proteinů, které usnadňují průchod buněčným cyklem 

a mitózou (např. p53, p21, cykliny). Inhibice proteasomu pak může vést k zástavě 

buněčného cyklu (Adams, 2001) Příkladem léčiva inhibujícího správnou funkci 

proteasomu je bortezomib.  

 

2.1.3 Hormonální léčba 

Hormonální léčba se využívá u nádorů, které si aspoň částečně zachovaly základní 

vlastnosti tkání, ze kterých vznikly. U těchto nádorů je pak možné ovlivnit jejich 

stimulaci a proliferaci vhodnými zásahy do přirozené hormonální rovnováhy. Tato 

terapie se využívá především u nádorů lymfatické tkáně (hormony kůry nadledvin) 

a karcinomy prsu a prostaty (pohlavní hormony). Jako hormonální suplementy se 

využívají analoga glukokortikoidů, androgeny, estrogeny a gestageny (Katzung, 1995). 

Antiestrogeny (tamoxifen) a antiandrogeny (flutamid) soutěží s estrogeny a androgeny 

o příslušné receptory a tím inhibují následné postreceptorové děje (Lincová et Farghali, 

2007). Jedním z enzymů zodpovědných za syntézu estrogenů je aromatasa. Inhibicí 

aromatasy dosáhneme snížené produkce estrogenů. Inhibitorů aromatasy (anastrozole, 

exemestane) se využívá u nádorů, u kterých je neúčinná léčba pomocí antiestrogenů 

(Fabian, 2007). 

 

2.2 Preklinické studie 

Vývoj nových protinádorových léčiv závisí na vzájemné spolupráci základního, 

preklinického a klinického výzkumu, který je prováděn od in vitro testů, přes pokusy na 

zvířecích modelech ke klinickým studiím (obr. 1). Jsou vyvíjeny neustále nové přístupy 

k testování protinádorových léků, aby došlo ke snížení utrpení pokusných zvířat a ke 

zvýšení efektivity.  

Při porovnání s testy in vivo jsou testy na buněčných kulturách in vitro levnější 

a méně časově náročné, a tím pádem dovolují posouzení velkého množství potenciálně 

protinádorových látek, tzv. screening. To umožňuje snížit počet pokusných zvířat, neboť 
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do testů in vivo postupují jen látky s nejvyšší účinností (Zips et al., 2005). Experimenty 

in vitro jsou také nezbytné pro studium mechanismu účinku. V buněčných kulturách 

však nelze zjistit, jak bude zkoumaná látka ovlivňovat organismus jako celek. 

Mechanismus účinku většiny protinádorových léků je zaměřen na poškození DNA, 

s čímž souvisí možná systémová toxicita, teratogenese, mutagenese a karcinogenese. 

Druhým důvodem provedení studií in vivo je, že se některé protinádorové účinky 

mohou rozvíjet až v kontextu celého organismu. 

 

 

 

Obr. 1 Schématická organizační struktura průběhu zkoušení nových 

protinádorových látek.  

 

2.2.1  In vitro testování účinku nových protinádorových léčiv 

Testování látek na buněčných kulturách je počáteční krok celého procesu při 

stanovení, zda bude látka účinná či nikoliv. Zároveň jsou studie in vitro velmi často 

využívány pro zjištění mechanismu účinku nových látek.  

Základním screeningovým testováním účinnosti protinádorových látek je 

stanovení cytotoxicity, resp. viability a proliferace nádorových buněk po působení 

zkoumaného cytostatika. Pro porovnání účinnosti testované látky s dalšími cytostatiky 

se využívá hodnota IC50 – koncentrace látky, která snižuje počet živých buněk v kultuře 

o 50 % v porovnání s kontrolní skupinou. Tato hodnota společně s farmakokinetickými 

daty ukazuje, zda je možné dosáhnout efektivní koncentrace testované látky in vivo 

(Zips et al., 2005).Viabilita buněk je dána počtem živých buněk ve vzorku bez ohledu 

na to, v jaké fázi buněčného cyklu se právě nacházejí, zatímco proliferace naopak 

zjišťuje počet dělících se buněk v kultuře (Rode et al., 2008). Ke stanovení viability se 

využívají metody tzv. vitálního barvení buněk – užívaná barviva jsou schopna 

prostoupit membránou mrtvých buněk, nikoliv živých. Příkladem takovýchto barviv je 
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eosin, trypanová modř nebo nigrosin (Weisenthal et al., 1983). Často využívané metody 

pro stanovení viability jsou metody založené na principu metabolické redukce 

tetrazoliových solí v přítomnosti živých buněk na tmavě zbarvené formazany, které však 

zároveň odráží i rychlost proliferace. Nejznámější z těchto metod jsou MTT a WST-1 

testy (Cory et al., 1991).  K základním testům proliferace patří tzv. testy klonogenity, 

příp. stanovení rychlosti syntézy DNA pomocí radioaktivně (3H, 14C) nebo 

neradioaktivně (BrdU, IdU) značených prekurzorů (Rode et al., 2008; Tomšík, 2008; 

Taupin, 2007). NCI (National Cancer Institute, USA) se pro screening využívá až 60 

různých lidských nádorových buněčných linií odvozených od 7 základních nádorových 

typů (plicní, střevní, renální, leukemický, nádory ovarií a mozku a melanomy) 

a koncentrace testované látky začíná rutinně na 10-5 M pro jednodávkové testování 

a poté následuje pětidávkové testování látek, které splnily předem stanovenou inhibici 

růstu na minimálním počtu buněčných linií (Teicher et Andrews, 2004) s výpočtem IC50.  

Další fází výzkumu je stanovení mechanismu buněčné smrti, která může nastat 

programově – apoptoticky, mitotickou katastrofou či autofagií, nebo nespecifickým 

mechanismem – nekroticky. Indukci apoptózy u buněk ovlivněnými protinádorovými 

terapeutiky lze prokázat mnoha způsoby. Apoptózu doprovází mnohé morfologické 

změny buňky jako kondenzace jaderného chromatinu, zmenšování jádra, zmenšování 

buňky, tvorba apoptických tělísek a tzv. ,,blebbing“, tvorba výběžků plazmatické 

membrány. Tyto morfologické změny mohou být viditelné světelným nebo 

elektronovým mikroskopem (Saraste, 1999). Ireverzibilním úkazem v apoptóze je 

fragmentace DNA způsobená endonukleasami. Vzniklé oligonukleosomální fragmenty 

o velikosti od 180 do 200 bp pak mohou být prokázány elektroforeticky (Sgonc et 

Gruber, 1998). Intracelulární a extracelulární proteiny mohou být prokázány pomocí 

western blotu. V současné době jsou na trhu dostupná velká množství různých 

primárních protilátek proti proteinům zapojených v procesu apoptózy (Krysko et al., 

2008). Nejrozšířenější a také nejrychlejší metodou pro průkaz apoptózy různými 

způsoby je v současné době průtoková cytometrie. Tato metoda umožňuje detekovat 

změny tvaru buněk, integritu buněčných membrán, aktivaci kaspas, mitochondriální 

funkci, zlomy DNA, buněčný obsah DNA nebo rozlišit buňky podstupující apoptózu 

nebo nekrózu (Vermes et al., 2000).  

 Nádorové buňky jsou schopny invadovat a metastazovat do různých tkání 

vzdálených původnímu ložisku v organismu. Ke stanovení metastatického potenciálu se 
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využívá měření aktivit jednotlivých proteolytických enzymů, zapojených do procesu 

vzniku metastáz. Běžně se stanovuje aktivita matrix metaloproteinas (MMP) a uPA 

(urokinasa), které degradují extracelulární matrix. Také se zjišťuje aktivace fokální 

adhezivní kinasy (FAK), důležité pro adhezivnost migrujících buněk. Dále jsou do 

tohoto procesu zapojeny signální dráhy určené pro přežití buňky, jako je např. signální 

dráha Ras-Raf-MEK (mitogenem aktivovaná proteinkinasa kinasa)-ERK 

(extracelulárním signálem regulovaná kinasa) (Bogenrieder et Herlyn, 2003; 

Stamenkovic, 2000; Reuning et al., 1998). Testy na schopnost látek potlačit angiogenesi 

patří k dalším metodám stanovení účinnosti zkoumané látky. Z in vitro testů se využívá 

stanovení proliferace endoteliálních buněk ovlivněných zkoumanou látkou, stanovení 

migrace endoteliálních buněk, stanovení buněčné diferenciace a měření angiogenese na 

orgánových kulturách (Staton et al., 2004). 

 

2.2.2  Testování účinku nových protinádorových léčiv in vivo 

V první fázi in vivo testů je potřeba provést toxikologické studie. Tyto studie 

zahrnují stanovení akutní a subchronické (30 a 90 denní) toxicity, reprodukční toxicity 

a genotoxicity. V případě hlubšího studia látky by měly být provedeny na dvou různých 

druzích (hlodavci a jiný živočišný druh) po dobu alespoň stejnou, jaká bude použita 

v klinických studiích. Způsob podání a forma léku by také měly být shodné 

s následnými klinickými studiemi (Kelloff et al., 1996). Poté se provádí screening 

účinnosti léku na myších nádorových modelech. Pokud lék prokáže dostatečnou 

účinnost, testuje se ještě na dalším nádorovém modelu u hlodavců (Narang et Desai, 

2009). Současně se nadále sleduje akutní toxicita pomocí histopatologického, 

biochemického a hematologického vyšetření orgánů. V rámci preklinických studií se 

látka často podává jak jednorázově, tak opakovaně. Oba typy studií by měly být 

provedeny na dvou savčích druzích, přičemž jednorázové podání může být provedeno 

na dvou druzích hlodavců (např. myš a potkan) a opakované podání na hlodavcích 

a jiném zvířecím druhu (např. myš a pes). Z jednorázového podání je poté stanovena 

hodnota LD10, LD50 a LD90 (letální dávka pro 10, 50 nebo 90 % pokusných zvířat při 

jednom způsobu podání léku) a od té je pak odvozena dávka podávaná lidem při 

klinických studiích (většinou 1/10 LD10
 stanovené na myších). V současné době se 
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preferuje parenterální podání před perorálním díky lepší biologické dostupnosti 

aplikovaného léku a také z toho důvodu, že se předchází žaludečním potížím a zvracení, 

což dále snižuje vstřebání léku. Jsou však vyvíjeny i léky s možností perorálního 

podání, které by pacienti mohli užívat doma (Narang et Desai, 2009; Eisenhauer et 

Vermorken, 2000). Podstatnou částí toxikologického hodnocení protinádorového léčiva 

je hodnota MTD (maximální tolerovaná dávka), která určuje maximální možnou dávku, 

která nezpůsobí smrt žádného pokusného zvířete a zároveň u zvířat nedochází k žádným 

klinickým příznakům, snížení hmotnosti pod určitou mez (o 10 nebo 15 %) a redukce 

příjmu potravy (LASA, NC3Rs, 2009). 

V preklinickém studiu protinádorových chemoterapeutik se používají různé 

přístupy (obr. 2). Jedním z nich je transplantace nádorových buněk, druhým pak ty, ve 

kterých jsou nádory ve zvířatech indukované. Transplantace nádorových buněk může 

zahrnovat transplantaci syngenní (nádorové buňky pocházející ze stejného zvířecího 

druhu) nebo xenogenní (buňky z jiného druhu) (Workman et al., 2010). Modely 

xenograftů užívané v preklinickém výzkumu jsou založeny na implantaci lidských 

nádorových buněk imunodeficientním (SCID, nu-nu) myším (Shultz et al., 2007). 

Mohou být implantované subkutánně nebo ortotopicky, tj. do stejného orgánu nebo 

tkáně, z které je původní lidský nádor. Výhodou ortotopicky implantovaných nádorů 

oproti subkutánně implantovaným je jejich častější schopnost metastazovat. Xenograftní 

nádorové modely mají svá omezení, neboť růst nádorů u lidí je značně ovlivněn 

imunitním systémem, který je v těchto modelech na imunodeficientních zvířatech 

v různé míře utlumen (HogenEsch et Nikitin, 2012). Nu-nu myši nemají thymus a proto 

nejsou schopny vytvářet T-lymfocyty. SCID myši mají defekt v tvorbě T a B lymfocytů 

a také jejich schopnost reparovat poškození DNA je snížena (Leuning et al., 1992; 

Wolfe et al., 1976). V posledních letech se v protinádorovém výzkumu využívají tzv. 

humanizované myši (NOG, NSG), u kterých se využívá defektu v tvorbě T, B a NK 

buněk a současně u nich dochází k dysfunkci makrofágů a dendritických buněk. Těmto 

myším jsou pak implantované hematopoetické lidské buňky a tím dochází k navození 

podobnosti s lidským imunitním systémem (Ito et al., 2012).  

Zcela odlišným přístupem je využití nádorů vyvolaných působením radiace, 

chemickými látkami, zánětem, chirurgicky, případně spontánně. U těchto nádorů ale 

dochází k velké variabilitě v jejich vývoji. Geneticky modifikované organismy dovolují 

studovat vznik a léčbu nádorů díky expresi různých onkogenů nebo inaktivaci 
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nádorových supresorů (Workman et al., 2010).  

 

 

 

Obr. 2 Schématické znázornění nádorových modelů využívaných při in vivo 

testování protinádorových terapeutik.  

 

Výstupem z in vivo experimentů je porovnání velikosti nádorů v určitém čase 

a prodloužení doby života u testovaných zvířat. Klasické cytotoxické léky způsobují 

regresi nádoru v důsledku poškození buněk, kdežto nové, ,,netoxické“ léky poměrně 

selektivně ovlivňují intracelulární signální dráhy. Tyto léky mají za následek 

prodloužení doby dosažení určité velikosti nádoru spíše než potlačení nádoru (Narang et 

Desai, 2009; Eisenhauer et Vermorken, 2000). Po ukončení studie se poté 

histopatologicky vyšetřuje výskyt metastází v jednotlivých orgánech a proliferační 

aktivita nádoru pomocí indikátorů proliferace (např. PCNA, Ki67, BrdU) (Tinnemans et 

al. 1997). Růst nádoru a analýzu metastází je ovšem možné provádět i na živých 

organismech pomocí neinvazivního bioluminiscenčního (aktivita luciferasy), 

fluorescenčního (green fluorescent protein, red fluorescent protein) nebo 

radionuklidového měření (125I)  (Shi, 2015; Close et al., 2011; Hoffman, 2002). 

Důležitým parametrem při hodnocení účinnosti protinádorového léčiva je prodloužení 

doby života u testovaných zvířat, což je hlavním cílem u pacientů s nádory (López-

Lázaro, 2015).  

Využívání pokusných zvířat je v současné době velmi kontroverzním tématem, do 

kterého se zapojuje laická i odborná veřejnost v čele s ochránci zvířat. Bohužel je třeba 

si uvědomit, že zatím nejsou vyvinuty alternativy, které by pokusy na zvířatech zcela 

eliminovaly. Ke snížení utrpení a počtu pokusných zvířat přispívá princip 3R 

(replacement, reduction, refinement), který se stal podkladem pro mnoho legislativních 
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předpisů zabývajících se pokusy na zvířatech, včetně zákona České národní rady 

č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání. Tento princip zahrnuje nahrazení pokusů 

na zvířatech in vitro metodami (případně použití matematických nebo počítačových 

modelů), snížení počtu pokusných zvířat v experimentech (zejména výběrem 

nevhodnějšího zvířecího modelu a volbou metody) a snížení nebo eliminaci zákroků 

způsobující bolest spolu s ohleduplnou manipulací se zvířetem během pokusu (Ukelis et 

al., 2008). Otázkou zůstává, do jaké míry jsou schopny metody in vitro nahradit pokusy 

in vivo z hlediska bezpečnosti při následujících klinických studiích. 

 

2.3 Steroidní glykoalkaloidy 

V posledních letech jsou mimo jiných látek v centru zájmu výzkumu 

protinádorové účinky rostlinných steroidních glykoalkaloidů z čeledi Solanaceae. Tyto 

látky působí v organismu toxicky. Mechanismy toxicity jsou pravděpodobně spjaty se 

schopností glykoalkaloidů vázat se na buněčné membrány obsahující 3β-hydroxysteroly 

a tím způsobit jejich poškození, nebo mohou inhibovat acetylcholinesterasu, což vede 

ke zhoršení neurálních funkcí (Keukens et al., 1992; Bushway et al., 1987). Toxicita 

těchto látek úzce souvisí s počtem cukerných zbytků navázaných na 3-hydroxylovou 

skupinu aglykonu. Samotné aglykony nejsou schopny inhibovat acetylcholinesterasu 

a mají mnohem menší afinitu k cholesterolu (Friedman 2006; Lee et al., 2004). 

Symptomy otravy steroidními glykoalkaloidy se projevují gastrointestinálními potížemi, 

pocením, bronchospasmem, zmatením, halucinacemi, srdečním selháním, částečnou 

paralýzou, křečemi, kómatem a smrtí. Tyto symptomy souvisí s inhibicí 

acetylcholinesterázy (Smith et al., 1996).  

Mezi současně zkoumané látky ze skupiny steroidních glykoalkaloidů patří α-

solanin a α-chaconin, hojně se vyskytující v bramborách (Solanum tuberosum L.), 

solamargin přítomný v lilku (Solanum melongena L.) a α-tomatin (TOM), obsažený 

v rajčatech (Lycopersicon esculentum L.). 

α-Solanin a α-chaconin ovlivňují energetickou produkci (citrátový cyklus, 

oxidativní fosforylaci) nádorových buněk různých typů a působí na ně cytotoxicky. 

Dosud je hlavním mechanismem těchto látek indukce apoptózy a potlačení schopnosti 

nádorových buněk invadovat a metastazovat díky inhibici fosforylace JNK (Jun N-
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terminální kinasa), PI3K (fosfatidylinositol 3 kinasa) a Akt (serin/threonin proteinkinasa 

Akt) a tím inhibicí MMP-2 a -9. Dále je prokázáno snížení množství transkripčního 

faktoru NF-κB (nukleární faktor κB) u nádorových buněk ovlivněných těmito 

glykoalkaloidy (Lv et al., 2014; Sun et al., 2014; Mohsenikia et al., 2013; Lu et al., 

2010A; Lu et al., 2010B; Langkilde et al., 2009; Ji et al., 2008; Gao et al., 2006; Yang et 

al., 2006; Friedman et al., 2005; Lee et al., 2004). Solamargin indukuje u nádorových 

buněk apoptózu vnitřní i vnější cestou a zároveň inhibuje MAPK (mitogenem 

aktivovaná proteinkinasa) signální dráhu. I tento glykoalkaloid inhibuje invazivitu 

a schopnost metastazovat díky inhibici exprese a aktivity MMP-2 a -9. Dále u buněk 

ovlivněných solamarginem dochází ke snížení exprese P-glykoproteinu, který podporuje 

eflux klasických protinádorových látek z buňky (Sani et al., 2015; Zhou et al., 2014; 

Ding et al., 2012; Li et al., 2011A; Li et al., 2011B; Lee et al., 2004, Liang et al., 2004; 

Liu et al., 2004; Kuo et al., 2000; Chang et al., 1998; Hsu et al., 1996;). Tyto steroidní 

alkaloidy vykazují větší toxicitu než TOM a jsou v současné době prozkoumány více, 

proto jsme k testování protinádorového účinku vybrali TOM.  

 

2.3.1 α-Tomatin 

α-Tomatin (obr. 3) [(22S,25S)-5α-spirosolan-3β-yl β-D-glucopyranosyl-(1→2)-[β-

D-xylopyranosyl-(1→3)]-β-D-glucopyranosyl-(1→4)-β-D-galactopyranosid] je 

steroidní glykoalkaloid, vyskytující se zejména v rajčatech (Solanum lycopersicum L.), 

ale i v dalších druzích čeledi Solanaceae (van Gelder, 1985; Gregory et al., 1981; 

Osman et al., 1978). Je tvořen aglykonem tomatidinem a cukernou složkou β-

lykotetrosou (obsahující xylosu, galaktosu a dvě glukosy). Jeho obsah je nejvyšší 

v nezralých plodech rajčat (500 mg/kg) a v průběhu zrání klesá až k 5 mg/kg 

(Blankemeyer et al., 1997; Roddick, 1974).   

 



23 

 

 

 

Obr. 3 α-Tomatin (převzato od Friedman et al., 2007) 

 

Vedle výše zmíněné toxicity byla u TOM prokázána celá řada pozitivních účinků. 

Působí antiviroticky (Thorne et al., 1985), antibioticky (Simons et al., 2006) 

a protizánětlivě (Zhao et al., 2015; Filderman et Kovacs, 1969), dále indukuje antigen-

specifickou humorální a buněčnou imunitní odpověď (Morrow et al., 2004) a byly 

prokázány také jeho neuroprotektivní a antioxidační účinky (Linjawi et Roshdy, 2014-

2015; Huang et al., 2014). Při porovnání s α-solaninem a α-chaconinem, TOM inhiboval 

acetylcholinesterasu ve vyšších koncentracích (Roddick, 1989). Aglykon tomatidin 

inhiboval aktivitu P-glykoproteinu a tím zvyšoval citlivost rezistentních nádorů k léčbě 

klasickými chemoterapeutiky (Lavie et al., 2001). TOM podávaný perorálně snižuje 

plazmatické hladiny cholesterolu v důsledku vazby TOM na endogenní cholesterol 

v poměru 1:1. Vzniklé nerozpustné komplexy nejsou absorbovány gastrointestinálním 

traktem (Friedman et al., 2000A, Friedman et al., 2000B; Cayen, 1971). S vazbou TOM 

na cholesterol však souvisí i poškození buněčných membrán a z toho vyplývající snížení 

aktivního transportu iontů přes membrány (Blankemeyer et al., 1997; Roddick et 

Drysdale, 1984).  

TOM působí oproti dalším glykoalkaloidům méně toxicky, obzvláště po 

perorálním podání, neboť dochází k jeho vyvázání cholesterolem a vzniklý komplex 

neprochází skrz střevní stěnu (Friedman et al., 2000A). Nižší toxicita může také 

souviset s faktem, že TOM inhiboval acetylcholinesterasu méně než ostatní 

glykoalkaloidy z čeledi Solanaceae (Bushway et al., 1987). U potkanů byla jednorázová 

p.o. dávka 900 – 1000 mg TOM/kg tělesné hmotnosti letální, ale dávka 250 mg/kg 
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podávaná po dobu 5 dnů nezpůsobila žádné zdravotní potíže (Wilson et al., 1961). 

Perorální LD50 u myší je 500 mg TOM/kg tělesné hmotnosti (Friedman, 2002), 

intraperitoneální  LD50 je 33,5 mg/kg (Nishie et al., 1975) a intravenózní LD50 je 

18 mg/kg. Intravenózní aplikace byla doprovázena poklesem krevního tlaku, zvýšením 

frekvence respirace a hemolýzou (Wilson et al., 1961). Subkutánně podaný TOM 

v dávce vyšší než 40 mg/kg vyvolával tvorbu abscesů (Roddick, 1974). 

TOM je v posledních letech zkoumán jako potenciální protinádorový lék. Tento 

glykoalkaloid inhibuje proliferaci různých nádorových buněčných linií in vitro. 

U nádorových buněk tlustého střeva HT-29, u jaterních nádorových buněk HepG2 a také 

u normálních jaterních buněk inhiboval proliferaci a viabilitu v nižších koncentracích 

v porovnání s klasickými protinádorovými léky jako je doxorubicin (DOX) 

a camtothecin. Ztráta cukerných složek vedla ke snížení cytotoxického účinku (Lee et 

al., 2004). Friedman et al. (2009) prokázal inhibici růstu různých buněčných linií 

s extraktem ze zelených rajčat, které obsahují vyšší množství TOM. Lee et al. (2004) 

prokázali inhibici růstu u normálních jaterních buněk vystavených působení TOM. 

Naproti tomu u nádorových buněk plic (NCI-H460) inhiboval TOM viabilitu  

a proliferaci v nízkých koncentracích (2 – 4 µmol/l), ale u normálních buněk plic (WI-

38) v rozmezí 0 – 10 µmol/l TOM nedocházelo k cytotoxickému účinku (Shieh et al., 

2011). Zde je zřejmá selektivita TOM vůči různým typům buněk. U prostatických 

nádorových buněk PC-3 docházelo k velmi rychlé (hodinu po ovlivnění buněk) redukci 

buněčného indexu a hodnota EC50 (střední efektivní koncentrace) je 1,67 µmol/l. Stejné 

koncentrace TOM nepůsobily na normální jaterní buňky cytotoxicky (Lee et al., 2011). 

U stejných nádorových buněk byla prokázána indukce apoptózy po působení TOM 

v kombinaci s paclitaxelem (Lee et al., 2013B). TOM dále snižoval viabilitu buněk 

myšího lymfomu EL4 (Yang et al., 2004) a působil cytotoxicky na celou řadu lidských 

nádorových linií včetně adenokarcinomů plic A549 (Shih et al., 2009), buněk 

adenokarcinomu prsu MCF-7 (Sucha et al., 2013; Shi et al., 2012) a různých 

leukemických nádorových linií (Kúdelová et al., 2013; Chao et al., 2012).  

Ve studiích in vivo působil TOM inhibičním účinkem na nádory jater a žaludku 

navozené dibenzo[a,l]pyrenem u pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss Walb.) 

(Friedman et al., 2007). Dále inhiboval růst xenogenních nádorů HL-60 (Kim et al., 

2015; Chao et al., 2012) a subkutánně i ortotopicky aplikovaných xenograftů PC-3 

u imunodeficientních myší, a to jak podávaný samostatně, tak i v kombinaci 
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s paclitaxelem (Lee et al., 2013A; Lee et al., 2013B). U myší s inokulovanými buňkami 

CT-26 (myší nádorová linie tlustého střeva) docházelo po i.p. aplikaci k inhibici růstu 

nádoru, který souvisel se zvýšením exprese proteinu AIF (apoptózu indukující faktor) 

a snížením proteinu survivinu (Kim et al., 2015). Tomšík et al. (2013) prokázali inhibici 

růstu solidního Ehrlichova tumoru u myší léčených TOM v synergickém působení 

s DOX. 

 Mechanismus protinádorového účinku TOM je intenzivně zkoumán a dosud není 

úplně jasný. TOM inhiboval u nádorové linie A549 invazivitu a migraci díky inhibici 

exprese MMP-2, -9, u-PA a inhibici signálních drah Akt a ERK, díky nimž dochází 

k degradaci extracelulární matrix a následné migraci a invazi buněk do okolních tkání 

(Shih et al., 2009). Podobné výsledky (inhibice MMP-2 a -9, inhibice fosforylace ERK 

a inhibice NF-κB) byly prokázány u buněk lidského adenokarcinomu prsu MCF-7 (Shi 

et al., 2012). Na druhou stranu, u nádorových buněk plic NCI-H460 ovlivněných TOM 

nedochází k inhibici MMP-2 a -9, inhibována je MMP-7, která má za následek inhibici 

fosforylace IκBα a tím snižuje vazebnou kapacitu NF-κB k DNA. I u těchto buněk 

docházelo k inhibici fosforylace Akt, FAK a PI3K (Shieh et al., 2011). U buněk 

prostatického adenokarcinomu PC-3 docházelo po působení TOM k inhibici jaderné 

translokace NF-κB a k indukci apoptózy bez zástavy buněčného cyklu. Ovlivnění buněk 

TOM aktivovalo kaspasu-3, -8 a -9 a zároveň způsobuje depolarizaci mitochondriální 

membrány a uvolnění cytochromu c (Lee et al., 2013A; Lee et al., 2013B; Lee et al., 

2011). Naopak, u buněk myšího lymfomu EL4 aktivoval TOM apoptózu nezávislou na 

kaspasách se změnou v rozložení buněk v průběhu buněčného cyklu (Yang et al., 2004). 

Některé studie z poslední doby potvrzují buněčnou smrt nezávislou na kaspasách 

vedoucí k indukci apoptózy, případně i k navození jiného typu buněčné smrti u buněk 

ovlivněných TOM. U lidských leukemických buněčných linií HL-60 a K562 způsoboval 

TOM na kaspasách nezávislou buněčnou smrt bez ovlivnění buněčného cyklu, ale 

docházelo zde ke změnám v mitochondriálním membránovém potenciálu a k expresi 

některých pro- a proti-apoptických proteinů, což mělo za následek indukci apoptózy 

(Chao et al., 2012). U buněčné nádorové linie tlustého střeva působil TOM pozdně 

apopticky/nekroticky se zvýšenou expresí AIF a sníženou expresí survivinu (Kim et al., 

2015). Na kaspasách nezávislá buněčná smrt byla potvrzena také u leukemických buněk 

MOLT-4 ovlivněných TOM. TOM nezpůsoboval poškození DNA, ale aktivoval 

kontrolní body buněčného cyklu – Chk1, Chk2 (check-point kinasa 1, 2) (Kúdelová et 
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al., 2013). U buněk HL-60 byl prokázán disruptivní efekt TOM na buněčné membrány 

související s jeho schopností vázat se na cholesterol obsažený v membránách (Huang et 

al., 2015). 

Jisté účinky jeví i samotný aglykon – tomatidin. Tomatidin inhiboval aktivitu P-

glykoproteinu a tím docházelo ke snížení efluxu klasických protinádorových léčiv 

u chemorezistentních nádorových buněk (Lavie et al., 2001). V makrofázích 

stimulovaných lipopolysacharidem inhiboval tomatidin v koncentraci 40 µmol/l zánět 

díky inhibici NO-synthasy a cyklooxygenasy-2, která nastala po supresi fosforylace I-

κBα (inhibitor κBα), což mělo za následek jadernou translokaci NF-κB a aktivaci JNK 

s inhibicí fosforylace c-jun a exprese Oct-2 (Chiu et Lin, 2008). U buněk plicního 

adenokarcinomu A549 docházelo po působení tomatidinu ke snížení viability 

v koncentracích 50 µmol/l po 24 hodinách inkubace, což je v porovnání s TOM hodnota 

přibližně 10 x větší. Avšak tomatidin v netoxických dávkách snižoval invazivitu 

a migraci těchto buněk díky inhibici exprese MMP-2 a -9, inhibici fosforylace 

signálních drah Akt a ERK a snížení jaderného obsahu transkripčního faktoru NF-κB 

(Yan et al., 2013). 

 

2.4 Deriváty benzo[c]fluorenu 

2.4.1 Benfluron, dimefluron a jejich deriváty 

Benfluron (BF) (Obr. 4) (5-(2-dimethylaminoethoxy)-7-oxo-7H-benzo[c]fluoren 

hydrochlorid) je derivát benzo[c]fluorenu, který byl syntetizován v roce 1978 ve 

Výzkumném ústavu pro farmacii a biochemii v Praze a v porovnání s ostatními deriváty 

benzo[c]fluorenu nejlépe inhiboval různé formy nádorů in vivo (Křepelka et al., 1982). 

V následujících letech byl zkoumán protinádorový účinek a mechanismus působení této 

látky a jejích metabolitů, především 9-hydroxybenfluronu, 7-deoxobenfluronu, N-oxidu 

BF a N-oxidu 7-deoxobenfluronu na nádorové buňky in vitro. V pokusech stanovujících 

inhibici syntézy makromolekul a pokles ATP v nádorových buňkách byl BF nejúčinnější 

sloučeninou v porovnání s výše uvedenými metabolity (Miko et al., 1989A; Miko et al., 

1989B). Dále byl prokázán účinek těchto sloučenin na respirační procesy nádorových 

buněk (Miko et al, 1991A) a jejich energetický metabolismus (Miko et al., 1989C). U 9-

hydroxybenfluronu byla prokázána inhibice syntézy makromolekul a energetického 
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metabolismu s poklesem koncentrace ATP u buněk ascitické formy Ehrlichova tumoru 

a u buněk myší leukémie P388 (Miko et al., 1992, Miko et al., 1991B). V další práci 9-

hydroxybenfluron indukoval inhibici proliferace a metabolismu u HeLa buněk (Jantová 

et Horáková, 1993). 

BF v nízkých koncentracích inhibuje proliferaci lidských leukemických buněk 

(Souček et al, 1987), HeLa buněk a buněk V79 (Horáková et et al., 2001; Horáková et 

al., 1988B). Hlavními mechanismy účinku této látky jsou inhibice energetických (Miko 

et al., 1989C) a respiračních buněčných procesů (Miko et al., 1991A), zásah do syntézy 

proteinů a DNA/RNA (Miko et al., 1989A) a zástava buněčného cyklu v S a G2/M fázi 

buněčného cyklu (Horáková et al.,1988A, Horáková et al., 1988B). Na cytotoxickém 

účinku BF a jeho derivátů by se mohlo podílet i oxidační vzplanutí buňky s následnou 

lipoperoxidací buněčné membrány a její penetrací (Horáková et al., 2001; Souček et al., 

1987). Dalším prokázaným účinkem bylo snížení enzymové aktivity (Mg2+)-ATPasy 

a zvýšení aktivity (Na+, K+)-ATPasy (Džurba et al., 1996). Paluska et al. (1984) 

prokázal inhibiční účinky BF na imunitní systém a stimulaci lymfocytů. Podle chemické 

struktury BF je předpokládán interkalační účinek této látky (Mělka, 1995). V nejnovější 

studii zaměřené na studium mechanismu účinku BF byla prokázána indukce apoptózy 

a akumulace buněk v G2/M fázi buněčného cyklu. BF dále aktivoval signální dráhy 

zapojené do procesu opravy DNA v reakci na její poškození a také signální dráhy 

vedoucí k programované buněčné smrti (Seifrtová et al., 2015). 

V pokusech in vivo BF podávaný intaperitoneálně inhiboval růst lidského 

karcinomu rekta xenotransplantovaného na athymické myši (Poučková et al., 1987). BF 

v optimální dávce 157,6 mg/kg podávaný perorálně snižoval index relativního rizika 

(stanoveno podle Carter et al., 1982) u myší s inokulovanou solidní formou Ehrlichova 

tumoru a působil antimetastaticky (Mělka et al., 1987). BF v jednorázové i opakovaně 

aplikované dávce také zvýšil délku života myší s transplantovanými L1210 a La 

leukemickými buňkami (Pujman et Černochová, 1981). 

V porovnání s intravenózním podáváním je perorálně podávaný BF velmi málo 

absorbován a sloučenina je eliminována především ve střevech (Francová et al., 1985). 

Biologická dostupnost BF po perorální aplikaci je přibližně 10 krát nižší (Roubal et al., 

1985). Z nežádoucích účinků BF je známá snížená hematopoéza po perorálním 

a subkutánním podávání BF (Hrubá et al., 1984). 

Dimefluron (DF) (Obr. 4) (3,9-dimethoxy-5-(2-dimethylaminoethoxy)-7H-
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benzo[c]fluoren-7-on hydrochlorid) byl syntetizován později jako derivát BF v rámci 

hledání látky s lepší orální biologickou dostupností (Geršl et al., 2000). Cytostatický 

účinek DF nebyl studován tak rozsáhle jako u BF. Nicméně tato látka prokázala lepší 

účinek na prodloužení doby přežití myší s inokulovanými nádory (Mělka, 1995). 

U králíků, kterým byl podáván DF intravenózně, nebyla prokázána kardiotoxicita 

(Macháčková et al., 2001). 

Biotransformace derivátů benzo[c]fluorenu in vitro a in vivo zahrnuje hlavně 

oxidaci arenů, N-oxidaci, N- a O-demetylaci a redukci karbonylů. Po těchto procesech 

následuje glukuronidace a sulfatace (Jirásko et al., 2011; Císař et al., 2005; Skálová et 

al., 2002; Skálová et al., 2000; Hrubý et al., 1997; Nobilis et al., 1996; Lyčka et al., 

1987) 

 

 

 

Obr. 4 Struktura benfluronu a dimefluronu 

 

V naší práci jsme se zaměřili na in vitro a in vivo testování protinádorových 

účinků nově syntetizovaných derivátů BF a DF, konkrétně jejich oximů, O-

methyloximů, thiosemikarbazonů a hydrazonů na pozici C7 aromatického kruhu (obr. 

5). Nahrazení vazby C=O vazbou C=N může zvýšit protinádorové účinky derivátů 

a snížit jejich deaktivaci způsobenou metabolickou redukcí.  
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Obr. 5 Struktura testovaných derivátů  
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3 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem první části této práce bylo studovat mechanismus protinádorového účinku 

TOM in vitro na buněčné nádorové linii adenokarcinomu prsu MCF-7. V první fázi 

výzkumu byl zjištěn cytotoxický účinek TOM na buňky MCF-7 a dále byl zkoumán 

mechanismus účinku, který byl podle dosavadních literárních údajů zaměřen na indukci 

apoptózy.  

V druhé části práce byla provedena screeningová protinádorová studie nově 

syntetizovaných derivátů benzo[c]fluorenu, konkrétně oximu, O-methyloximu, 

thiosemikarbazonu a hydrazonu BF a DF. Nejprve byla zhodnocena cytotoxicita těchto 

látek na buněčných nádorových liniích adenokarcinomu prsu MCF-7 a MDA-MB-231 

a lidských buňkách duktálního karcinomu BT-549. Dále byla hodnocena toxicita 

zkoumaných látek na myších samicích NMRI (Naval Medical Research Institute), 

stanovena inhibice růstu nádoru a prodloužení doby přežití u myších samic NMRI se 

solidním Ehrlichovým nádorem.  
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4 MATERIÁL A METODY 

4.1 Testování protinádorového účinku zkoumaných látek in vitro 

a ex vivo 

4.1.1 Kultivace buněk 

Lidské buňky karcinomu prsu MCF-7 a BT-549, a dále buněčná linie lidské T-

lymfocytární leukemie MOLT-4, byly získány z American Type Culture Collection 

(ATCC, USA). Buňky lidského karcinomu prsu  MDA-MB-231 byly získány 

z Biotechnologického ústavu AV ČR, v.v.i (Praha, Česká republika). Buňky byly 

kultivovány v kultivačním médiu DMEM (Dulbecco's Modified Eagle's Medium) 

(Sigma-Aldrich, USA) obohaceném o 10 % fetální bovinní sérum (PAA, USA), L-

glutamin (Gibco, UK) a penicilin/streptomycin (Gibco, UK). U buněk MCF-7 byly 

přidány neesenciální aminokyseliny a kultivační médium pro BT-549 bylo dále 

obohaceno o insulin. Buněčná linie MOLT-4 byla inkubována v DMEM médiu 

obohaceném o 20 % fetální bovinní sérum. Buněčné kultury byly inkubovány ve 37 °C 

v kontrolované atmosféře 5 % CO2. Buňky byly pasážovány pomocí trypsin-EDTA  

(Gibco, UK) po dosažení 70 % konfluence a v pokusech byly využívány buňky 

pasážované max. 20 krát.  

 

4.1.2 Testované látky 

V této práci byl použit zásobní roztok TOM (Santa Cruz Biotechnology, USA) 

o koncentraci 1,5 mmol/l, který byl připraven rozpuštěním 2,068 mg TOM v 1,333 ml 

DMSO a dále ředěn kompletním kultivačním médiem na požadované koncentrace. 

Zásobní roztok TOM byl připravován před každým pokusem. V pokusech byly 

využívány koncentrace TOM 0,1 – 9 μmol/l. Koncentrace DMSO byla u všech 

testovaných koncentrací 0,6 %.  

BF, DF, jejich oximy, O-methyloximy, thiosemikarbazony a hydrazony, byly 

syntetizovány na Ústavu anorganické a organické chemie Farmaceutické fakulty 

Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Pro test in vitro byly připraveny zásobní roztoky 

v koncentraci 6,144 mmol/l rozpuštěním příslušné hmotnosti látek v injekční vodě 
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(Fresenius Kabi, ČR) a dále ředěny kultivačním médiem na požadované koncentrace. 

V pokusech byly využity koncentrace 1 – 64 μmol/l podle charakteru látky.  Pro pokusy 

in vivo byly využity koncentrace 350 – 950 mg báze/kg tělesné hmotnosti pro stanovení 

maximální tolerované dávky a 362 μmol každé báze na kg tělesné hmotnosti pro 

sledování inhibice růstu nádoru a doby přežití. Látky byly opět ředěny v injekční vodě.  

DOX (Teva, Česká republika), injekční roztok v koncentraci 2 mg/ml byl ředěn na 

požadované koncentrace injekční vodou. 

K ozáření buněk byl použit 60Co γ-zářič (Chisotron, Chirana, Česká republika) 

o dávkovém příkonu 1 Gy/min ve vzdálenosti 1 m od zdroje. Pro stanovení dávky byla 

použita ionizační komora (Dosemeter PTW Unidos 1001, seriálové číslo 11057, 

ionizační komora PTW TM 313, seriálové číslo 0012; RPD Inc., USA); set byl 

validován Českým metrologickým institutem – Inspektorát pro ionizující záření 

(protokol č. 9011-OL-U4124/2005). Po ozáření byly buňky umístěny zpět do 

inkubátoru.  

 

4.1.3 Stanovení viability WST-1 testem 

Ke zjištění cytotoxického účinku testovaných látek byl využit WST-1 test (Roche, 

Švýcarsko). V pokusech byly využity 96- a 384-jamkové destičky (Sigma-Aldrich, 

USA). V případě použití 96-jamkové destičky bylo nasazováno 5 x 103 buněk MCF-7 

ve 200 μl kultivačního média do jamky a destičky byly inkubovány při 37 °C 

v kontrolované atmosféře 5 % CO2 po dobu 24 hodin. Následně byl přidán roztok 

testované látky v požadovaných koncentracích. Po uplynutí doby ovlivnění byly buňky 

promyty fosfátovým pufrem (PBS) a bylo přidáno 100 μl WST-1. Po dvou hodinách 

inkubace bylo provedeno měření absorbance při vlnové délce 450 nm a referenční 

vlnové délce 650 nm na spektrofotometru Tecan SpectraFluor Plus (Tecan Group, 

Švýcarsko).  

U 384-jamkové destičky bylo do jamky nasazováno 400 buněk MCF-7 a BT-549 

v 40 μl kultivačního média a 800 buněk MDA-MB-231 v 40 µl kultivačního média. Po 

24-hodinové inkubaci při 37 °C v atmosféře 5 % CO2 bylo přidáno 40 μl testované látky 

v požadované koncentraci. Po uplynutí požadované doby inkubace bylo přidáno 10 μl 

WST-1 činidla a po 3 hodinách byla na spektrofotometru Tecan Infinite M200 (Tecan 
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Group, Švýcarsko) změřena absorbance při vlnové délce 450 nm a referenční vlnové 

délce 650 nm. 

 

4.1.4 Měření buněčné proliferace pomocí systému xCELLigence  

Růst buněk MCF-7 po ovlivnění různými koncentracemi TOM (0, 1, 3, 

6 a 9 μmol/l) byl kontinuálně monitorován po dobu 90 hodin pomocí xCELLigence 

RTCA MP systému (Roche, Švýcarsko) v xCELLigence E-destičce. Signál pozadí byl 

měřen v 50 μl kultivačního média, ke kterému bylo poté přidáno 50 μl kultivačního 

média s buňkami MCF-7. Poté následovalo adherování buněk ke dnu jamek a měření 

impedance v 15 minutových intervalech. Po 24 hodinách byl k buňkám přidán TOM 

v požadovaných koncentracích v množství 50 μl. Signál impedance byl měřen v každé 

jamce jako normalizovaný buněčný index (CInormalizovaný = CIčas x/CInorm. čas), který byl 

využit při grafickém i statistickém zpracování výsledků.  

 

4.1.5 Měření aktivity LDH 

Laktátdehydrogenasa (LDH) je cytosolický enzym, který se při poškození 

buněčné membrány uvolňuje do kultivačního média. Stanovení jeho aktivity v médiu 

tak lze použít ke kvantifikaci poškozených/mrtvých buněk. (Fisher et al., 2003). 

Aktivita LDH byla měřena v médiu obsahujícím buňky MCF-7 ovlivněné TOM (0, 3, 

6 a 9 µmol/l) v časových intervalech 2, 4, 6, 12, 24, 48 a 72 hod. Alikvotní podíl 

(0,1 ml) každého vzorku byl přidán do kyvety s roztokem NADH (0,2 ml; 2,5 mg/ml) 

a pyruvátem sodným (0,2 ml; 1 mg/ml). Celkové množství LDH bylo měřeno po lýze 

buněk v ultrazvuku. Aktivita enzymu byla měřena spektrofotometricky. 

 

4.1.6 Časosběrná videomikroskopie 

Buňky MCF-7 byly nasazeny do plastových kultivačních misek se skleněným 

průzorem a ponechány po dobu 24 hodin v inkubátoru (37 °C, 5 % CO2). Po uplynutí 

doby bylo kultivační médium vyměněno za médium obsahující různé koncentrace TOM 

(3 a 9 μmol/l).  Kultivační misky byly poté umístěny do systému BioStation IM (Nikon, 
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Česká republika), obsahující inkubátor, mikroskop a vysoce citlivou chlazenou CCD 

kameru. Záznam byl pořizován pro každou koncentraci paralelně ve více kanálech při 

různém zvětšení. Zaznamenané sekvence pak byly poloautomaticky vyhodnoceny 

pomocí programu NIS Element AR 3.20 (Nikon, Česká republika). 

 

4.1.7 Stanovení množství ATP 

Množství ATP bylo u buněk MCF-7 ovlivněných TOM (0, 3, 6 a 9 µmol/l) měřeno 

pomocí ATP bioluminiscenčního kitu (Sigma-Aldrich, USA) podle návodu výrobce. 

Obsah ATP byl počítán z kalibrační křivky a vyjádřen v procentech kontroly.  

 

4.1.8 Stanovení poškození DNA kometovou analýzou 

Kometová analýza se využívá pro stanovení jednořetězcových (alkalická verze) 

nebo dvouřetězcových (neutrální verze) zlomů DNA (Olive et Banáth, 2006; Collins et 

al., 1996). 20 μl suspenze ovlivněných buněk se smísí s 85 μl nízkotuhnoucí agarosou 

LMP (Sigma-Aldrich, USA) a nanese na spodní vrstvu 1 % standartní agarosy HMP 

(Sigma-Aldrich, USA) na mikroskopické sklíčko. Po ztuhnutí agarosy byla sklíčka 

umístěna na 60 minut při 4 °C do lyzačního pufru (NaCl – 2,5 mol/l, Tris – 10 mmol/l, 

EDTA – 100 mmol/l, pH 10,0) (Penta, ČR) s 1 % Tritonu X-100 (Merck, Německo). 

Poté následuje alkalické rozplétání v elektroforetickém pufru (NaOH, EDTA) po dobu 

40 minut a následuje 30 minutová elektroforéza (40 V, 300 mA) při 4 °C. Neutrální 

elektroforéza (90 mmol/l Tris, 90 mmol/l H3BO3, 2mmol/l EDTA, pH 8,0) je prováděna 

při 29 V, 6 mA po dobu 40 minut při 4 °C. Po elektroforéze následuje opláchnutí sklíček 

neutralizačním roztokem (400 mmol/l Tris, pH 7,5) a destilovanou vodou. Komety jsou 

vyhodnocovány programem Lucia 6.20 (Laboratory Imaging, ČR) po obarvení sklíček 

2 % ethidium bromidem. Je hodnoceno procento DNA v ocasu komety u 50 buněk na 

sklíčku a z výsledků se počítá medián pro každé sklíčko.  

 

4.1.9 Elektroforéza a Western blotting 

Pro detekci specifických proteinů byly připraveny celobuněčné lyzáty z buněk 
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MCF-7 ovlivněných podle potřeby testovanými látkami podle pokynů výrobce (Cell 

Lysis Buffer, Cell Signaling Technology, USA) nebo z nádorové tkáně v RIPA (Radio 

Immuno Precipitation Assay) pufru (Sigma-Aldrich, USA) obohaceném o inhibitory 

proteas homogenizátorem Ultra-turrax T10 (IKA-Werke GmbH & Co.KG, Německo). 

Celkové množství proteinů ve vzorku bylo stanoveno pomocí BCA metody 

(CuSO4:bicinchoninová kyselina – 1:50) (Sigma-Aldrich, USA). Následovalo nanesení 

vzorků do polyakrylamidového gelu (10 μg z buněk MCF-7 a 50 μg z nádorové tkáně) 

a po elektroforetické separaci proteinů následovalo přenesení proteinů na PVDF 

(polyvinylidenfluorid) membránu (Bio-Rad Laboratory, ČR). Membrána byla poté 

blokována v TBS (Tris pufr) s 10 % mlékem (non-fat milk, Bio-Rad, ČR) a inkubována 

s primární protilátkou (p53 – Exbio, ČR; p53_Ser15 – Calbiochem-Merc, USA; Chk1, 

Chk1_Ser345, Chk2, Chk2_Thr68, Erk1/2, Erk1/2_202/204 – Cell Signaling 

Technology, USA; β-aktin, PCNA, p21WAF1/Cip1, Akt, Akt_308, CD3 ζ – Sigma-Aldrich, 

USA) při 4 °C. Po 24 hodinách byla provedena inkubace s polyklonální anti-myší nebo 

anti-králičí sekundární protilátkou (DakoCytomation, Německo). Výsledný signál byl 

zachycen na autoradiografický film (Foma, ČR) pomocí chemiluminiscenčního 

detekčního kitu (Roche, Švýcarsko). Pro kontrolu správné nanášky proteinů byla každá 

membrána znovu inkubována pro stanovení β-aktinu. 

 

4.1.10 Měření aktivity kaspas 

Aktivita kaspas 8 a 9 byla stanovena pomocí kitu Caspase-Glo Assays (Promega, 

USA) v 96-jamkové destičce (Sigma-Aldrich, USA) podle pokynů výrobce. Do jamky 

bylo nasazeno 1 x 104 buněk v 50 μl kultivačního média a po 24 hodinách byly přidány 

různé koncentrace testované látky. Destičky byly inkubovány při 37 °C v kontrolované 

atmosféře 5 % CO2 po požadovanou dobu. Po ukončení doby inkubace bylo přidáno 

50  μl Caspase-Glo Assay reagentu a po 30 minutách inkubace bylo provedeno výsledné 

měření luminiscence na spektrofotemetru Tecan Infinite M200 (Tecan Group, 

Švýcarsko). 
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4.1.11 Analýza buněčného cyklu 

Analýza buněčného cyklu byla provedena průtokovou cytometrií. Před vlastní 

analýzou bylo přibližně 1 x 106 buněk ovlivněno testovanými látkami a po stanovené 

době byly tyto buňky v suspenzi promyty ledově vychlazeným PBS a fixovány v 70 % 

ethanolu minimálně po dobu 60 minut při 4 °C.  Po odstranění ethanolu centrifugací 

byly buňky dvakrát promyty v PBS a inkubovány 5 minut v citrát-fosfátovém pufru 

(192 ml 0,2 mol/l Na2HPO4 + 8 ml 0,1 mol/l kyseliny citrónové, pH 7,8) pro extrakci 

nízkomolekulárních fragmentů DNA. Poté byly buňky obarveny Vindelovým roztokem 

(1ml 1 mol/l Tris, pH 8, 1 mg RNasy, 100 μl Triton X-100, 60 mg NaCl, 5 mg 

propidium jodidu a destilovaná voda do 100 ml) po dobu 60 minut při 37 °C. Obsah 

DNA byl změřen pomocí průtokového cytometru CyAn ADP (Beckman Coulter, USA) 

použitím 15 mW argon-iontového laseru s excitací při 488 nm a emisí při 560 nm. Data 

byla analyzována pomocí softwaru Multicycle AV (Phoenix Flow Systems, USA). 

 

4.1.12 Transmisní elektronová mikroskopie 

Buňky MCF-7 byly inkubovány s TOM po dobu 4 hodin a poté byly fixovány 

v 2 % paraformaldehydu a 1 % glutaraldehydu v PBS při 4 °C 4 hodiny. Dále byly 

buňky fixovány v 2 % OsO4 v PBS při pokojové teplotě po dobu 2 hodin. Dehydratace 

buněk byla provedena v ethanolu a propylenglykolu a buňky byly zakotveny v Epon-

Durcupan (Sigma-Aldrich, USA). Poté byly připraveny ultratenké řezy (60 nm), které 

byly umístěny na mřížku a obarveny 2 % uranylem acetátu a 0,2 % acetátem olova 

v 0,1 mol/l NaOH. Vzorky byly hodnoceny pomocí Tesla BS-500 (Tesla, ČR) 

transminího elektronového mikroskopu. Kalibrace zvětšení byla provedena pomocí 

kalibrátoru 02902-AB (SPI, USA). 

 

4.1.13 Testování účinku TOM na počáteční rychlost biosyntézy makromolekul 

Ke stanovení účinku TOM na rychlost inkorporace radioaktivně značených 

prekurzorů nukleových kyselin a bílkovin, [6-3H]-thymidinu a L-[U-14C]-

aminokyselinové směsi (Lacomed, ČR), byly využity buňky ascitické formy Ehrlichova 
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tumoru (106 buněk) inokulované i.p. do myších samic NMRI. Buňky pro experiment 

byly z břišní dutiny odsáty 7. den po i.p. inokulaci, suspenze byla centrifugována (600 

g, 10 minut, 4 °C) a supernatant byl poté resuspendován v Krebsově roztoku III bez 

vápníku, obohaceném o glukosu (540 mg/l), pH 4 (všechny složky Sigma-Aldrich, 

USA). Buňky byly potom inkubovány v množství 1,5x106/ml inkubační směsi po dobu 

150 minut ve 37 °C spolu s [6-3H]-thymidinem (73 kBq/ml inkubační směsi), L-[U-

14C]-aminokyselinové směsi (5 kBq/ml inkubační směsi) a TOM (1 – 9 μmol/l). Ve 

30 minutových intervalech v rozmezí 0 – 150 minut byly z inkubační směsi odebírány 

vzorky (75 μl) a nanášeny na kolečka z filtračního papíru (Filtrak Niederschlag, býv. 

NDR, průměr 20 mm), metoda dle Matterna (Mattern et al., 1976). Kolečka byla ihned 

po nanesení vzorku okamžitě vysušena pod infračervenou lampou a promyta 

vychlazenou 5 % kyselinou trichloroctovou a směsí ethanol:diethylether 1:1. Po 

24 hodinách byla pak měřena aktivita koleček spektrometrem Tri-Carb 2900 TR 

(PerkinElmer, USA) za použití scintilačního roztoku Triton (Chemopetrol, ČR).  

 

4.1.14 Histologie 

Jednu hodinu před usmrcením pokusných zvířat jim byl i.p. aplikován roztok 

BrdU (5-brom-2´-deoxyuridin) v koncentraci 100 mg/kg, rozpuštěný v injekční vodě, 

maximálně půl dne starý a do aplikace uchovaný při 37 – 40 °C. Vypreparované nádory 

byly fixovány v 4 % roztoku neutrálního formaldehydu 5 dní při laboratorní teplotě 

a poté byly připraveny řezy o tloušťce 7 μm. Před inkubací řezů s protilátkami byla 

provedena hydrolýza DNA pomocí 2N HCl. Pak následovala inkubace řezů s primární 

myší monoklonální protilátkou anti-BrdU (Dako, ČR), sekundární anti-myší 

polyklonální protilátkou (Jackson ImmunoResearch Lab., USA) a se streptavidinem 

konjugovaném s křenovou peroxidázou (Dako, ČR). Řezy byly ještě poté dobarveny 

tetrachloridem diaminobenzidinu (Sigma-Aldrich, USA) a Gillovým hematoxylinem.   
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4.2 In vivo testování protinádorového účinku zkoumaných látek 

Při studiích byly využity konvenční bílé myší samice outbrední linie NMRI  

z Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, ČR, chované za standartních 

podmínek ve viváriu Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Pokusná 

zvířata byla ustájena na prachuprostých hoblinách v PVC klecích při standartních 

podmínkách a krmena standardizovanou stravou ST1 a vodou ad libitum. Zacházení 

s pokusnými zvířaty bylo ve shodě s doporučením Evropské Unie (ILAR, 2011), 

Zákonem České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 

pozdějších předpisů, a pokus byl schválen Etickou komisí Univerzity Karlovy. 

 

4.2.1 Stanovení maximální tolerované dávky  

Pro stanovení MTD testovaných látek byly použity myši NMRI o průměrné váze 

29,93 ± 1,64 g. Na začátku pokusu byla pro odhadnutí podávaných koncentrací nejprve 

stanovena MTD BF podle dřívějších farmakologických a protinádorových studií 

(Francová et al., 1985; Roubal et al., 1985; Pujman et Černochová, 1981) a již známé 

hodnoty LD50 (Macháčková et al., 2001). Myším byly podávány dávky 430, 450, 

470 a 490 mg BF/kg tělesné hmotnosti perorálně (vždy jedna dávka jedné myši) 

a následující týden byla sledována hmotnost jednotlivých myší. Hodnota MTD byla 

stanovena jako dávka, která nezpůsobila v průběhu jednoho týdne žádné zjevné vedlejší 

účinky a pokles tělesné hmotnosti o více jak 10 % původní tělesné hmotnosti. MTD 

byla pak potvrzena podáním bezpečné dávky dalším dvěma myším. Po zjištění MTD 

BF následovalo podávání dalších zkoumaných látek v dávkách 350, 450, 550, 650, 750, 

850 a 950 mg/kg tělesné hmotnosti p.o. a nalezení hodnot MTD pro všechny testované 

látky. 

 

4.2.2 Transplantace solidního nádoru 

K transplantaci byla použita solidní forma Ehrlichova karcinomu (STE) (VÚFB, 

ČR) 14 dní po inokulaci nádorového homogenátu. Nádor (neprorůstající kůží, průměrně 

větší velikosti) byl vypreparován z myši usmrcené parami diethyletheru (Penta, ČR). 
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Nádorová tkáň byla homogenizována ve fyziologickém roztoku v poměru 1:2. 

Následovala subkutánní aplikace 0,2 ml nádorového homogenátu mezi lopatky myši. 

 

4.2.3 Studium protinádorového účinku testovaných látek in vivo 

Pro vlastní studii protinádorového účinky byly použity myši o váze 30,2 ± 1,80 g, 

kterým byl nultý den aplikován STE. Myši byly rozděleny do šesti skupin: kontrolní 

skupina dostávající injekční vodu, skupiny dostávající BF (115,4 mg báze/kg), oxim BF 

(120,7 mg báze/kg), O-methyloxim BF (125,8 mg báze/kg), thiosemikarbazon BF 

(141,7 mg báze/kg) a hydrazon BF (120,5 mg báze/kg). Testované látky rozpuštěné 

v injekční vodě byly podávány perorálně 1. a 7. den po inokulaci nádoru v množství 

0,15 ml/10 g tělesné hmotnosti. Myši byly každý den váženy a palpačně byla 

kontrolována velikost nádorů a 10. den po inokulaci nádoru následovalo usmrcení 

poloviny myší v parách diethyletheru a odebrání nádorů, jater a slezin. Vše bylo 

zváženo, aspekcí byl posouzen výskyt makrometastáz a tkáně byly uloženy do roztoku 

formaldehydu (Penta, ČR). Nádorová tkáň byla poté zkoumána také histologicky (jednu 

hodinu před usmrcením myší jim byl i.p. aplikován roztok BrdU (Sigma-Aldrich, USA) 

v množství 100 mg/kg). 

Stejné rozvrhnutí studie bylo použito pro zhodnocení protinádorového účinku 

derivátů DF. V tomto případě byly skupiny rozvrženy následovně: kontrolní skupina 

dostávající injekční vodu, skupiny dostávající DF (137,2 mg báze/kg), oxim DF 

(142,6 mg báze/kg), O-methyloxim DF (147,7 mg báze/kg), thiosemikarbazon DF 

(163,7 mg báze/kg) a hydrazon DF (142,2 mg báze/kg). Byly použity myši o průměrné 

váze 31,5 ± 1,91 g. 

 

4.3 Statistika 

Statistické vyhodnocení dat získaných z analýzy buněčného cyklu průtokovou 

cytometrií experimentů a z experimentů na stanovení kaspasy 8 a 9 bylo provedeno 

pomocí deskriptivní statistiky v programu Microsoft Office Excel 2010 (Microsoft Inc., 

USA). Výsledky jsou vyjádřeny jako aritmetický průměr ± SD (směrodatná odchylka) 

přinejmenším ze tří nezávislých měření a statistická analýza byla provedena pomocí 
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Studentova t-testu. Statististicky významný rozdíl byl stanoven na hladinách 

významnosti p < 0,05; p < 0,01 a p < 0,001 (uvedeno u grafů). 

Statistika pro kometovou analýzu byla provedena pomocí deskriptivní statistiky 

v programu Microsoft Office Excel 2010 (Microsoft Inc., USA) nebo pomocí programu 

STATISTICA 10.0 (StatSoft, Česká Republika, 2011). Statisticky významné rozdíly 

byly vyhodnoceny Studentovým t-testem, příp. Kruskal-Wallisovým testem. 

Statistická data pro WST-1, xCELLigence, ATP a LDH byla vyhodnocena pomocí 

programu GraphPad Prism (GraphPad Software version 4.0, Inc., USA). Data jsou 

vyjádřena jako aritmetický průměr ± SD přinejmenším ze tří nezávislých měření a ke 

statistické analýze byla využita jednofaktorová ANOVA a Dunnettův post hoc test pro 

vícenásobné porovnání. Statististicky významný rozdíl byl stanoven na hladině 

významnosti p < 0,05. 

Statistická analýza hodnot IC50 byla provedena čtyřparametrovou analýzou 

popsanou dříve (Knizek et al., 2013). Tělesná hmotnost, hmotnosti nádorů, jater a slezin 

byly vyhodnoceny jednofaktorovou ANOVOU a Fisherovým LSD testem. Data jsou 

vyjádřena jako aritmetický průměr ± SEM (střední chyba průměru). Prodloužení doby 

přežití je vyjádřeno Kaplan-Maierovými křivkami a rozdíly byly vyhodnoceny log-rank 

testem. Tato data byla vyhodnocena v programu NCSS (USA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

5 VÝSLEDKY 

5.1 Vliv α-tomatinu na buněčnou nádorovou linii adenokarcinomu 

prsu MCF-7 a sledování mechanismu účinku 

První část práce se zabývá reakcí buněk adenokarcinomu prsu MCF-7 na působení 

TOM a jeho mechanismem účinku. V této části je zhodnocen vliv TOM na viabilitu, 

proliferaci, indukci apoptózy a poškození DNA vyvolané jeho působením. 

 

5.1.1 Cytotoxicita α-tomatinu u buněk MCF-7 

Na začátku pokusu byla nejprve stanovena cytotoxicita TOM pro buňky lidského 

adenokarcinomu prsu MCF-7. Buňky MCF-7 byly inkubovány spolu s různými 

koncentracemi TOM (0, 1, 3, 6 a 9 μmol/l) po dobu 24, 48 a 72 hodin. Po uplynutí 

požadované doby inkubace byla pak stanovena viabilita buněk MCF-7 pomocí WST-1 

testu a proliferace pomocí xCELLigence. TOM způsobuje dávkově závislý pokles 

viability buněk MCF-7 (obr. 6). Inkubace těchto buněk s TOM v koncentracích 

1 a 3 μmol/l nesnižuje jejich viabilitu, nicméně koncentrace 6 a 9 μmol/l TOM 

způsobila u buněk MCF-7 statisticky významný pokles viability po uplynutí 24, 

48 a 72 hodinách inkubace. Podobně působí TOM na proliferaci – vyvolává na 

koncentraci závislé snížení proliferace (obr. 7). Z testu proliferace buněk byla spočítána 

hodnota EC50, která byla rovna 7,17 μmol/l po 72 hodinách inkubace. Zajímavé je, že 

TOM působil největší inhibici viability a proliferace buněk MCF-7 po 24 hodinové 

inkubaci. 
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Obr. 6 Viabilita buněk MCF-7 inkubovaných s TOM (0, 0,1, 0,3, 1, 3, 

6 a 9 μmol/l) po dobu 24, 48 a 72 hodin měřená pomocí WST-1 testu. Výsledky jsou 

uvedeny jako aritmetický průměr ze tří nezávislých měření ± SD. * - statisticky 

významný rozdíl v porovnání s kontrolní skupinou (p < 0,05; jednofaktorová ANOVA 

a Dunettův test).  

 

 

 

Obr. 7 Proliferace buněk MCF-7 inkubovaných s TOM (0, 1, 3, 6 a 9 μmol/l) po 

dobu 72 hodin měřená pomocí xCELLigence. Výsledky jsou uvedeny jako aritmetický 

průměr ze tří nezávislých měření. Statisticky významný rozdíl v porovnání s kontrolní 

skupinou byl pozorován u koncentrací 6 a 9 µmol/l TOM ve všech časových intervalech 

(p < 0,05; jednofaktorová ANOVA a Dunettův test). 
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Dále byl stanoven cytotoxický efekt TOM pro buňky MCF-7 pomocí měření 

množství LDH v kultivačním médiu. V důsledku destabilizace buněčné membrány se 

intracelulární LDH objevuje v kultivačním médiu. Koncentrace 6 μmol/l TOM 

v intervalu 4 – 72 hodin a koncentrace 9 μmol/l TOM v intervalu 2 – 72 hodin způsobila 

poškození buněk MCF-7 (obr. 8). Opět byl pozorován největší účinek po 24 hodinách 

inkubace. 

 

 

 

Obr. 8 Cytotoxicita TOM (0, 3, 6 a 9 μmol/l) u buněk MCF-7  měřená pomocí 

stanovení množství LDH v kultivačním médiu způsobené poškozením buněk. Množství 

LDH je normalizováno vůči celkové aktivitě LDH. Výsledky jsou uvedeny jako 

aritmetický průměr ze tří nezávislých měření ± SD. Statisticky významný rozdíl 

v porovnání s kontrolní skupinou byl pozorován u koncentrace 9 µmol/l TOM ve všech 

časových intervalech a u koncentrace 6 µmol/l v intervalu 4 – 72 hodin (p < 0,05; 

jednofaktorová ANOVA a Dunettův test). 
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Současně jsme stanovili aktivaci Chk1 (obr. 9). V buňkách MCF-7 ovlivněných 

TOM v koncentracích 1, 3 a 6 μmol/l docházelo k nárůstu množství Chk1 po 4 hodinách 

inkubace. Současně docházelo i k fosforylaci Chk 1 na serinu 345 (Chk1_s345) po 

stejné době inkubace. Tyto změny v množství proteinu Chk1 a jeho fosforylované formy 

po 24 hodinové inkubaci vymizely.  

 

 

 

Obr. 9 Indukce a aktivace Chk1 stanovená pomocí Western blotu u buněk MCF-7 

ovlivněných TOM v koncentracích 0, 1, 3 a 6 μmol/l po 4 a 24 hodinách inkubace. Pro 

kontrolu nanášky bylo na membránách stanoveno množství β-aktinu. Jednotlivé bloty 

představují vybrané výsledky ze tří nezávislých experimentů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

Chování a morfologické změny buněk MCF-7 v přítomnosti TOM 

v koncentracích 3 a 9 µmol/l byly zaznamenávány v průběhu 72 hodin pomocí 

časosběrné videomikroskopie (obr. 10). Kontrolní skupina buněk vykazovala v průběhu 

snímání typický růst a proliferaci. Po 72 hodinách bylo dosaženo úplné konfluence 

povrchu kultivační nádoby. Podobné chování bylo pozorováno po ovlivnění buněk 

TOM o koncentraci 3 μmol/l v průběhu 72 hodin. Naopak u buněk ovlivněných 

9 µmol/l TOM docházelo k významnému snížení proliferace v průběhu 24 hodin. 

Buňky se přestaly dělit, rychle ztrácely adherenci k povrchu a rychle u nich docházelo 

k buněčnému kolapsu, k vylití cytoplazmatického kompartmentu do média a k následné 

fragmentaci. Na druhou stranu, u buněk nebyly pozorovatelné žádné morfologické 

znaky apoptózy (např. blebbing). V následujícím časovém intervalu (48 – 72 hodin) se 

počet takto poškozených buněk snížil a buňky, které zůstaly zachovány, obnovily svojí 

proliferační aktivitu, včetně mitosy. 

 

 

 

Obr. 10 Časosběrná videomikroskopie buněčné nádorové linie MCF-7 s/bez 

ovlivnění TOM v různých koncentracích (0, 3 a 9 µmol/l) po dobu 72 hodin. 
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5.1.2 Stanovení poškození DNA  

Míra poškození DNA po působení TOM u buněk MCF-7 byla vyhodnocena 

pomocí kometové analýzy. Pro stanovení jednořetězcových zlomů DNA byla využita 

alkalická verze kometové analýzy a ke stanovení dvouřetězcových zlomů DNA byla 

využita její neutrální verze.  

Koncentrace TOM 1 – 9 μmol/l nezpůsobily u buněk MCF-7 jednořetězcové 

zlomy DNA po 4 hodinách inkubace v porovnání s buňkami MCF-7 ovlivněnými 

1,5 % H2O2 (obr. 11). 

 

 

 

Obr. 11 Alkalická kometová analýza: Fotografie buněk MCF-7 (A) inkubovaných 

pouze v kultivačním médiu, (B) inkubovaných s 6 μmol/l TOM, (C) inkubovaných 

s 1,5 % H2O2. (D) Kvantifikace výskytu jednořetězcových zlomů DNA u buněk MCF-7 

inkubovaných s α-tomatinem (0, 1, 3, 6 a 9 µmol/l) po 4 hodinách. Výsledky jsou 

uvedeny jako aritmetický průměr ze tří nezávislých měření ± SD. *** - statisticky 

významný rozdíl v porovnání s kontrolní skupinou (p < 0,001; Studentův t-test).  
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Ke stanovení dvouřetězcových zlomů DNA byla využita neutrální verze kometové 

analýzy. Testované koncentrace TOM (1 – 9 μmol/l) nezpůsobily po 4 hodinové 

inkubaci u buněk MCF-7 dvouřetězcové zlomy DNA v porovnání se skupinou ozářenou 

dávkou 20 Gy (obr. 12). 

 

 

 

Obr. 12 Neutrální kometová analýza: Fotografie buněk MCF-7 (A) inkubovaných 

pouze v kultivačním médiu, (B) inkubovaných s 6 μmol/l TOM, (C) ozářených dávkou 

20 Gy. (D) Kvantifikace výskytu dvouřetězcových zlomů DNA u buněk MCF-7 

inkubovaných s α-tomatinem (0, 1, 3, 6 a 9 µmol/l) po 4 hodinách. Výsledky jsou 

uvedeny jako aritmetický průměr ze tří nezávislých měření ± SD. *** - statisticky 

významný rozdíl v porovnání s kontrolní skupinou (p < 0,001; Studentův t-test).  
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Absence poškození DNA, konkrétně vzniku dvouřetězcových zlomů, byla 

následně potvrzena stanovením aktivace Chk2. U testovaných buněk nedocházelo po 

působení TOM v koncentracích 1, 3 a 6 μmol/l po 4 hodinách k fosforylaci Chk2 na 

threoninu 68 (Chk2_t68) v porovnání se skupinou ozářenou dávkou 10 Gy (obr. 13). 

 

 

 

Obr. 13 Změny v množství proteinu Chk2 a Chk2_t68 detekované pomocí western 

blotu u buněk MCF-7 ovlivněných TOM (0, 1, 3 a 6 μmol/l) po dobu 4 hodin. Pro 

kontrolu nanášky bylo na membránách stanoveno množství β-aktinu. Jednotlivé bloty 

představují vybrané výsledky ze tří nezávislých experimentů. 
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Indukce poškození DNA u buněk ovlivněných TOM byla stanovena také na lidské 

leukemické linii MOLT-4. Ani v tomto případě TOM v testovaných koncentracích 

nezpůsoboval signifikantní zvýšení jednořetězcových ani dvouřetězcových zlomů DNA 

u testovaných buněk v porovnání s pozitivními kontrolami (H2O2 a γ záření) 

(obr. 14 a 15).  

 

 

 

Obr. 14 Alkalická kometová analýza: Fotografie buněk MOLT-4 (A) 

inkubovaných pouze v kultivačním médiu, (B) inkubovaných s 6 μmol/l TOM, (C) 

inkubovaných s 1,5 % H2O2. (D) Kvantifikace výskytu jednořetězcových zlomů DNA 

u buněk MOLT-4 inkubovaných s α-tomatinem (0, 0,1, 0,3, 1, 3, 6 a 9 µmol/l) po 

4 hodinách. Výsledky jsou uvedeny jako medián a 25. a 75. percentil ze tří nezávislých 

měření. * - statisticky významný rozdíl v porovnání s kontrolní skupinou (p < 0,001; 

Kruskal-Walissův test).  
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Obr. 15 Neutrální kometová analýza: Fotografie buněk MOLT-4 (A) 

inkubovaných pouze v kultivačním médiu, (B) inkubovaných s 6 μmol/l TOM, (C) 

ozářených dávkou 60 Gy. (D) Kvantifikace výskytu dvouřetězcových zlomů DNA 

u buněk MOLT-4 inkubovaných s α-tomatinem (0, 0,1, 0,3, 1, 3, 6 a 9 µmol/l) po 

4 hodinách. Výsledky jsou uvedeny jako medián a 25. a 75. percentil ze tří nezávislých 

měření. * - statisticky významný rozdíl v porovnání s kontrolní skupinou (p < 0,001; 

Kruskal-Walissův test).  
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5.1.3 Signální dráha proteinu p53 a stanovení kaspas 

Změny v expresi proteinu p53, jeho fosforylované formy na serinu 15 (p53_s15) 

a proteinu p21WAF1/Cip1 byly stanoveny za 4 a 24 hodin po inkubaci buněk MCF-7 s 1, 3 

a 6 μmol/l TOM. Po uplynulé době inkubace nedocházelo ke zvýšení exprese 

tumorového supresoru p53 ani nedocházelo ke zvýšení hladiny inhibitoru CDK (cyklin 

dependentní kinasy) p21WAF1/Cip1 v porovnání s kontrolní skupinou. (Jako pozitivní 

kontrola byly použity buňky MCF-7 ozářené dávkou 10 Gy a poté inkubované 24 hodin 

(obr. 16). 

 

 

 

Obr. 16 Aktivace proteinu p53, p53_s15 a proteinu p21WAF1/Cip1 u buněk MCF-7 

ovlivněných TOM (1, 3 a 6 µmol/l) po dobu 4 a 24 hodin. Jako pozitivní kontrolní 

skupina byly použity buňky MCF-7 ozářené dávkou 10 Gy a poté inkubované 24 hodin. 

Pro kontrolu nanášky bylo na membránách stanoveno množství β-aktinu. Jednotlivé 

bloty představují vybrané výsledky ze tří nezávislých experimentů. 
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Indukce apoptózy byla dále studována detekcí aktivace kaspasy 8 a 9 u buněk 

MCF-7 ovlivněných TOM (1, 3 a 6 µmol/l) 24 a 72 hodin po inkubaci. Po stanovené 

době nedocházelo k významnému zvýšení aktivity uvedených kaspas.  Jako pozitivní 

kontrola byly použity  buňkamy MOLT-4 ozářené dávkou 3 Gy, kde dochází 

k signifikantímu vzestupu aktivity obou sledovaných kaspas (obr. 17). 

 

 

 

Obr. 17 Aktivita kaspas 8 a 9 u buněk MCF-7 ovlivněných TOM (1, 3 a 6 µmol/l) 

po době 24 a 72 hodin Buňky MOLT-4 ozářené dávkou 3 Gy byly použity jako 

pozitivní kontrola. Výsledky jsou uvedeny jako aritmetický průměr ze tří nezávislých 

měření ± SD. * - statisticky významný rozdíl v porovnání s kontrolní skupinou 

(p < 0,05; Studentův t-test). 
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5.1.4 Analýza buněčného cyklu 

Analýza buněčného cyklu byla provedena pomocí průtokové cytometrie 

24 a 72 hodin po ovlivnění buněk MCF-7  1, 3 a 6 µmol/l TOM. Po této době inkubace 

nebyl u ovlivněných buněk zjištěn nárůst buněk v sub-G1 fázi buněčného cyklu – fázi 

specifické pro apoptické buňky ani jiné změny v rozložení buněk v jednotlivých fázích 

buněčného cyklu (obr. 18).  

 

 

 

Obr. 18 Rozdělení buněk MCF-7 ovlivněných TOM (1, 3 a 6 µmol/l) po dobu 

24 a 72 hodin v jednotlivých fázích buněčného cyklu stanovené průtokovou cytometrií.  
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5.1.5 Stanovení množství ATP a transmisní elektronová mikroskopie u buněk 

MCF-7 

Pro potvrzení teorie, že TOM nezpůsobuje u buněk MCF-7 apoptózu, byl měřen 

pokles množství ATP u buněk ovlivněných 3, 6 a 9 µmol/l TOM v časovém rozmezí 2 – 

72 hodin. Významné snížení množství ATP nastalo u buněk ovlivněných 9 µmol/l TOM 

v intervalu 2 – 72 hodin a u skupiny ovlivněné 6 µmol/l TOM v intervalu 6 – 72 hodin 

v porovnání s kontrolní skupinou (obr. 19). 

 

 

 

Obr. 19 Pokles množství ATP u buněk MCF-7 ovlivněných 3, 6 a 9 µmol/l TOM 

měřený pomocí bioluminiscenčního ATP kitu v časových intervalech 2, 4, 6, 12, 24, 

48 a 72 hodin. Výsledky jsou uvedeny jako aritmetický průměr ze tří nezávislých 

měření ± SD. * - statisticky významný rozdíl v porovnání s kontrolní skupinou 

(p < 0,05; jednofaktorová ANOVA a Dunnetův test). 
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Dále byla provedena transmisní elektronová mikroskopie pro získání dalšího 

pohledu na mechanismus buněčné smrti u buněk MCF-7 ovlivněných 6 µmol/l TOM po 

dobu 4 hodin (obr. 20). U ovlivněných buněk byly pozorovány typické znaky rychlé 

nekrózy, jako je zvětšování buněk a dezintegrace jaderné i cytoplazmatické membrány. 

Oproti tomu nebyly pozorovány žádné morfologické znaky apoptózy, jako je smrštění 

buňky, kondenzace chromatinu, tvorba cytoplazmatických výběžků a vytváření 

apoptických tělísek.  

 

 

 

Obr. 20 Transmisní elektronová mikroskopie reprezentativních buněk MCF-7 

ovlivněných 6 µmol/l TOM po dobu 4 hodin. (A) kontrolní buňky, (B) buňky ovlivněné 

TOM.  Šipky ukazují na dezintegraci buněčných membrán. Na obrázcích jsou 

znázorněny příčné řezy buňkou.  
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5.1.6 Testování účinku TOM na počáteční rychlost biosyntézy makromolekul 

TOM inhiboval inkorporaci [6-3H]-thymidinu a L-[U-14C]-aminokyselinové směsi 

do buněk ascitické formy Ehrlichova nádoru ex vivo. Získaná data ukazují na inhibici 

syntézy DNA a proteinů. Hodnoty IC50 byly 8,7 µmol/l pro inhibici syntézy DNA 

a 6,6 µmol/l pro inhibici syntézy proteinů (obr. 21A). Při porovnání s DOX, který 

inhibuje pouze syntézu DNA (IC50 = 7,7 µmol/l) (obr. 21B), TOM inhibuje oba 

zkoumané procesy a syntéza proteinů je inhibována trochu více.  

 

 

 

Obr. 21A Závislost počáteční rychosti inkorporace 3H-thymidinu nebo L-[U-14C]-

aminokyselinové směsi do buněk ascitické formy Ehrlichova nádoru na koncentraci 

TOM. Na ose x je vynesen log (c + 1), uveden je koeficient determinace (R2) pro 

lineární regresi. 

 

 

 

Obr. 21B Závislost počáteční rychosti inkorporace 3H-thymidinu nebo L-[U-14C]-

aminokyselinové směsi do buněk ascitické formy Ehrlichova nádoru na koncentraci 

DOX. Na ose x je vynesen log (c + 1), uveden je koeficient determinace (R2) pro 

lineární regresi. 
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5.2 Protinádorová studie nově syntetizovaných derivátů benfluronu 

a dimefluronu 

V druhé části práce je stanovena cytotoxicita nově syntetizovaných derivátů DF 

a BF (obr. 5) u lidských buněčných liníí nádorů prsu in vitro, dále toxicita těchto látek 

u pokusných zvířat a konečně inhibice růstu solidní formy Ehrlichova tumoru 

a prodloužení doby přežití u zvířat s nádory. Ve studiích byly využity deriváty BF a DF, 

konkrétně jejich oximy, O-methyloximy, thiosemikarbazony a hydrazony na pozici C7 

aromatického kruhu, syntetizované na Katedře anorganické a organické chemie 

Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. 

 

5.2.1 Stanovení cytotoxicity testovaných látek na buňkách lidského 

adenokarcinomu prsu MCF-7 

Cytotoxicita testovaných látek byla stanovena na lidských buněčných liniích 

adenokarcinomu prsu MCF-7 a MDA-MB-231 a na buněčné linii lidského prsního 

duktálního karcinomu BT-549 po 24 hodinové inkubaci pomocí WST-1 testu. Hodnoty 

IC50 pro každou látku jsou zpracovány v tab. 1. Všechny testované sloučeniny působily 

vysoce cytotoxicky na testované buněčné nádorové linie, které dokonce vykazovaly 

podobnou citlivost na testované látky. DOX byl použit jako pozitivní kontrola 

a u nádorových buněčných linií působil vyšší cytotoxicitou než testované látky. Při 

porovnání mateřských látek byla hodnota IC50 DF téměř 3x menší než hodnota IC50 BF. 

Z výsledků je zřejmé, že všechny deriváty BF a DF působily více cytotoxicky 

v porovnání se svými mateřskými látkami. Derivát 2c působil na testované nádorové 

buněčné linie nejvíce cytotoxicky. 
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Tab. 1 Cytotoxicita BF, DF a jejich derivátů (vyjádřená jako hodnoty 

IC50 ± asymptotická standartní chyba) na buňkách lidského adenokarcinomu prsu MCF-

7 a MDA-MB-231 a na buněčné linii lidského prsního duktálního karcinomu BT-549  

stanovená po 24 hodinové inkubaci pomocí WST-1 testu.  

 

IC50 (µmol báze/l) 

 MCF-7 BT-549 MDA-MB-231 

    

BF 13,5 ± 1,42 9,68 ± 1,06 12,6 ± 1,36 

1a 6,84 ± 0,351 4,55 ±0,724 8,02 ± 2,65 

1b 7,80 ± 0,702 6,66 ± 0,606 6,10 ± 0,385 

1c 5,58 ± 2,16 5,91 ± 1,12 7,30 ±2,15 

1d 10,9 ± 0,480 10,6 ±1,71 12,1 ±0,266 

DF 4,76 ± 3,23 4,42 ± 1,18 2,61 ± 0,592 

2a 2,75 ± 0,149 2,29 ± 0,264 2,11 ± 0,329 

2b 5,46 ± 1,42 5,23 ± 0,321 8,04 ± 2,05 

2c 2,55 ± 0,269 2,95 ± 0,199 1,42 ± 0,159 

2d 3,59 ± 0,581 4,73 ± 0,615 9,56 ± 1,92 

DOX 0,620 ± 0,0362 1,44 ±0,442 2,16 ± 0,461 

 

 

5.2.2 Stanovení hodnoty maximální tolerované dávky 

Na začátku in vivo studií byla nejprve stanovena hodnota maximální tolerované 

dávky (MTD) pro každou látku. Testované látky byly podávány jako jednorázová 

perorální dávka zdravým NMRI myším a následně byla pozorována jejich tělesná 

hmotnost a chování. Hodnota MTD byla stanovena jako nejvyšší jednorázová dávka, 

která nezpůsobuje v průběhu jednoho týdne ztrátu tělesné hmotnosti větší než 10 %.  BF 

působí méně toxicky v porovnání s DF (tab. 2). 1c je více toxická a 1b je podobně 

toxická jako BF. 1a a 1d jsou méně toxické než BF. Z derivátů DF, 2a a 2d jsou méně 

toxické než DF, toxicita 2b je srovnatelná s toxicitou DF a 2c způsobuje největší 

toxický účinek ze všech testovaných látek. DOX nebyl v této části studie použit jako 
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pozitivní kontrola neboť je běžně podáván parenterálně. LD50 u perorálně podávaného 

DOX je 1,2 mmol/kg (TEVA, 2014). 

 

 

Tab. 2 Maximální tolerovaná dávka (MTD) BF, DF a jejich derivátů podávaných 

perorálně myším samicím NMRI. 

Sloučenina MTD (mmol báze/kg tělesné hmotnosti) 

BF 1,48 

1a 1,95 

1b 1,35 

1c 1,10 

1d 1,78 

DF 1,35 

2a 1,86 

2b 1,40 

2c 0,775 

2d ˃2,42 

 

 

 

 

5.2.3 Inhibice růstu solidní formy Ehrlichova tumoru po léčbě  

Vliv derivátů BF a DF na růst nádoru in vivo byl zkoumán na myších samicích 

NMRI, kterým byl subkutánně inokulován STE. Myším byly pak podávány testované 

látky v dávce 362 μmol/kg tělesné hmotnosti 1. a 7. den po inokulaci nádoru. Tato 

dávka byla vybrána s ohledem na výsledky testu MTD a dále s přihlédnutím 

k výsledkům získaným dříve (Mělka, 1995; Mělka, 1987). Desátý den následovalo 

usmrcení všech myší v parách diethyletheru, odebrání a zvážení orgánů (játra a slezina) 

a nádoru a jejich uložení pro pozdější histologické studie.  

Desátý den po aplikaci nádorových buněk nedocházelo k výraznější redukci 

hmotnosti nádoru po aplikaci derivátů BF v porovnání se samotným BF, který podle 
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očekávání významně snižoval hmotnost STE. Z derivátů BF byl účinný pouze 1b. 

V žádné léčené skupině nedocházelo ke snížení tělesné hmotnosti pokusných zvířat. Ve 

skupině léčené BF a 1b došlo ke statisticky významnému snížení hmotnosti jater 

a sleziny v porovnání s kontrolní neléčenou skupinou (obr. 22).   

 

 

 

Obr. 22 Hmotnost nádoru, tělesná hmotnost, hmotnost jater a sleziny (v g) 10. den 

po podávání BF a jeho derivátů v dávce 362 µmol/kg p.o. 1. a 7. den. Hodnoty jsou 

vyjádřeny jako průměr ± SEM (střední chyba průměru), n = 6. *(p < 0,05), **(p < 0,01), 

***(p < 0,001) - statisticky významný rozdíl v porovnání s kontrolní skupinou 

(jednofaktorová ANOVA a Fisherův LSD test).  
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Při testování DF a jeho derivátů byla léčba účinnější než při použití derivátů BF. 

Inhibice růstu nádoru 10. den po jeho inokulaci myším samicím NMRI byla pozorována 

po léčbě pomocí DF, 2a, 2c a 2d. Ani u jedné testované látky nebyly prokázány 

signifikantní změny tělesné hmotnosti, hmotnosti jater a sleziny (obr. 23). Inhibice růstu 

nádoru po léčbě testovanými látkami jsou pak shrnuty v tab. 3.  

 

 

 

Obr. 23 Hmotnost nádoru, tělesná hmotnost, hmotnost jater a sleziny (v g) 10. dne 

po podávání DF a jeho derivátů v dávce 362 µmol/kg p.o. 1. a 7. den. Hodnoty jsou 

vyjádřeny jako průměř ± SEM, n = 6. *(p < 0,05), **(p < 0,01) - statisticky významný 

rozdíl v porovnání s kontrolní skupinou (jednofaktorová ANOVA a Fisherův LSD test).  
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Tab. 3 Inhibice růstu nádorů (vyjádřená jako relativní hodnota vztažená ke 

kontrolní skupině ± relativní SD) 10. po léčbě pomocí BF, DF a jejich deriváty 

podávaných v dávce 362 µmol/kg p.o. 1. a 7. den po inokulaci STE. 

 

Sloučenina Inhibice růstu nádoru (%) 

BF 82,1 ± 7,53 

1a 15,6 ± 31,1 

1b 38,2 ± 50,9 

1c 27,5 ± 20,7 

1d 20,6 ± 20,1 

DF 44,3 ± 23,9 

2a 35,3 ± 32,6 

2b 17,2 ± 19,9 

2c 38,5 ± 30,8 

2d 31,8 ± 24,1 
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5.2.4 Vliv testovaných látek na prodloužení doby přežití u léčených zvířat 

Další část protinádorové studie nově syntetizovaných derivátů BF a DF se 

zabývala zjištěním, zda testované látky prodlužují dobu přežití NMRI myší 

s inokulovaným STE, kterým byly podávány testované látky v dávce 362 µmol/kg 

p.o.1. a 7. den po inokulaci. U myší léčených BF a jeho deriváty docházelo 

k prodloužení doby přežití pouze po podání BF (p = 0,0584), jeho deriváty dobu přežití 

neovlivnily (obr. 24(A)). Po podávání DF a jeho derivátů došlo k prodloužení doby 

přežití pouze u 2d (p = 0,0596). DF překvapivě neovlivnil dobu přežití u myší s STE 

(obr. 24(B)). 

 

 

 

Obr. 24 Kaplan-Maierova analýza prodloužení doby přežití u myší 

s inokulovaným STE po léčbě BF a jeho deriváty (A) a DF a jeho deriváty (B) v dávce 

362 µmol/kg p.o. 1. a 7. den po inokulaci STE.  

 

5.2.5 Histologické vyhodnocení proliferační aktivity nádorové tkáně 

Na obr. 25 a 26 jsou mikroskopické fotografie  nádorové tkáně obarvené BrdU pro 

zjištění proliferační aktivity nádorové tkáně odebrané 10. den neléčeným myším 

a myším, kterým byly podávány testované látky v dávce 362 µmol/kg p.o. 1. a 7. den po 

inokulaci nádorových buněk. Po podávání BF, 1a, 1d, DF a 2d docházelo ke snížení 

množství proliferujících buněk v porovnání s kontrolními vzorky nádorové tkáně. 

Podávání látek 2a a 2b způsobilo pouze mírné snížení počtu proliferujících buněk 

a látky 1b, 1c a 2c neovlivnily počet proliferujících buněk. V nádorové tkáni získané 

z myší léčených BF, DF a 2b se vyskytovalo větší množství tukové tkáně. Bohužel 
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z důvodu nízké homogenity použitého nádoru nelze přesně kvantifikovat proliferující 

bunky. Kvůli tomu byla ještě provedena kvantifikace proliferace stanovením množství 

PCNA v homogenátech nádorové tkáně pomocí western blotu. Pouze BF a 2b způsobili 

statisticky významné snížení v množství PCNA po léčbě (obr. 27). 

 

 

 

Obr. 25 Přítomnost BrdU-pozitivních buněk v nádorové tkáni získané 10. den po 

inokulaci STE z myší léčených BF a jeho deriváty v dávce 362 µmol/l  p.o. 1. a 7. den 

po inokulaci nádorových buněk. Anti-BrdU, Gillův hematoxylin. Úsečka odpovídá 100 

µm. 
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Obr. 26 Přítomnost BrdU-pozitivních buněk v nádorové tkáni získané 10. dne po 

inokulaci STE z myší léčených BF a jeho deriváty v dávce 362 µmol/l  p.o. 1. a 7. den 

po inokulaci nádorových buněk. Anti-BrdU, Gillův hematoxylin. Úsečka odpovídá 100 

µm. 

 

  



66 

 

 

 

Obr. 27 Přítomnost proteinu PCNA v homogenátech nádorové tkáně z myší 

léčených BF a jeho deriváty (A) a DF a jeho deriváty (B) v dávce 362 µmol/kg tělesné 

hmotnosti p.o. 1. a 7. den po inokulaci nádoru. Nádory byly odebírány 10. dne po 

inokulaci. Pro kontrolu nanášky bylo na membránách stanoveno množství β-aktinu. 

Výsledky jsou vyjádřeny jako průměr ± SD (n = 6 v každé skupině). *(p < 0,05), 

***(p < 0,001) - statisticky významný rozdíl v porovnání s kontrolní skupinou 

(Studentův t-test). 
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5.2.6 Stanovení základních signálních drah zapojených do protinádorového 

účinku testovaných látek 

Pro stanovení signálních drah, které by mohly být zapojené do protinádorového 

působení testovaných látek, bylo využito metody Western blot. Byla zkoumána 

fosforylace Akt, ERK1/2 a p53 a přítomnost markeru T-lymfocytů, proteinu CD3  

v nádorové tkáni. K této studii byly vybrány pouze nádory z myší léčených těmi 

deriváty BF a DF, které způsobily inhibici růstu nádoru. Testované sloučeniny (BF, 1c, 

DF, 2a, 2c a 2d) v dávce 362 µmol/kg p.o. 1. a 7. den nezpůsobily fosforylaci Akt, 

Erk1/2 ani proteinu p53 v nádorové tkáni odebrané myším 10. den po inokulaci nádoru 

(obr. 28). 

 

 

 

Obr. 28 Aktivace proteinu Akt, Akt_308, Erk1/2, Erk1/2_202/204 a p53_s15 

v nádorové tkáni STE odebrané 10. den myším, které byly léčené vybranými deriváty 

BF a DF v dávce 362 µmol/kg p.o. 1. a 7. den po inokulaci nádoru. Pro kontrolu 

nanášky bylo na membránách stanoveno množství β-aktinu. Jako pozitivní kontrola 

byly použity buňky MCF-7 ozářené dávkou 10 Gy a poté inkubované 24 hodin. 

Jednotlivé bloty představují názorné příklady pro každou testovanou látku (n = 6 pro 

každou skupinu). 
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Navíc bylo stanoveno množství proteinu CD3 v nádorové tkáni.  Pouze 

1c způsobila zvýšení množství CD3, BF, DF ani deriváty DF, neměly vliv na zvýšenou 

infiltraci nádorové tkáně T-lymfocyty (obr. 29). 

 

 

 

Obr. 29 Přítomnost proteinu CD3 v homogenátech nádorové tkáně z myší 

léčených BF a jeho vybranými deriváty (A) a DF a jeho vybranými deriváty (B) v dávce 

362 µmol/kg tělesné hmotnosti p.o. 1. a 7. den po inokulaci nádoru. Nádory byly 

odebírány 10. den po inokulaci. Pro kontrolu nanášky bylo na membránách stanoveno 

množství β-aktinu. Výsledky jsou vyjádřeny jako průměr ± směrodatná odchylka (n = 6 

v každé skupině). *(p < 0,05) - statisticky významný rozdíl v porovnání s kontrolní 

skupinou (Studentův t-test). 
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6 SHRNUTÍ NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH VÝSLEDKŮ  

6.1 α-Tomatin 

 TOM v koncentracích 6 a 9 µmol/l inhiboval viabilitu a proliferaci buněk MCF-7 po 

24, 48 a 72 hodinách a zároveň docházelo k aktivaci Chk1 po 4 hodinové inkubaci 

testovaných buněk s TOM (3 a 6 µmol/l) 

 TOM v koncentracích 1, 3, 6 a 9 µmol/l neindukoval u buněk MCF-7 a MOLT-4 

jedno- ani dvouřetězcové zlomy DNA 

 u buněk MCF-7 ovlivněných TOM v koncentracích 1, 3 a 6 µmol/l nedocházelo po 

4 a 24 hodinách ke změnám exprese proteinů p53, p53_s15 a p21WAF1/Cip1 

 TOM v koncentracích 1, 3 a 6 µmol/l po 24 a 72 hodinách nezpůsobil u testované 

buněčné linie aktivaci kaspas 8 a 9 a nedocházelo ani ke změnám v buněčném cyklu 

 u testovaných buněk ovlivněných TOM (6, 9 µmol/l) docházelo ke snížení množství 

ATP 

 u buněk ovlivněných TOM (6 µmol/l) byly pomocí transmisní elektronové 

mikroskopie pozorovány znaky typické pro nekrózu (zvětšení buněk, dezintegrace 

jaderné a cytoplazmatické membrány) 

 

6.2 Deriváty benzo[c]fluorenu 

 nově syntetizované deriváty BF a DF působily po 24 hodinách více cytotoxicky na 

testované nádorové buněčné linie (MCF-7, MDA-MB-231 a BT-549) v porovnání 

s mateřskými látkami 

 MTD derivátů BF a DF byla u testovaných myší porovnatelná, příp. vyšší 

v porovnání s mateřskými látkami 

 některé sloučeniny (BF, 1b, DF, 2a, 2c a 2d) v dávce 362 µmol/l inhibovaly růst STE  

 u sloučenin BF a 2d docházelo k prodloužení doby přežití myší s inokulovaným STE 

 v nádorové tkáni odebrané myším léčených BF a 2b docházelo ke snížení množství 

proteinu PCNA a sloučenina 1c způsobila zvýšení infiltrace nádoru T-lymfocyty 
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7 DISKUSE 

7.1 α-Tomatin 

Mechanismus protinádorového účinku TOM je intenzivně zkoumán. Nicméně, 

výsledky získané do této doby se velmi liší. V první části této práce jsme zjišťovali 

mechanismus účinku TOM s přihlédnutím k předchozím studiím. TOM inhibuje migraci 

a invazivitu nádorových buněčných linií díky inaktivaci FAK/PI3K/Akt a ERK signální 

dráhy společně s inhibicí vazebné aktivity NF-κB k DNA a snížení množství MMP 

u buněk plicního adenokarcinomu A549, u buněk lidského malobuněčného karcinomu 

plic NCI-H460 a u buněk adenokarcinomu prsu MCF-7 (Shi et al., 2012; Shieh et al., 

2011; Shih et al., 2009). Z dosavadních prací zaměřených na mechanismus účinku TOM 

zcela jasně nevyplývá typ buněčné smrti indukované tímto steroidním glykoalkaloidem 

(Chao et al., 2012; Lee et al., 2011; Yang et al., 2004) a proto byla část této práce 

zaměřená právě na mechanismus účinku TOM, zvláště na indukci apoptózy. Indukce 

apoptózy může být zajištěna mnoha mechanismy. Mnoho léků používaných 

v protinádorové léčbě způsobuje poškození DNA s následnou indukcí apoptózy 

(Elmore, 2007). V naší práci TOM v koncentračním rozmezí 1 – 9 µmol/l po 4 hodinách 

ovlivnění nezpůsoboval u buněk MCF-7 indukci jednořetězcových ani dvouřetězcových 

zlomů DNA, které by mohly být stanovené kometovou analýzou. Toto jsme potvrdili 

i u buněk MOLT-4 ovlivněných TOM v koncentračním rozmezí 0,1 – 9 µmol/l 

(Kúdelová et al., 2013). Navíc u buněk MCF-7 nedocházelo k aktivaci Chk2, která je 

spjatá právě s poškozením DNA (Bartek et Lukas, 2003). Nádorový supresor, 

fosfoprotein p53, hraje významnou roli v buněčné proliferaci a udržování integrity 

genomu v odpovědi na genotoxický stres, který má za následek zástavu buněčného 

cyklu, opravu poškození DNA, apoptózu nebo senescenci (Bai et Zhu, 2006). Výsledky 

našich experimentů ukazují, že TOM v koncentracích 1 – 6 µmol/l nezpůsobuje změny 

v hladinách proteinů p53 a jeho fosforylované formy na serinu 15 u buněk MCF-7 po 

4 a 24 hodinové inkubaci. Hladina inhibitoru CDK p21WAF1/Cip1 byla také nezměněna. 

Naproti tomu u buněk myšího lymfomu EL4 docházelo po ovlivnění TOM 

v koncentraci 8 µmol/l k indukci apoptózy se změnou v rozložení buněk v buněčném 

cyklu (53,8 % sub-G1 peak) (Yang et al., 2004). TOM v koncentraci 2 µmol/l po 

24 hodinové inkubaci způsoboval u lidských buněk prostatického adenokarcinomu PC-3 



71 

 

apoptózu zvýšení apoptických buněk v sub-G1 fázi buněčného cyklu (95 %) (Lee et al., 

2011). Indukce apoptózy je většinou spjatá s aktivací cysteinových proteas, nazývaných 

kaspasy (Thornberry et Lazebnik, 1998). U buněk PC-3 docházelo po ovlivnění TOM 

k aktivaci kaspasy 3, 8 a 9 (Lee et al., 2011). Naopak u lidských leukemických buněk 

HL60 a K562 TOM indukoval programovanou buněčnou smrt, která nebyla navozena 

aktivací kaspasy 3, 6, 7, 8 a 9 ani nezpůsobila změny rozložení buněk v buněčném cyklu 

(Chao et al., 2012). TOM u buněk CT-26 indukoval na kaspasach  nezávislou apoptózu 

související s inhibicí proteinu survivinu, čímž dochází k indukci buněčné smrti 

nezávisle na fázích buněčného cyklu, a zvýšenou hladinou AIF, který reguluje 

permeabilitu mitochondriální membrány (Kim et al., 2105). Naše výsledky ukazují, že 

TOM v koncentracích 1, 3 a 6 µmol/l po 24 a 72 hodinové inkubaci nezpůsobuje 

u buněk MCF-7 změny rozložení buněk v buněčném cyklu a specifický apoptický sub-

G1 pík. Také ukazují, že nedochází k aktivaci kaspas. Apoptóza je proces vysoce 

energeticky náročný a tudíž závislý na množství intracelulárního ATP. Proto je množství 

ATP také výrazně rozdílné mezi buňkami, které podstupují apoptózu nebo nekrózu 

(Eguchi et al., 1997). U buněk MCF-7 ovlivněných TOM v koncentracích 6 a 9 µmol/l 

dochází již po 6 hodinách inkubace ke statisticky významnému snížení množství ATP, 

což přispívá k teorii, že TOM způsobuje u nádorových buněčných linií nekrózu.  

V posledních letech byl prokázán vliv TOM na viabilitu a proliferaci různých 

nádorových buněčných linií. TOM inhiboval růst lidských střevních nádorových buněk 

HT29 (38 % inhibice) a jaterních nádorových buněk HepG2 (46,3 % inhibice) ve velmi 

nízkých koncentracích (0,1 µg/ml ~ 0,1 µmol/l) již po 4 hodinové inkubaci (Lee et al., 

2004). TOM působil cytotoxicky také na buňky adenokarcinomu plic A549 

v koncentracích vyšších než 2 µmol/l po 24 a 48 hodinách inkubace, dále na lidské 

leukemické buňky HL-60, K562 (IC50 bylo 1,92 µmol/l pro HL-60 a 1,51 µmol/l pro 

K562 po 24 hod. inkubace) a MOLT-4 v koncentraci 4 µmol/l TOM v intervalu 4 -

48 hodin (Huang et al., 2015; Kúdelová et al., 2013; Chao et al., 2012), buňky lidského 

prostatického adenokarcinomu PC-3 (EC50 je 1,67 µmol/l po 24 hodinové inkubaci) 

(Lee et al., 2011), na lidské buňky adenokarcinomu prsu MCF-7 (Shi et al., 2012) a na 

myší buněčnou linii nádoru tlustého střeva (Kim et al., 2015). Ve všech těchto studiích 

je zřejmé, že TOM inhibuje viabilitu a proliferaci různých nádorových buněčných linií 

v nízkých koncentracích během 48 hodinové inkubace. Výsledky naší studie potvrdily 

cytotoxický účinek TOM v koncentracích mírně vyšších než u předchozích studií. 
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U buněk MCF-7 docházelo po působení TOM v koncentracích 6 a 9 µmol/l k inhibici 

proliferace a snížení viability po 24 hodinové inkubaci, ale po 48 a 72 hodinách nastal 

zvrat a buňky začínají znovu proliferovat. Inhibice proliferace odpovídala také 

přechodnému zvýšení a aktivaci Chk1. Chk1 je důležitá pro buněčnou viabilitu 

a proliferaci a dále pro udržení integrity DNA. Ačkoli je aktivní dokonce i u buněk, 

u kterých není narušen buněčný cyklus, je aktivována i v odpovědi na poškození DNA 

nebo zástavu replikace (Cho et al, 2005; Bartek et Lukas, 2003; Liu et al., 2000). V naší 

práci bylo prokázáno zvýšení množství proteinu Chk1 a jeho fosforylované formy na 

serinu 345 po 4 hodinách inkubace buněk MCF-7 s TOM v koncentracích 1, 

3 a 6 µmol/l. Změny v těchto proteinech po 24 hodinách inkubace mizí – tento efekt 

souvisí s obnovou buněčného růstu. 

Vysvětlení toho, proč po 24 hodinách inkubace buněk MCF-7 s TOM dochází 

k obnově jejich proliferace a viability shrnuje naše práce (Sucha et al., 2013). 

V průběhu doby inkubace byl zjištěn pokles koncentrace TOM v inkubačním médiu. 

TOM nebyl v přítomnosti nádorových buněk metabolizován oxidací nebo 

deglykosidací, ale jeho pokles je závislý na přítomnosti cholesterolu v inkubačním 

médiu. TOM vytváří s cholesterolem nerozpustné komplexy (Roddick, 1974) a to může 

být hlavní důvod jeho poklesu. Proto může být cholesterol přítomný v buněčných 

membránách hlavním důvodem cytotoxického účinku TOM. Uvolnění cytosolického 

enzymu LDH u buněk MCF-7 ovlivněných TOM v koncentracích 6 a 9 µmol/l je 

důkazem ztráty membránové integrity v důsledku jejícho poškození. Efekt poškození 

membrán je typický pro časnou nekrózu nebo pozdní apoptózu (Do et al., 2003). 

Vzhledem k tomu, že buňky ovlivněné TOM nevykazovaly žádné typické morfologické 

znaky apoptózy a docházelo u nich k poklesu ATP, je pravděpodobné, že u nich byla 

indukována nekrotická buněčná smrt. Ačkoliv k porušení membrány může u nekrotické 

buněčné smrti docházet různými mechanismy (Vanlangenakker et al., 2008), v naší 

práci je patrné, že nekróza nastala v důsledku vazby TOM na cholesterol a tím porušení 

buněčné membrány. TOM způsobuje ze všech glykoalkaloidů z čeledi Solanaceae 

největší poškození membrán (Keukens et al., 1996; Keukens et al., 1995). V nejnovější 

studii byl prokázán inhibiční účinek TOM na růst buněk a indukci apoptózy, který byl 

však narušen přídavkem cholesterolu do kultivačního média. Autoři zde též podpořili 

teorii porušení buněčných membrán TOM (Huang et al., 2015). 
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7.2 Deriváty benzo[c]fluorenu 

Druhá část práce byla zaměřená na protinádorový účinek syntetických látek, 

konkrétně derivátů benzo[c]fluorenu. Jedním z předpokladů této části práce byla teorie, 

že derivatizace oxo skupiny na pozici C7 může prodloužit poločas biotransformace 

derivatizovaných látek a tím zvýšit jejich cytotoxický účinek díky zachování planarity 

aromatického jádra derivátů benzo[c]fluorenu. Předešlé studie zaměřené na 

biotransformaci BF a DF dokazují, že hlavní biotransformační cesty zahrnují 

aryloxidaci, N-demethylaci, N-oxidaci a redukci karbonylu následovanými konjugací 

s kyselinou glukuronovou (Jirásko et al., 2011; Císař et al., 2005; Skálová et al., 2002; 

Skálová et al., 2000; Hrubý et al., 1997; Nobilis et al., 1996; Lyčka et al., 1987).  

Cytotoxicita BF na námi testovaných buněčných liniích byla téměř třikrát vyšší 

v porovnání se známou cytotoxickou koncentrací na různých lidských leukemických 

buněčných liniích, na HeLa buňkách a na fibroblastech V79 (Horáková et al., 1988A; 

Horáková et al., 1988B; Souček et al., 1987). Nádorová buněčná linie MOLT-4 se zdá 

být nejcitlivější vůči cytotoxickému účinku BF. BF na této buněčné linii snižoval 

viabilitu a proliferaci buněk již v koncentraci 0,6 µmol/l (Seifrtová et al. 2015). 

Všechny testované deriváty BF a DF působily více cytotoxicky na námi použité 

nádorové buněčné linie a zdály se být slibnými sloučeninami pro studium 

protinádorových účinků in vivo. 

Nejprve byla stanovena hodnota MTD pro každou testovanou látku pro 

následující in vivo studie. Začali jsme se stanovením MTD pro BF, neboť tato látka byla 

již perorálně podávána (350 mg/kg = 989 µmol/kg pro studie protinádorového účinku 

a 200 mg/kg = 565 µmol/kg pro farmakokinetické studie) (Francová et al., 1985; 

Roubal et al., 1985; Pujman et Černochová, 1981) a je známá její LD50 = 678 mg/kg 

(Macháčková et al., 2001).  Když porovnáme cytotoxicitu testovaných látek s jejich 

systémovou toxicitou, DF měl nižší hodnotu IC50 a podobnou hodnotu MTD jako BF. 

Všechny deriváty BF ukázaly větší cytotoxicitu u nádorových buněk a nižší nebo 

srovnatelnou systémovou toxicitu u myší. Stejný jev byl prokázán i u derivátů DF. 

Pouze u thiosemikarbazonu BF a DF nebyly prokázány lepší cytotoxické účinky 

a snížená systémová toxicita. Derivatizace s thiosemikarbazidem nepřináší žádné 

prokazatelné zlepšení biologických účinků derivátů a systémová toxicita semikarbazonů 

byla prokázána v předešlé studii (Parks et al., 1952). Navzdory zlepšení systémové 
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toxicity u testovaných derivátů, po podání některých látek v dávkách nižších, než bylo 

jejich MTD, docházelo k přechodným symptomům ukazujícím zhoršenou toleranci 

podáváných látek, např. nahrbení a letargie myší. Navzdory těmto krátkodobým 

příznakům splňují oximy, O-methyloximy a hydrazony BF a DF základní požadavky na 

syntézu derivátů známých léčiv a přírodních látek, jako je prokazatelná cytotoxicita 

a nižší systémová toxicita vůči mateřským látkám in vivo (Narang et Desai, 2009).  

V dřívějších studiích BF podávaný perorálně a intravenózně způsoboval inhibici 

nádorového růstu (Mělka et al., 1987; Poučková et al., 1987; Pujman et al., 1981). 

Dávka podávaná v naší studii byla stanovena s ohledem na výsledky naší studie na 

zjištění toxicity testovaných látek a dále s přihlédnutím k předešlým výsledkům, ve 

kterých Mělka et al. (1987) stanovili optimální dávku BF na 156,7 mg/kg 

(~ 443 µmol/kg). Tato dávka, podaná 2x perorálně myším s STE, snížila index 

relativního rizika smrti 25x. Také bylo přihlédnuto k výsledkům studie, ve které dávka 

100 mg/kg BF (~ 282 µmol/kg) prodloužila dobu přežití myší s inokulovanými nádory 

(Mělka, 1995). Naše práce potvrdila inhibici růstu nádoru (82,1 %) po podávání BF 

v dávce 115,4 mg/kg tělesné hmotnosti. Tento účinek byl dokonce větší než 

účinek intravenózně podávaného DOX v dávce 2 mg/kg na stejném nádorovém modelu 

(Tomsik et al., 2013). Bohužel u testovaných derivátů BF a DF nebylo prokázáno, že 

jejich vyšší cytotoxicita in vitro působí i v in vivo podmínkách. U myší s leukémií 

L1210 bylo potvrzeno prodloužení doby přežití po podávání BF v dávce 200 mg/kg 

perorálně (~ 565 µmol/kg) (Mělka, 1995). Jednorázová dávka 100 mg/kg BF (~ 282 

µmol/kg) a dávka 75 mg/kg podávaná denně také prodloužila dobu přežití 

leukemických myší (Pujman et al., 1981). V naší práci BF v dávce 362 µmol/kg 

prodlužoval dobu přežití u myší s inokulovaným STE, ale deriváty BF na prodloužení 

doby přežití vliv neměly. Mělka (1995) prokázal prodloužení doby přežití leukemických 

myší léčených DF podávaným intravenózně. Naše výsledky prodloužení doby přežití 

u myší se STE, kterým byl podáván DF perorálně, nepotvrdily. Toto může být 

způsobeno zhoršenou absorpcí DF v gastrointestinálním traktu. Výsledky in vitro a in 

vivo studie lze shrnout následovně. Deriváty BF a DF ukázaly vyšší cytotoxicitu proti 

různým buněčným liniím karcinomu prsu a srovnatelnou systémovou toxicitu 

v porovnání s mateřskými látkami. Díky tomu jsme předpokládali silnější inhibici 

nádorového růstu po podávání těchto látek in vivo. Bohužel, účinek derivátů na 

nádorový růst byl slabší v porovnání s mateřskými látkami a dobu přežití myší 
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s inokulovaným STE prodlužoval kromě BF jen hydrazon DF. Tyto výsledky poskytují 

další důkaz toho, že in vivo studie by měly být základním požadavkem preklinického 

výzkumu, neboť některé látky jsou účinné na isolovaných nádorových buňkách in vitro, 

ale účinek in vivo pak prokázán není (Liu et al., 2014; Clausen et al., 2010; Gattinoni et 

al., 2005). 
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8 ZÁVĚR  

Ve studii zaměřené na protinádorový účinek TOM bylo zjištěno, že tato 

sloučenina velmi dobře inhibuje proliferaci a viabilitu buněk lidského adenokarcinomu 

prsu MCF-7 během 24 hodinové inkubace, ale poté dochází k obnovení růstu buněk. 

Dále jsme prokázali, že TOM není v buňkách metabolizován oxidací ani deglykosidací 

a obnovení růstu buněk je způsobeno vazbou TOM na cholesterol, který je obsažen 

v kultivačním médiu, čímž dochází k snížení koncentrace TOM (Sucha et al., 2013).  

U testované buněčné linie nedochází po inkubaci s TOM k poškození DNA, ke změnám 

v množství proteinů p53, p53 fosforylovaném na serinu 15 a p21WAF1/CIP1 ani k indukci 

apoptózy (nedochází k aktivaci kaspas, nebyl prokázán apoptický sub-G1 pík u analýzy 

buněčného cyklu, ani nebyly pozorovány žádné morfologické znaky typické pro 

apoptózu), ale zároveň bylo detekováno snížení množství ATP. Tím jsme u buněk MCF-

7 prokázali, že pokles proliferace a viability u buněk ovlivněných TOM není způsobený 

indukcí apoptózy.  Možné vysvětlení cytotoxického účinku může být narušení membrán 

díky vazbě TOM na cholesterol. 

Druhá část práce byla věnována studiu protinádorového účinku nově 

syntetizovaných derivátů BF a DF. Všechny nově syntetizované deriváty působily na 

buňky lidského karcinomu prsu MCF-7 a MDA-MB-231 větším cytotoxickým efektem 

než jejich mateřské látky a hodnoty IC50 byly nižší než 13,5, resp. 12,6 µmol/l báze. 

Naproti tomu u buněk BT-549 byl prokázán nejmenší inhibiční účinek u hydrazonu BF 

(IC50 = 10,6 µmol/l báze). Navíc se ukázalo, že tyto nové látky působí, kromě 

thiosemikarbazonu BF a DF, nižší systémovou toxicitu po perorálním podání 

laboratorním myším. Dále byl testován účinek perorálně podávaných látek na inhibici 

růstu STE in vivo. Testovaná dávka 362 µmol/kg všech testovaných sloučenin 

nezpůsobila větší inhibici růstu nádoru než mateřské látky derivátů, ale některé 

z testovaných derivátů inhibovaly růst STE. BF a hydrazon DF způsobily prodloužení 

doby přežití u myší s inokulovaným STE. BF a O-methyloxim DF snížily množství 

PCNA proteinu a thiosemikarbazon BF zvýšil infiltraci T-lymfocytů v nádorové tkáni. 

Výsledky naší studie přináší důkaz o tom, že zvýšení cytotoxicity nových derivátů in 

vitro ani ve spojení se srovnatelnou systémovou toxicitou nutně neznamená větší 

protinádorový účinek in vivo. 
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