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ABSTRAKT 

V teoretické části jsou rozebrány jednotlivé typy testů viability založené na kolorimetrických 
změnách roztoku. Dále jsou charakterizovány proteiny HSP, které nejsou spojovány pouze 
s teplotním šokem, ale projevují se také během jiných stresů, například při vystavení buňky 
UV záření, chladu, extrémnímu pH či těžkým kovům.  Pro buňku jsou důležité, protože 
pomáhají vytvořit správnou konformaci proteinů, které byly poškozeny buněčným stresem. 
Interagují také s novými nesbalenými proteiny a zajišťují jejich správné skládání. Proteiny, 
které jsou molekulárními chaperony ovlivňovány se souhrnně nazývají klientské proteiny. 
Některé HSP se také podílejí na transportu přes membránu či degradaci. S těmito proteiny 
kooperují tzv. kochaperony, ty jsou u proteinů teplotního šoku důležité, protože jim pomáhají 
při sbalování proteinů, a to zejména tím, že katalyzují hydrolýzu ATP na ADP. Také je zde 
popsána cisplatina a její deriváty, včetně mechanismu působení a nežádoucích účinků. 

Práce byla zaměřena na zjištění cytotoxicity cisplatiny a jejích derivátů. Po navození 
stresových podmínek v buňce působením cytostatik byly zjištěny změny v množství proteinů 
teplotního šoku a kochaperonů. Pomocí konfokální mikroskopie byla zjištěna lokalizace 
proteinů teplotního šoku a proteinu p53 v buňce. 

ABSTRACT 

Individual types of viability tests based on colorimetric changes of the solution are desribed 
in the theoretical part. Furthermore, HSP proteins are characterized, which are not connected 
only by heat shock, but also during other cell stresses such as exposure to UV, cold, extreme 
pH or heavy metals. They are important for the cell, because they help to reformulate proteins 
that have been damaged by cellular stress and also bind to new unpacked proteins and ensure 
their correct folding. Proteins that are affected by molecular chaperones are collectively called 
client proteins. Some HSPs also contribute to membrane transport or degradation. These 
proteins are co-operative with the cochaperones, which are important for heat shock proteins 
because they help them to pack protein, in particular by catalyzing the hydrolysis of ATP to 
ADP. Herein is also described cisplatin and its derivatives, including mechanism of action 
and adverse effects. 

This work was focused on detection cytotoxicity of cisplatin and its derivatives. Cells were 
exposed to stress condition induced by cytostatics and huge changes in heat shock proteins 
and cochaperon levels were observed. There was also observed colocalization of heat shock 
proteins and their client protein p53 by confocal microscopy in these stressing conditions.
  

KLÍČOVÁ SLOVA 

cisplatina a její deriváty, HSP70, HSP90, p53  

KEYWORDS 

cisplatin and its derivatives, HSP70, HSP90, p53  



4 


HORÁČKOVÁ, L. Testování viability nádorových linií buněk po působení chemických látek 
a chemoterapeutik. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, 2018. 72 s. 
Vedoucí diplomové práce doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D.. 

 

PROHLÁŠENÍ 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a že všechny použité literární 
zdroje jsem správně a úplně citovala. Diplomová práce je z hlediska obsahu majetkem 
Fakulty chemické VUT v Brně a může být využita ke komerčním účelům jen se souhlasem 
vedoucího diplomové práce a děkana FCH VUT.  

  
 …..……………………… 

  podpis studenta 

 

  



5 


 

 

Chtěla bych tímto poděkovat doc. Mgr. Brázdovi Ph.D. za poskytnutí kvalitního zázemí pro 
praktickou část mé práce i za jeho odborné vedení. Mé velké díky patří i Mgr. Honzíku 
Coufalovi Ph.D., který mne s citlivou trpělivostí provázel nástrahami (nejen) v psaní mých 
poznatků a byl mi kolegou a přítelem, na kterého jsem se mohla vždy spolehnout. Ráda bych 
zde poděkovala i Mgr. Zuzce Bábkové za cenné rady ohledně buněčných kultur a také celému 
kolektivu na oddělení DBCMO za vytvoření přátelské atmosféry. 
 
Bez koho bych ovšem studium nezvládla, je má rodina, která mě podporovala nejen finančně, 
ale rovněž se se mnou radovala z mých úspěchů, stejně jako mi dodávala kuráž při 
překonávání neúspěchů. V poděkování nemohu opomenout také Kristýnku, která mi pomáhala 
při studiu nejenom po psychické a emocionální stránce. 

  



6 


1 ÚVOD .............................................................................................................................9 

2 CHEMOTERAPEUTIKA .............................................................................................. 10 

2.1 Cisplatina ............................................................................................................. 10 

2.1.1 Mechanismus působení cisplatiny ........................................................... 11 

2.1.2 Nežádoucí účinky cisplatiny ................................................................... 12 

2.2 Karboplatina ......................................................................................................... 12 

2.2.1 Mechanismus účinku karboplatiny .......................................................... 13 

2.2.2 Nežádoucí účinky karboplatiny ............................................................... 13 

2.3 Oxaliplatina .......................................................................................................... 14 

2.3.1 Mechanismus účinku oxaliplatiny ........................................................... 14 

2.3.2 Nežádoucí účinky oxaliplatiny ................................................................ 14 

2.4 Satraplatina........................................................................................................... 14 

2.4.1 Mechanismum účinku satraplatiny .......................................................... 15 

2.4.2 Nežádoucí účinky satraplatiny................................................................. 15 

2.5 Nedaplatina .......................................................................................................... 15 

2.5.1 Mechanismus účinku nedaplatiny ............................................................ 16 

2.5.2 Nežádoucí účinky nedaplatiny................................................................. 16 

2.6 Pikoplatina ........................................................................................................... 16 

2.6.1 Mechanismus účinku pikoplatiny ............................................................ 17 

2.6.2 Nežádoucí účinky pikoplatiny ................................................................. 17 

3 Molekulární chaperony .................................................................................................. 18 

3.1 Proteiny tepelného šoku a rakovina ....................................................................... 18 

3.2 HSP70 .................................................................................................................. 18 

3.2.1 Struktura HSP70 ..................................................................................... 18 

3.2.2 Cyklus proteinu HSP70 ........................................................................... 19 

3.3 HSP90 .................................................................................................................. 20 

3.3.1 Struktura HSP90 ..................................................................................... 20 

3.3.2 Chaperonový cyklus HSP90 .................................................................... 21 

3.4 Kochaperony ........................................................................................................ 22 

3.4.1 HOP ........................................................................................................ 23 

3.4.2 CHIP....................................................................................................... 23 

4 Protein p53 .................................................................................................................... 23 

5 TESTY VIABILITY ...................................................................................................... 25 

5.1 MTT ..................................................................................................................... 25 

5.2 XTT ..................................................................................................................... 26 



7 


5.3 WST ..................................................................................................................... 26 

5.3.1 WST-1 .................................................................................................... 26 

5.3.2 WST-8 .................................................................................................... 27 

6 CÍLE PRÁCE ................................................................................................................ 28 

7 MATERIÁL .................................................................................................................. 29 

7.1 Roztoky ................................................................................................................ 29 

7.2 Buněčné linie ........................................................................................................ 29 

7.2.1 Materiál .................................................................................................. 29 

7.2.2 Přístroje .................................................................................................. 30 

7.3 MTT test viability ................................................................................................. 30 

7.3.1 Materiál .................................................................................................. 30 

7.3.2 Přístroje .................................................................................................. 30 

7.4 Detekce apoptózy a nekrózy ................................................................................. 30 

7.4.1 Materiál .................................................................................................. 30 

7.4.2 Přístroje .................................................................................................. 30 

7.5 Stanovení celkové koncentrace proteinů dle Bradfordové ..................................... 30 

7.5.1 Materiál .................................................................................................. 30 

7.5.2 Přístroje .................................................................................................. 30 

7.6 Příprava proteinového lyzátu ................................................................................ 30 

7.6.1 Materiál .................................................................................................. 30 

7.7 SDS-PAGE........................................................................................................... 31 

7.7.1 Materiál .................................................................................................. 31 

7.7.2 Přístroje .................................................................................................. 31 

7.8 Westernový přenos ............................................................................................... 31 

7.8.1 Materiál .................................................................................................. 31 

7.8.2 Přístroje .................................................................................................. 31 

7.9 Protilátky .............................................................................................................. 31 

7.10 Konfokální mikroskopie ....................................................................................... 31 

7.10.1 Materiál .................................................................................................. 31 

7.10.2 Přístroje .................................................................................................. 32 

8 METODY...................................................................................................................... 33 

8.1 Kultivace buněčných linií ..................................................................................... 33 

8.2 Zjištění koncentrace buněk pomocí Bürkerovy komůrky ...................................... 33 

8.3 MTT test .............................................................................................................. 33 

8.4 Stanovení koncentrace proteinů metodou dle Bradfordové .................................... 34 



8 


8.5 Detekce apoptózy a nekrózy ................................................................................. 34 

8.6 Příprava proteinového lyzátu ................................................................................ 35 

8.7 Elektorforéza v polyakrylamidovém gelu .............................................................. 35 

8.8 Westernový přenos ............................................................................................... 35 

8.9 Konfokální mikroskopie ....................................................................................... 35 

9 VÝSLEDKY ................................................................................................................. 37 

9.1 Stanovení cytotoxicity .......................................................................................... 37 

9.2 Detekce apoptózy a nekrózy ................................................................................. 38 

9.3 Indukce proteinů tepelného šoku a kochaperonů po působení cytostatik u linie 
MCF7 a HEK293FT ...................................................................................................... 43 

9.4 Stanovení proteinu p53 a proteinů tepelného šoku v buňkách metodou konfokální 
mikroskopie ................................................................................................................... 47 

10 DISKUZE...................................................................................................................... 56 

11 ZÁVĚR ......................................................................................................................... 58 

12 LITERATURA .............................................................................................................. 59 

13 SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK ............................................................................ 71 

  



9 


1 ÚVOD 

Jak postupuje doba, lidské znalosti se rozvíjí do rozměrů, o kterých se našim předkům 
ani nesnilo. Vývoj nových léků i moderních technologií umožnil léčbu onemocnění, 
se kterými lidstvo v minulosti boj o život dlouho prohrávalo. Jsou nemoci, které jsme nadobro 
vymýtili i ty, které dokážeme úspěšně léčit. Pokrok v této oblasti je pro přežití prakticky 
nezbytný. I dnes jsou ovšem onemocnění, jejichž propuknutí nedokážeme zcela zabránit 
a mnohdy jejich rozvoj svým stylem života i podporujeme. Řeč je o tzv. civilizačních 
onemocněních. 

Rakovina, která se do této kategorie bezpochyby řadí, je druhou nejčastější příčinou úmrtí. 
Jen v roce 2015 zapříčinila úmrtí u 8,8 milionu lidí. Toto onemocnění, označované rovněž 
termíny maligní neboli zhoubný nádor, je typické tím, že může napadnout téměř jakoukoliv 
část lidského těla. Při propuknutí této nemoci dochází k transformaci normálních buněk 
na buňky nádorové. To je zapříčiněno souhrou genetických predispozic jedince spolu 
s vnějšími faktory, mezi něž patří karcinogeny fyzikální (např. radiace), chemické 
(např. azbest) a v neposlední řadě i biologické, tedy různé infekce pocházející z bakteriálních, 
virových či parazitických onemocnění [1]. V současnosti se v boji s tímto onemocněním 
využívá multidisciplinární přístup, který v léčbě kombinuje metody z oblasti chirurgie, 
radioterapie a farmakoterapie [2]. Protinádorová farmakologická léčba se sestává například 
z aplikace chemoterapeutik, protinádorových antibiotik nebo hormonální léčby [3]. 
Poměrně nově objevenou metodou z této kategorie, která je doposud ve fázi vývoje, je 
imunoterapie, metoda zaměřující se na využití vlastního imunitního systému nemocného 
jedince [4].   

Tato práce je zaměřena na praktické užití některých typů chemoterapeutik, jejichž 
cytotoxicita byla testována na buněčných liniích MCF7 (karcinom prsu) a HEK293FT (lidské 
embryonální buňky ledvin). Rakovina prsu je (s výjimkou rakoviny kůže u obou pohlaví) 
nejčetnější onkologické onemocnění u žen. Nadále zůstává druhou nejčastější onkologickou 
příčinou úmrtí u žen, ačkoliv v České republice od roku 2002 funguje bezplatný preventivní 
program formou mamografického screeningu pro ženy nad 45 let. V roce 2015 zemřelo 
na zhoubný novotvar prsu 1609 žen [5]. Účinnější užití cytostatik by toto číslo mohlo snížit. 

Vzhledem k tomu, že se nádorové buňky rychle dělí, mají vysoké nároky na aktivitu 
chaperonového systému. Mezi molekulární chaperony spojované s rakovinou patří proteiny 
teplotního šoku HSP70 a HSP90 [6]. Proteiny, které jsou molekulárními chaperony 
ovlivňovány se souhrnně nazývají klientské proteiny. Mezi ně patří mimo jiné i nádorový 
supresor p53 [7]. 
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Obrázek 1: Chemická struktura cisplatiny. (Převzato z [13]) 

2 CHEMOTERAPEUTIKA 

Chemoterapeutika někdy též nazývaná jako cytostatika či antineoplastika jsou chemické látky, 
které svým působením zpomalují nebo zastavují růst a množení buněk [8]. Cytostatika však 
nejsou specifická jen pro nádorové buňky, poškozují tedy i zdravé buňky. 
Proto je chemoterapie doprovázena některými nežádoucími účinky [9].  

Cytostatika se dělí na několik typů. Mezi tyto typy patří alkylační cytostatika, 
která poškozují jak buňky klidové, tak i buňky, které se množí. Zástupci alkylačních 
cytostatik jsou cyklofosfamid, chlorambucil či melfalan. Dalším typem jsou antimetabolity, 
ty blokují syntézu purinových a pyrimidinových bází. Mezi antimetabolity se řadí například 
hydroxyurea, 5-fluorouracil, gemcitabin a 6-merkaptopurin. Do cytostatik patří rovněž 
protinádorová antibiotika. Jsou izolována z mikroorganismů podobným způsobem jako 
antibiotika působící proti bakteriím. Doxorubicin, mitoxantron a bleomycin jsou jedni 
ze zástupců protinádorových antibiotik. Dalším typem cytostatik jsou rostlinné alklaloidy. 
Mezi rostlinné alkaloidy používané jako cytostatika se řadí paklitaxel, docetaxel, topotekan, 
irinotekan, etopozid či vinorelbin. Posledním typem cytostatik jsou platinová cytostatika [10]. 
Jejich hlavním zástupcem je cisplatina, která je na trhu již 40 let a v současnosti se testují 
i další chemoterapeutika odvozená od cisplatiny, tedy její deriváty. 

2.1 Cisplatina  
Cisplatina (cis-diamin-dichloroplatnaný komplex) [Pt(NH3)2Cl2] je jednoduchá, čtvercově 
planární anorganická sloučenina (Obrázek 1) [11] používaná jako chemoterapeutikum 
zejména u pacientů při léčbě rakoviny vaječníků, varlat, plic, krku a močového měchýře [12].  

Cisplatina byla poprvé nasyntetizována v roce 1844 italským chemikem Michelem 
Peryonem, ale její chemická struktura byla objasněna až v roce 1893 Alfredem Wernerem 
[11]. V šedesátých letech minulého století na Michiganské státní univerzitě ve Spojených 
státech prováděl Rosenberg pokusy s bakteriálními buňkami Escherichia coli. Studoval 
vliv elektrického pole na jejich růst a proliferaci a zjistil, že buňky několikanásobně přerůstaly 
svoji velikost a bakterie se dále nedělily. Po intenzivním zkoumání se došlo k závěru, 
že na inhibici buněčného dělení měl vliv produkt cis-diamin-dichloroplatnatý komplex, 
vznikající elektrolýzou platinových elektrod v chloridu amonném. Tento objev byl zásadní 
a vedl k dalšímu testování podobných sloučenin [11, 14]. Následné pokusy s mnoha 
sloučeninami na myších prokázaly, že [Pt(NH3)2Cl2] má protinádorovou aktivitu [15]. 
Po proběhlých klinických testech byla cisplatina v roce 1978 schválena americkým úřadem 
pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) jako cytostatikum a uvedena na trh [11, 16]. 
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2.1.1 Mechanismus působení cisplatiny 
Cisplatina je do těla pacientů podávána intravenózně a díky poměrně vysoké koncentraci 
chloridových iontů (100 mM) se cisplatina v krvi nerozpadá [16]. Do nádorových buněk 
přechází přes buněčnou membránu pasivní difúzí, kde vzhledem k nižší koncentraci 
chloridových iontů v prostředí (4-12 mM) dochází k tvorbě kationtových vodných komplexů 
cisplatiny [17]. Takto hydrolyzovaný produkt je silný elektrofil, který může reagovat 
s jakýmkoliv nukleofilním místem proteinů, replikačních enzymů, DNA, RNA a může se také 
vázat na molekuly obsahující síru (Obrázek 2) [11]. Interakce léčiv platiny s DNA 
je vícestupňový proces, který kromě buněčné absorpce a hydratace komplexu zahrnuje také 
tvorbu monofunkčních aduktů, bifunkčních aduktů a změnu konformace dvoušroubovice 
DNA [18].  

Cisplatina upřednostňuje koordinační vazbu ke guaninovým zbytkům v DNA a utváří 
tak monofunkční adukty. Ty převážně dále reagují s DNA a dusíkem N7 guaninu a spojují 
se se sousední bází guaninem či adeninem za vzniku bifunkčních aduktů [19, 20]. To vede 
k poškození deoxyribonukleové kyseliny v rakovinných buňkách, blokuje rozdělení buněk, 
brání transkripci a replikaci a výsledkem je apoptotická buněčná smrt [21]. Studie prováděné 
in vitro prokazují, že DNA ošetřená cisplatinou obsahuje přibližně 65 % bifunkčních aduktů, 
jejichž vazby jsou mezi dvěma sousedními guaniny 1,2-d (GpG), 25 % aduktů tvoří 
vnitrořetězcové můstky mezi adeninem a guaninem 1,2-d (ApG), 5-10 % vnitrořetězcových 
můstků je mezi dvěma guaniny oddělenými jednou z bází 1,3-d (GpNpG) (N = adenin, 
thymin, cytosin) (Obrázek 3Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) a malé procento 
mezikruhových křížových vazeb a monofunkčních aduktů [11, 17, 22]. Vazba cisplatiny na 
DNA změní také konformaci dvoušroubovice DNA. Již jedny z prvních studií popsaly, že 
DNA se působením cisplatiny  odvíjí, kroutí a ohýbá, a tím dochází k destabilizaci 
dvouřetězcové DNA [20].   

Obrázek 2: Vstup cisplatiny do buňky. (Převzato z [17] a upraveno) 
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Obrázek 3: Struktura A znázorňuje nejčastější bifunkční adukt. Vazba vzniká mezi dvěma sousedními 
guaniny 1,2-d(GpG), struktura B reprezentuje vnitrořetězcový můstek dvou guaninů oddělený 
thyminem 1,3-d(GpTpG). (Převzato z [39]) 

2.1.2 Nežádoucí účinky cisplatiny 
Je prokázáno, že v DNA je nalezeno pouze 5 až 10% kovalentně vázané cisplatiny, zatímco 
75-85% léku se váže na proteiny [21]. Biomolekuly obsahující síru, jako je glutathion 
a metalothionein, mají vysokou afinitu k platině v oxidačním stavu dva a rychle se váží 
na platnaté ionty, které vstupují do buňky [23]. Tato preferenční vazba platiny na donory síry 
spíše než na báze DNA způsobuje rezistenci na cisplatinu [24]. Mezi nežádoucí účinky patří 
negativní efekty na játra [25], poškození srdečního svalu neboli kardiotoxicita [26], je toxická 
i pro ledviny [27] nevolnost, zvracení, ztráta citu v rukou [28], poškození kostní dřeně 
vedoucí ke ztrátě krvetvorby, poškození sluchu a alergické reakce [29]. 

2.2 Karboplatina 
Karboplatina (Obrázek 4) neboli diammin [1,1- cyklobutandikarboxylato(2-)]-O,O´-platnatý 
komplex [30–32] byla představena v roce 1981 jako biologicky aktivní derivát cisplatiny, 
od níž byla odvozena nahrazením dvou snadno odstupujících chloridových skupin chelatující 
1,1-cyklobutandikarboxylovou kyselinou [33]. Karboplatina je na rozdíl od cisplatiny lépe 
tolerovanou látkou, má mnohem menší vedlejší účinky na lidský organismus [34], a proto 
může být podávána postiženému ve vyšších dávkách než cisplatina (až 2000 mg denně) [30]. 
Mimo jiné se karboplatina vyznačuje také vyšší stabilitou oproti cisplatině, což je způsobeno 
především tím, že jsou ligandy seřazeny v chelátovém kruhu. Díky chelátově vázanému 
ligandu se méně váže na bílkoviny a tím se vylučuje v moči převážně v nezměněném stavu 
[34].  
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Karboplatina se primárně používá k léčbě rakoviny vaječníků, ale je využívána 
také u léčby retinoblastomu (zhoubného nádoru oka), neuroblastomu (nádorového 
onemocnění postihující nervové buňky a nadledviny), nefroblastomu (nádoru ledvin), které se 
vyskytují převážně u dětí. Dále se používá k léčbě nádorů mozku, stejně jako rakoviny hlavy 
a krku, endometria, děložního čípku, varlat, prsu, plic a močového měchýře [36]. 
Karboplatina byla schválena jako léčivo v roce 1985 nejprve v Kanadě, ve Spojeném 
království a v Severním Irsku a krátce na to i ve Spojených státech amerických [34].  

2.2.1 Mechanismus účinku karboplatiny 
Aby mohla karboplatina vykazovat cytotoxický účinek, musí nejprve projít přes buněčnou 
membránu. V buňce poté sloučenina prochází hydrolýzou na 1,1-cyklobutandikarboxylát 
a stává se pozitivně nabitou. To umožňuje karboplatině interagovat s nukleofilními 
molekulami v buňce, včetně DNA, RNA a proteinu, přičemž dochází k tvorbě aduktů platiny. 
Tento proces nastává prostřednictvím kovalentní vazby karboplatiny na N7 místo purinových 
bází, čímž vzniká DNA-protein nebo DNA-DNA interakce tak jako v případě cisplatiny [37]. 
Taková vazba zastaví replikaci DNA a transkripci, která pak iniciuje buněčnou apoptózu [38]. 

Karboplatina se od cisplatiny liší v procentuálním zastoupení jednotlivých aduktů v DNA. 
Po ošetření karboplatinou v DNA zaujímají nejvyšší zastoupení (36 %) vnitrořetězcové 
můstky mezi dvěma guaniny oddělenými jednou z bází 1,3-d (GpNpG) (N = adenin, thymin, 
cytosin). Dále zde vzniká 30 % bifunkčních aduktů, jejichž vazby jsou mezi dvěma 
sousedními guaniny 1,2-d (GpG), 16 % aduktů tvoří vnitrořetězcové můstky mezi adeninem a 
guaninem 1,2-d (ApG), také vzniká malé množství křížových vazeb (3-4 %) a monofunkčních 
aduktů [39]. Rychlost tvorby aduktů u karboplatiny je až desetkrát pomalejší než u cisplatiny 
a je nutná až čtyřicetkrát vyšší koncentrace karboplatiny pro dosažení stejného efektu [31]. 

2.2.2 Nežádoucí účinky karboplatiny 
Pacienti léčení karboplatinou vykazovali v menší míře zvracení, stejně tak u nich docházelo 
v menší míře k ototoxicitě (poškození sluchu) a nefrotoxicitě (poškození ledvin) oproti 
nemocným léčeným cisplatinou. Největším problémem karboplatiny je však potlačení 
krvetvorby [31]. Karboplatina dále způsobuje dermatitidu, mukositidu, alergické reakce, 
svědění kůže a změny chuti [40]. 

Obrázek 4: Chemická struktura karboplatiny. (Převzato z [35]) 
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2.3 Oxaliplatina 
Dalším analogem cisplatiny, který vznikl nahrazením chloridových skupin je oxaliplatina 
(Obrázek 5). Její systematický název je 1R,2R-diammin-cyklohexan-oxalátoplatnatý komplex 
[41, 42]. Oxaliplatina je používána jako chemoterapeutikum při léčbě rakoviny žaludku, 
pankreatu [43], kolorektálních karcinomů a také nádorů, kde je cisplatina neúčinná [44]. 

 

Obrázek 5: Chemický vzorec oxaliplatiny. (Převzato z [45]) 

Oxaliplatinu poprvé nasyntetizoval Kinadi na univerzitě v Nagoyi v Japonsku [46]. 
Jako chemoterapeutikum byla schválená pro léčbu nejprve na území Francie a to v roce 1996, 
poté v Evropě v roce 1999, v roce 2002 americkou organizací FDA na území Spojených států 
amerických [47] a nakonec také v Japonsku v roce 2005 [48]. 

2.3.1 Mechanismus účinku oxaliplatiny 
Mechanismus působení oxaliplatiny je obdobný i mechanismům u dalších derivátů platiny. 
Opět zde dochází k tvorbě aduktů s DNA s následným narušením replikace a transkripce 
DNA, což vede ke smrti buňky. Konkrétně bylo dokázáno, že adukty cyklohexan-1,2-diamin 
tvořené z oxaliplatiny ztrátou oxalátového řetězce jsou účinnější v inhibici syntézy DNA 
než adukty DNA vznikající z cisplatiny [34]. 

2.3.2 Nežádoucí účinky oxaliplatiny 
Závažným nežádoucím účinkem spjatým s používáním oxaliplatiny jako chemoterapeutika 
je neuropatie neboli postižení nervů. Projevuje se tak, že pacient má zkreslené vnímaní vjemů, 
např. dotyk vnímá jako pálení. Dále může také nastat porucha polykání a častým problémem 
je i nevolnost a zvracení [40]. 

2.4 Satraplatina 
Satraplatina, kterou můžeme vidět na Obrázek 6, známá také pod pracovním názvem JM216, 
je dalším analogem cisplatiny s protinádorovými účinky. Její chemický název  
je cis,cis,trans-bis-acetatoammindichlorido(cyklohexylamin)platičitý komplex [39]. 
Satraplatina je zajímavá zejména proto, že je jako první navržená tak, aby byla lipofilní 
a tudíž vhodná k orálnímu podání [49, 50]. 
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Obrázek 6: Chemická struktura satraplatiny. (Převzato z [51]) 

Satraplatina se momentálně nachází ve fázi klinického testování [52] a v případě kladných 
výsledků by mohla být použita v léčbě rakoviny děložního čípku, hormonálně refrakterního 
karcinomu prostaty či nemalobuněčného karcinomu plic [34]. Dosavadní výsledky jsou velmi 
slibné, nevykazuje nefrotoxicitu, neurotoxicitu a ototoxicitu a je mnohem lépe tolerována 
než cisplatina [41]. Dokonce je aktivní i v nádorových buněčných liniích rezistentních 
na cisplatinu [36]. 

2.4.1 Mechanismum účinku satraplatiny 
Axiální octanové ligandy se uvolňují, protože platinový komplex je redukován v krevním 
oběhu a výsledný komplex platiny s oxidačním číslem dva váže DNA podobným způsobem 
jako komplex cisplatiny. Vznikají dva orientační izomery, ve kterých je cyklohexylaminový 
ligand směřován buď ke 3´ nebo 5´ konci platinované DNA. Tyto adukty se objevují přibližně 
v poměru 2:1 ve prospěch izomeru orientovaného ke 3´ konci. Adukty odvozené 
od satraplatiny způsobují stejné konformační změny DNA jako jiné platinové 1,2-d (GpG) 
křížové vazby [39]. 

2.4.2 Nežádoucí účinky satraplatiny 
V průběhu klinického testování se u straplatiny zatím zjistily nežádoucí učinky jako 
je neutropenie, což je pokles počtu neutrofilů (druh bílých krvinek) a trombocytopenie, 
což je snížení počtu trombocytů, tedy krevních destiček [36]. Ani v tomto případě 
se pacientům nevyhnulo zvracení a průjem [46]. 

2.5 Nedaplatina 
Nedaplatina, jejíž systematický název je cis-diammin-glykolatoplatnatý komplex, byla poprvé 
syntetizována japonskou farmaceutickou společností Shionogi sídlící v Osaku roku 1983 [46, 
53]. Nedaplatina, jejíž chemický vzorec můžeme vidět na Obrázek 7, vykazuje podobnou 
účinnost jako cisplatina, ale zároveň jsou u ní slabší negativní efekty jako toxicita pro ledviny 
a gastrointestinální trakt [53]. Nutno podotknout, že v porovnání s cisplatinou má nižší afinitu 
k proteinům [46]. 
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Obrázek 7: Chemický vzorec nedaplatiny. (Převzato z [54]) 

Nedaplatina byla pro léčbu rakoviny schválena pouze v Japonsku a to již v roce 1995 [36, 
48]. Je používaná pro léčbu malobuněčného karcinomu plic, nemalobuněčného karcinomu 
plic, hlavy a krku, rakoviny jícnu, močového měchýře, vaječníků a rakoviny děložního čípku 
[55].  

2.5.1 Mechanismus účinku nedaplatiny 
Nedaplatina obsahuje jedinečnou kruhovou strukturu, ve které je glykolát vázán na platinu 
bidentátním ligandem a tvoří reaktivní komplexy platiny. Ty se vážou na nukleofilní části 
DNA, což vede ke křížovým vazbám uvnitř řetězce a mezi řetězci DNA a k apoptóze 
a následné buněčné smrti [56]. 

2.5.2 Nežádoucí účinky nedaplatiny 
Mezi často vyskytující se nežádoucí účinek patří trombocytopenie, která byla zmiňována 
již u satrapaltiny. Nevýhodou je i to, že v případě některých rakovin jeví vůči cisplatině  
cross-rezistenci [46]. 

2.6 Pikoplatina 
Posledním derivátem cisplatiny, kterým jsem se zabývala, je pikoplatina (Obrázek 8), známá 
také pod pracovním názvem ZD0473 [42]. Její systematický název  
je cis-ammin-(2-methylpyridin)-dichloridoplatnatý komplex [48]. Zajímavostí je to, že to byl 
první platinový komplex s oxidačním stavem dva, který může být podáván orálně. 
Při intravenózním i orálním podání vykazuje protinádorovou aktivitu in vivo [42]. 

 

Obrázek 8: Chemická struktura pikoplatiny. (Převzato z  [57]) 
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Pikoplatina se nachází ve fázi klinického testování a předpokládá se její použití 
při rakovině močového měchýře, prsu, hlavy, krku, rakovině plic, vaječníků, slinivky, 
prostaty kolorektálního karcinomu a malobuněčného karcinomu plic [52]. Dokonce in vitro 
experimenty prokázaly, že pikoplatina vykazuje cytotoxické účinky i na nádory, které jsou 
vůči ostatním platinovým derivátům rezistentní [48]. 

2.6.1 Mechanismus účinku pikoplatiny 
I přesto, že má pikoplatina stericky bráněný amin 2-methylpyridinem, stále tvoří adukty 
podobným způsobem jako cisplatina, ale jejich interakce s molekulami obsahujícími thiol 
je méně účinná [58, 59]. 

2.6.2 Nežádoucí účinky pikoplatiny 
Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří hematologická toxicita [60], což zahrnuje 
trombocytopenii a neutropenii a mírnou anémii (chudokrevnost). Častá je také únava, 
nevolnost a zvracení [61]. 
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3 Molekulární chaperony 

Molekulární chaperony jsou strukturně rozmanité vícedoménové proteiny, které se účastní 
procesů skládání (tzn. mají vliv na dosažení správné konformace nově syntetizovaných 
i částečně denaturovaných proteinů), rozkládání, stabilizace terciární struktury proteinů a také 
transportu na jejich místo určení [62, 63]. Zároveň se podílejí i na solubilizaci a degradaci 
částečně denaturovaných nebo agregovaných proteinů [64]. Tímto molekulární chaperony 
snižují riziko vzniku nesprávně složených proteinů, které jsou neaktivní a nemohou 
vykonávat své funkce, a také jejich agregátů, které jsou pro buňku toxické. Chaperony dělíme 
do pěti rodin proteinů tepelného šoku (heat shock proteins, Hsp): malé Hsp postrádající 
ATPázovou aktivitu, ATPázy Hsp60, Hsp70, Hsp90 a Hsp100 [65]. Do těchto rodin jsou 
rozděleny dle jejich molekulárních hmotností v kDa. Proteiny, které jsou molekulárními 
chaperony ovlivňovány se souhrnně nazývají klientské proteiny [62]. Mezi ně patří mimo jiné 
i nádorový supresor p53 [7]. 

Struktura hlavních molekulárních chaperonů je vysoce evolučně konzervovaná, tento fakt 
dokazuje jejich zásadní význam pro existenci buněčného proteomu [65]. Narůstající složitost 
biologických dějů v eukaryotické buňce je spojena s nárůstem počtu specializovaných 
proteinů, tzv. kochaperonů, které regulují funkci a aktivitu molekulárních chaperonů. 
Přítomnost kochaperonů v eukaryotických organizmech tak rozšiřuje funkční variabilitu 
chaperonů a to zejména o transport proteinů [66] nebo jejich řízenou degradaci v proteazomu 
[64]. 

3.1 Proteiny tepelného šoku a rakovina 
Proteiny Hsp70 a Hsp90 se účastní velkého množství procesů udržujících buněčnou 
proteostázu a zvýšení či snížení jejich aktivity je spojováno s různými druhy chorob. 
Obecně je nadměrná aktivita chaperonů Hsp70 a Hsp90 spojována s procesem kancerogeneze, 
naopak snížení jejich aktivity vede k procesům spojených s neurodegenerativním 
onemocněním jako je Alzheimerova nemoc nebo Parkinsonova choroba [67].  

Vzhledem k tomu, že nádorové buňky podléhají rychlému dělení, vykazují vyšší nároky 
na aktivitu chaperonového systému. Nádorové buňky vyžadují stabilizaci za přispění 
molekulárních chaperonů, jelikož jsou vystaveny nepříznivým podmínkám jako je hypoxie 
či acidóza, které nepříznivě ovlivňují stabilitu proteinů [6].  

3.2 HSP70 
Proteiny Hsp70 (heat shock protein 70 kDa) mají významnou roli při ochraně nově 
vznikajících proteinů, transportu proteinů přes membrány, opakovaném skládání nesložených 
proteinů nebo při proteinové degradaci [68]. Všestrannost proteinů Hsp70 je založena 
na jejich schopnosti rozeznávat degenerovanou aminokyselinovou sekvenci, 
která se vyskytuje ve většině proteinů. Tato sekvence je složena ze 4-5 hydrofobních 
aminokyselin obklopených oblastmi bohatými na bazické aminokyseliny [69]. Všestrannost 
chaperonů je dána také jejich strukturou a alosterickou aktivitou [70]. 

3.2.1 Struktura HSP70 
Chaperony Hsp70 jsou závislé na ATP. Jejich strukturu, kterou můžeme vidět na Obrázek 9, 
tvoří N-koncová nukleotid-vazebná doména (NBD, nucleotide binding domain) a C-koncová 
substrát-vazebná doména (SBD, substrate binding domain). NBD je strukturně shodná 
s nukleotidovou doménou aktinu a je složena ze dvou laloků (I a II). Každý z těchto laloků 
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může být rozdělen do dvou subdomén (IA, IB, IIA, IIB). SBD je tvořena dvěma 
subdoménami SBDα a SBDβ. SBDα je tvořena pěti helixy (αA, αB, αC, αD, αE) 
následovanými nestrukturovaným segmentem (kolem 30 aminokyselin) o neznámé funkci, 
který pravděpodobně ovlivňuje chaperonovou aktivitu. SBDβ má strukturu β-skládaného listu 
a obsahuje kapsu pro vazbu substrátu. U eukaryotických proteinů Hsp70 je tento segment 
ukončen vysoce konzervovaným motivem EEVD, který slouží jako místo pro navázání 
kochaperonů (Hop, Chip). Ve struktuře samostatné SBD jsou helixy αA a αB subdomény 
SBDα v těsné blízkosti subdomény SBDβ, což stabilizuje vazbu substrátu. Zdá se také, 
že je to nejčastější konformace proteinů s plnou délkou ve stavech bez nukleotidů  
a ADP-vázaném stavu [70]. 

 

Obrázek 9: Strukturní změny Hsp70 spojené s vazbou a hydrolýzou ATP. Krystalová struktura ATP-
vázané „otevřené“ konformace proteinu E. coli DnaK (PDB ID 4B9Q, [71]) (vlevo) a ADP-vázané 
„uzavřené“ konformace DnaK (PDB ID 2KHO, [72]) (vpravo). Subdomény NBD (IA, IB, IIA, IIB) 
jsou zobrazeny v různých odstínech zelené, subdoména SBDβ je zobrazena tmavočerveně, SBDα 
oranžově a spojovací oblast fialově. (Převzato z [70] a upraveno). 

3.2.2 Cyklus proteinu HSP70 
Jak již bylo zmíněno, proteiny Hsp70 se vyskytují většinou v jednom ze dvou převládajících 
stavů – ATP-vázaném a beznukleotidovém/ADP-vázaném. Proteiny Hsp70 v ADP-vázaném 
stavu zaujímají převážně tzv. uzavřenou konformaci s oddálenými doménami NBD a SBD 
spojenými spojovníkem. Vazba substrátu do SBDβ je v této konformaci stabilizována 
interakcí se subdoménou SBDα. Proteiny NEF (nucleotide exchange factors) katalyzující 
disociaci ADP umožní vazbu nové molekuly ATP do NBD. Vazba ATP způsobí vzájemné 
přiblížení laloků I a II, interakci spojovací oblasti s NBD a připojení SBDβ na povrch NBD, 
což má za následek tzv. otevření α-helikálního „víka“ (SBDα) a uvolnění substrátu. Dochází 
tedy k posunu rovnováhy do ATP-vázané, tzv. otevřené konformace Hsp70. V tomto stavu 
je struktura SBDβ vysoce dynamická. Protein obsahující J-doménu (JDP) následně váže volný 
nesložený substrát a takto vytvořený komplex přechodně interaguje s otevřenou  
(ATP-vázanou) konformací Hsp70, přičemž dochází k přenosu substrátu do substrátové kapsy 
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SBDβ. Vazba substrátu do SBDβ spouští sled alosterických dějů – přiblížení SBDα k SBDβ, 
rozrušení kontaktů NBD-SBDβ a následné oddálení laloků I a II NBD, čímž dosáhnou 
optimální polohy pro hydrolýzu ATP. Tento cyklus můžeme pozorovat na obrázku Obrázek 
10. 

 

Obrázek 10: Chaperonový cyklus HSP70. (Převazto z [70]). 

3.3 HSP90 
Molekulární chaperon Hsp90 je považován za centrální součást odpovědi na stres. 
Za fyziologických podmínek zaujímá 1 až 2 % celkového objemu buněčných proteinů [73]. 
Hsp90 byl objeven díky své indukci v buňkách vystavených teplotnímu stresu a z tohoto 
důvodu jsou molekulární chaperony označovány také jako proteiny teplotního šoku [74]. 
Jejich funkce spočívá spíš ve finální maturaci složených proteinů nebo ve stabilizaci struktury 
labilních proteinů. Chaperony Hsp90 také stabilizují množství mutantních proteinů 
(často onkoproteinů) a chrání je před degradací v proteazomu [65].  

3.3.1 Struktura HSP90 
Chaperon Hsp90 je složen ze tří funkčních domén: z N-koncové ATP-vazebné domény 
(NBD), centrální domény sloužící pro vazbu klientských proteinů a některých kochaperonů 
(MD, middle domain) a C-koncové dimerizační domény (DD, dimerization domain) [65].  
C-konec Hsp90 obsahuje stejně jako C-konec eukaryotických cytosolických proteinů Hsp70 
záporně nabitý EEVD motiv [75]. Hsp90 tvoří dimer prostřednictvím dimerizačního rozhraní 
přítomného v C-koncové dimerizační doméně. V beznukleotidovém stavu je dimer Hsp90 
uspořádán do tvaru „V“ - nachází se v tzv. „otevřené“ konformaci, po vazbě ATP dochází 
k přiblížení domén NBD a ke stabilizaci tzv. „uzavřené“ konformace Hsp90. V této 
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konformaci nastane štěpení ATP a Hsp90 se přes ADP-vázanou přechodnou konformaci vrátí 
zpět do „otevřené“ konformace [65]. Tyto konformace a strukturu molekulárního chaperonu 
HSP90 jako takovou nám znázorňuje Obrázek 11. 

 

Obrázek 11: Struktura Hsp90. V beznukleotidovém stavu je dimer Hsp90 uspořádán do tvaru „V“ - 
nachází se v tzv. „otevřené“ konformaci, po vazbě ATP dochází k přiblížení domén NBD a ke 
stabilizaci tzv. „uzavřené“ konformace Hsp90. V této konformaci nastane štěpení ATP a Hsp90 se 
přes ADP-vázanou přechodnou konformaci vrátí zpět do „otevřené“ konformace. C-koncová 
dimerizační doména je zobrazená modře, centrální doména žlutě a N-koncová doména NBD zeleně. 
(Převzato z [65] a upraveno). 

3.3.2 Chaperonový cyklus HSP90 
Jak již bylo naznačeno, chaperon Hsp90 se nachází v různých konformacích. 
Tyto konformační změny, a tedy postup chaperonovým cyklem, probíhají v závislosti 
na vazbě ATP a jeho hydrolýze na ADP. Podle současného modelu chaperonový cyklus 
(Obrázek 12) začíná interakcí nově syntetizovaného nebo denaturovaného polypeptidového 
řetězce s komplexem chaperonu Hsp70 a jeho kochaperonu Hsp40. Následně 
je prostřednictvím adaptérového kochaperonu HOP (Hsp70-Hsp90 Organizing Protein) 
komplex propojen s Hsp90, což umožní předání klientského proteinu chaperonu Hsp90. 
Pro vazbu kochaperonu HOP, a tím i klientského proteinu, je nutný otevřený stav dimeru 
Hsp90 se separovanými N-koncovými doménami. V následujícím kroku se na druhou 
molekulu Hsp90 naváže další kochaperon s TPR (Tetratricopeptide Repeat) doménou 
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za vzniku asymetrického komplexu. Následně jsou N-koncové domény uzavřeny a je tak 
vytvořena kompaktní prstencová konformace dimeru Hsp90, v níž je klientský protein sevřen. 
Zároveň dochází ke snížení afinity kochaperonu HOP, který je spolu s Hsp70 a Hsp40 
z komplexu uvolněn. K Hsp90 v uzavřené konformaci se naváže kochaperon p23, který tento 
uzavřený komplex stabilizuje. Po hydrolýze ATP dochází k uvolnění kochaperonů a návratu 
dimeru Hsp90 do otevřeného stavu [76]. 

 

Obrázek 12: Chaperonový cyklus HSP90. (Převzato z [76] a upraveno). 

3.4 Kochaperony 
Kochaperony jsou proteiny, které ovlivňují funkce chaperonů. Dodnes bylo popsáno více než 
30 kochaperonů tvořících strukturně i funkčně různorodou skupinu. Některé kochaperony 
koordinují interakce Hsp90 s Hsp70, další regulují ATPázovou aktivitu Hsp90, 
zprostředkovávají vazbu specifických klientských proteinů nebo hrají důležitou roli 
v lokalizaci proteinů v buňce [73].  

Jednotlivé kochaperony interagují s různými doménami molekulárních chaperonů, přičemž 
největší skupina se pomocí své TPR domény váže na vysoce konzervovanou sekvenci EEVD 
v C-koncových doménách Hsp90 i Hsp70. TPR domény jsou definovány tandemovými 
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repeticemi o délce 34 aminokyselin, které jsou uspořádány do sedmi antiparalelních α-helixů 
tvořících žlábek, do kterého se vážou C-koncové motivy EEVD [76]. 

3.4.1 HOP 
Hop, taktéž známý jako Stip1 (stress-inducible protein 1), má v průběhu chaperonového cyklu 
klíčovou úlohu, neboť zprostředkovává přenos klientských proteinů z Hsp70 na Hsp90 
a umožňuje tak vytvoření intermediárního komplexu Hsp70-Hsp90-klientský protein [77]. 
Protein HOP se skládá ze tří TPR domén a dvou oblastí obsahujících kyselinu asparagovou 
a prolin (DP1 a DP2). Domény TPR1 a TPR2B interagují specificky s C-koncovým motivem 
EEVD chaperonu Hsp70 a TPR2A interaguje specificky s C-koncovým motivem Hsp90 [78]. 

Protože HOP svou aktivitou přispívá k chaperonové aktivitě Hsp90 a stabilizaci 
klientských proteinů, předpokládá se také jeho pro-nádorová aktivita. Jeho zvýšená exprese 
byla popsána například u karcinomu tlustého střeva [79], vaječníku [80], slinivky břišní [81] 
nebo nádoru jater [82]. 

3.4.2 CHIP 
Kochaperon CHIP, taktéž známý pod názvem Stub1 (stress-inducible protein homology 
and U-box containing protein 1), se skládá z N-koncové TPR domény, která mu umožňuje 
interagovat s Hsp90 i Hsp70, centrální helikální domény potřebné pro dimerizaci  
a C-koncovou U-box domény, která plní funkci ubikvitin ligázy a označuje proteiny 
k degradaci proteazomem [64].  

Z proteomické a funkční analýzy provedené na vzorcích nádorové tkáně karcinomu prsu 
a na buněčných liniích vyplývá, že kochaperon CHIP indukuje ubikvitilaci a degradaci 
substrátů, které zahrnují několik onkogenních proteinů a omezuje schopnost metastazování. 
CHIP je proto považován za nadřazený nádorový supresor regulující onkogenní signální 
dráhy. CHIP potlačuje progresi rakoviny prsu tím, že inhibuje onkogenní dráhy [83]. 
Mimo řadu publikací ukazujících CHIP jako nádorový supresor, jehož hladina je v nádorové 
tkáni snížena, byla v několika případech popsána také jeho pro-nádorová aktivita, 
a to například u spinocelulárního karcinomu jícnu [84], karcinomu žlučníku [85] nebo 
u nitrolebních nádorů [86]. Mezi proteiny ubikvitinované kochaperonem CHIP patří taktéž 
některé nádorové supresory, mimo jiné i p53 [87]. 

4 Protein p53 

Protein p53 je znám od roku 1979, kdy ho poprvé objevili molekulární biologové Arnold 
Levine a Daniel Linzer v transformovaných buňkách v komplexu s T-antigenem Simian viru 
40 [88]. Pojmenování tohoto proteinu nebylo náhodné, vychází z jeho mobility 
v polyakrylamidovém gelu, která odpovídá velikosti 53 kDa. Protein p53 je označován také 
jako nádorový supresor, který chrání organismus před vznikem nádorových onemocnění [89]. 

Funkcí proteinu p53 je řízení buněčné odpovědi na různé stresové podněty. Těmito 
stresovými podněty jsou například poškození DNA, exprese onkogenů, hypoxie, nedostatek 
živin nebo oxidativní stres. Každý jednotlivý podnět vyžaduje expresi odlišné skupiny genů 
aktivované prostřednictvím p53. V případě poškození DNA p53 dočasně pozastaví buněčný 
cyklus a aktivuje opravné mechanismy [90]. 
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Protein p53 je produktem nádorově supresorového genu TP53, který se nachází na krátkém 
raménku chromosomu 17 [89]. Skládá se z 393 aminokyselin [91], které se dělí do čtyř částí. 
N-terminální část, centrální část, která se specificky váže na DNA, tetramerizační oblast 
zajišťuje formování p53 do konformačně aktivních tetramerů a C-terminální část.  
N-terminální část a C-terminální část obsahují modifikovatelné aminokyseliny [92].  
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5 TESTY VIABILITY 

5.1 MTT 
MTT test byl poprvé popsán již v roce 1983 Timem Mosmannem [93, 94]. Spadá mezi 
takzvané kolorimetrické testy [95, 96], které jsou založeny na porovnávání intenzity 
zabarveného roztoku látky o neznámé koncentraci s roztokem téže látky o známé koncentraci 
[97]. MTT testy jsou realizovány pomocí tetrazoliové soli-thiazolylbluetetrazolium bromidu, 
často nazývaného MTT. Přesný chemický název MTT je  
3-[4,5-dimethyl-2-thiazolyl]-2,5-difenyl-2H-tetrazolium bromid [96]. Tento test je užívaný k 
vyhodnocení životaschopnosti buněk, cytotoxicity a ke studiím proliferace v buněčné biologii 
[95, 96].  

MTT je redukováno v metabolicky aktivních buňkách mitochondriálními 
dehydrogenázami na ve vodě nerozpustný formazan (Obrázek 13). Tato redukce je 
doprovázena viditelnou změnou, kdy ze žlutého MTT roztoku vznikají modro-fialové 
krystalky formazanu  [96, 98]. 

  

K rozpuštění krystalků formazanu je tedy zapotřebí organického rozpouštědla [94]. 
Detekce probíhá za použití automatické čtečky destiček (ELISA reader) ve viditelné oblasti 
při 590 nm [95], kdy absorbance roztoku odpovídá množství metabolicky aktivních buněk 
(tzn. čím vyšší je hodnota absorbance, a tedy čím tmavší je barva roztoku, tím vyšší 
je procento živých buněk). 

Cytotoxické sloučeniny, mezi něž patří i cisplatina a její deriváty, jsou schopné poškodit 
a zničit buňky a tím snížit redukci MTT na formazan [98].  

MTT patří mezi nejrozšířenější a díky tomu i nejznámější metodu testování viability buněk 
[93]. Nevýhoda MTT testu je, že v některých buněčných linií není tetrazoliová sůl 
metabolizována. Další nevýhodou tohoto testu je i fakt, že při jeho užití je nutná práce 
s velkým množství dimethylsulfoxidu, který je dráždivý a má nepříznivé účinky 
na laboratorní zařízení [98].  

Obrázek 13: Chemická struktura MTT a formazanu produkovaného v živých buňkách. (Převzato z 
[99] a upraveno) 
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Obrázek 14: Chemická struktura tetrazoliové soli XTT a odpovídajícího formazanu. Převzato z [103]
a upraveno)  

5.2 XTT 
Vzhledem k potřebě používání organických rozpouštědel při MTT byla v roce 1988 Paullem 
a jeho kolegy syntetizována další tetrazolinová sůl, a to XTT s chemickým názvem  
2,3-bis(2-methoxy-4-nitro-5-sulfofenyl)-2H-tetrazolium-5-karboxanilid [100].  

Žlutý roztok XTT je metabolicky redukován životaschopnými buňkami na ve vodě 
rozpustný oranžově zabarvený formazan (Obrázek 14) [101]. Díky tomuto činidlu dojde 
ke zkrácení samostatného procesu zjištění viability buněk, jelikož nemusí docházet 
k rozpouštění formazanu a lze přímo odečíst absorbance [102] při vlnové délce 475 nm 
pomocí čtečky destiček [101].  

 Nevýhodou XTT testu je fakt, že většina lidských nádorových buněčných linií 
metabolizuje XTT méně efektivně než MTT [100]. Tato nevýhoda však může být potlačena 
přidáním dalších složek jako je fenazin methosufát nebo 2-methylnaftlen-1,4-dion [102].  

5.3 WST 

5.3.1 WST-1 
Činidlo WST-1 (2-(4-nitrofenyl)-2H-5-tetrazolio]-1,3-benzen disulfonát) [98] poskytuje 
jednoduchý a přesný způsob měření proliferace buněk. Podstata tohoto testu je stejná jako 
u MTT a XTT, jelikož zde také dochází ke štěpení tetrazoliové soli WST-1 (Obrázek 15) 
buněčnými mitochondriálními hydrogenázami na formazan. Větší počet životaschopných 
buněk má za následek více aktivních mitochondriálních dehydrogenáz, což vede k nárůstu 
množství formazanového barviva. Toto barvivo vyprodukované životaschopnými buňkami 
může být kvantifikováno měřením absorbance při 440 nm pomocí ELISA readeru. 
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Obrázek 15: Chemická struktura tetrazoliové soli WST-1 a odpovídajícího formazanu. (Převzato z 
[104] a upraveno) 

Celý test může být proveden ve stejné mikrotitrační desce a nevyžaduje další kroky jako 
je mytí, sklizeň a solubilizace buněk. Tato metoda není radioaktivní, je rychlá a citlivější 
než testy na bázi XTT a MTT. Další nespornou výhodou je i to, že činidlo je stabilní po dobu 
několika týdnů při teplotě 4 °C [105].  

5.3.2 WST-8 
WST-8 (Obrázek 16) test je dalším z kolorimetrických testů k hodnocení viability 
a proliferace buněk, kde je jako činidlo využívána  
2-(2-methoxy-4-nitrofenyl)-3-(4-nitrofenyl)-5-(2,4-disulfofenyl)-2H-tetrazolium monosodná 
sůl [106]. Tato sůl po redukci dává oranžově zabarvený formazan, jehož množství je přímo 
úměrné počtu živých buněk [107]. 

 

Obrázek 16: Chemická struktura tetrazoliové soli WST-1 a odpovídajícího formazanu. (Převzato z 
[108] a upraveno) 

Mezi nesporné výhody patří to, že je činidlo stabilní při teplotě 4 °C po dobu jednoho roku. 
Další výhodou je detekční senzitivita, která je u WST-8 vyšší než u jiných testů na bázi 
tetrazoliové soli [107]. 
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6 CÍLE PRÁCE 

 Literární rešerše 
 Stanovení IC50 po působení cytostatik na buněčných liniích MCF7 a HEK293FT 
 Detekce apoptózy a nekrózy po působení cytostatik na buněčných liniích MCF7 

a HEK293FT 
 Stanovení množství HSP a kochaperonů v buněčných liniích MCF7 a HEK293FT 

po zásahu cytostatik pomocí westernového přenosu 
 Testování kolokalizace HSP a jejich modelového cílového proteinu (p53) 
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7 MATERIÁL 

7.1 Roztoky 
PBS 10x koncentrovaný, 1 l: 

 Složení: 80 g NaCl + 2 g KCl + 14,4 g Na2HPO4 + 2,4 g KH2PO4 + Milli-Q voda 
 Pracovní koncentrace 1x se připravila smícháním 100 ml 10x PBS a 900 ml Milli-Q 

vody. 
 Pro účely promývání membrán při westernovém přenosu byl do roztoku 1x PBS 

přidán detergent Tween20 o výsledné koncentraci 0,5 %. 

Zásobní roztok akrylamidu (koncentrační vrstva), 100 ml: 

 Složení: 16,7 ml 40% akrylamidu (akrylamid:bisakrylamid 19:1) + 12,5 ml 1M Tris, 
pH 6,8 + 0,5 ml 20% SDS + 70,3 ml Milli-Q voda 

Zásobní roztok akrylamidu (separační vrstva), 121,2 ml: 

 Složení: 45 ml 40% akrylamidu (akrylamid:bisakrylamid 19:1) + 40 ml 1M Tris, 
pH 8,8 + 1,2 ml 10% SDS + 35 ml Milli-Q voda 

Elektroforetický pufr pro PAGE, 10x koncentrovaný, 1 l: 

 Složení: 30,3 g Tris + 144,2 g Glycin + 10 g SDS + Milli-Q voda 
 Pracovní koncentrace 1x se přípravila naředěním 100 ml 10x koncentrovaného pufru 

a 900 ml Milli-Q vody. 

Pufr pro westernový přenos, 10x koncentrovaný, 1 l: 

 Složení: 30,3 g Tris + 145 g Glycin + Milli-Q voda 
 Pracovní koncentrace 1x se připravila smícháním 100 ml 10x koncentrovaného pufru, 

100 ml methylalkoholu a 800 ml Milli-Q vody. 

Nanášecí pufr CSB („complete sample buffer“) 4x koncentrovaný, 10 ml: 

 Složení: 2 ml 1M Tris, pH 6,8 + 0,8 g SDS + 4,6 ml 87% glycerol + 2 ml 0,5M 
EDTA, pH 8 + 0,4 ml β-merkaptoethanol + 8 mg bromfenolová modř + 0,2 ml     
Milli-Q voda 

 CSB pufr byl přimíchán k buněčnému lyzátu v poměru 1 díl CSB na 3 díly lyzátu.  

MTT solvent, 100 ml: 

 Složení: 100 µl NP40 + 400 µl 1M HCl + 99,5 ml isopropanol 

7.2 Buněčné linie 

7.2.1 Materiál 
MCF7 – je nádorová buněčná linie odvozená v roce 1970 z nádoru prsu. Jsou to epiteliální 
buňky, jejichž karyotyp obsahuje 66 až 87 chromozomů v závislosti na zdroji (tkáňové 
bance). Nárůst tvoří jednu vrstvu a v cytoplazmě obsahují estrogenový receptor. 
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HEK293FT – je nenádorová buněčná linie odvozená z lidských embryonálních buněk 
ledvin. Původní linie je z abortovaného embrya z roku 1973, které byly transfekovány 
adenovirem. Buňky této linie rychle rostou a lze je snadno transfekovat. Linie 293FT 
je transfekovaná velkým T antigenem simian viru 40. 

Pro kultivaci buněk bylo použito médium DMEM High Glucose (Biosera), fetální bovinní 
sérum GOLD (Biosera), Penicilin/Streptomycin (PAA), trypsin-EDTA 10x (Biosera), misky 
pro buněčné linie 100 mm (TPP), lahve pro buněčné linie 75 cm2 s uzávěrem s filtrem (TPP), 
96 jamkové destičky (TPP), jednorázové pipety 5, 10 a 25 ml (TPP). Při experimentech byla 
použita cisplatina (Sigma Aldrich), karboplatina (Abcam), oxaliplatina (Abcam), satraplatina 
(Abcam), nedaplatina (Abcam), picoplatina (Abcam) a dále inhibitory proteáz (ROCHE), 
inhibitory fosfatáz (ROCHE) a lyzační pufr RIPA 10x koncentrovaný (Millipore). 

7.2.2 Přístroje 
Pro práci s buněčnými liniemi byl použit inverzní mikroskop (AE 30), inkubátor (Salvis 
LAB), flow box (Telstar), autokláv (Chirana) a centrifuga 5804 s výkyvným/normálním 
rotorem (Eppendorf). 

7.3 MTT test viability 

7.3.1 Materiál 
Při experimentech byl využíván MTT (thiazolyl blue) (Duchefa Biochemie), MTT solvent 
a 96 jamkové destičky (TPP). 

7.3.2 Přístroje 
Mezi používané přístroje patřil Orbital Shaker Incubator ES-20 (Biosan) a ELISA reader 
Synergy H1 Hybrid Multi-mode Reader (BioTek). 

7.4 Detekce apoptózy a nekrózy 

7.4.1 Materiál 
K detekci apoptózy a nekrózy byla použita fluorescenční barviva Hoechst (ThermoFisher), 
propidium jodid (Serva) a Anexin V (Santa Cruz). 

7.4.2 Přístroje 
Buňky byly zkoumány pomocí inverzního fluorescenčního mikroskopu IX83 (Olympus). 

7.5 Stanovení celkové koncentrace proteinů dle Bradfordové 

7.5.1 Materiál 
Pro stanovení koncentrace proteinů bylo použito činidlo Bio-Rad Protein Assay Dye Reagent 
(Bio-Rad) a 96 jamkové destičky (TPP).  

7.5.2 Přístroje 
Vzorky byly měřeny na ELISA readeru Synergy H1 Hybrid Multi-mode Reader (BioTek). 

7.6 Příprava proteinového lyzátu 

7.6.1 Materiál 
Pro přípravu lyzátu byl použit RIPA pufr (Millipore), inhibitor proteáz (cOmplete Roche) 
a fosfatáz (PhosSTOP, Roche). 
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7.7 SDS-PAGE 

7.7.1 Materiál 
Pro SDS polyakrylamidovou elektroforézu byly použity tyto chemikálie: TRIS (Roth), SDS 
(Serva), beta-merkaptoethanol (Sigma Aldrich), bromfenolová modř (Lachema), glycerol 
(Onex), 4x CSB, butanol (Sigma Aldrich), TEMED (Serva), APS (Sigma Aldrich) 
a proteinový marker Spectra Multicolor Broad Range Protein Ladder (Thermo Scientific). 

7.7.2 Přístroje  
Byly využity tyto přístroje: termoblok (Eppendorf, Grant), centrifuga MiniSpin (Eppendorf) 
a Mini Protean / Tetra Cell System (oba Bio-Rad). 

7.8 Westernový přenos 

7.8.1 Materiál 
Pro westernový přenos byla využita nitrocelulózová membrána (Pall Corporation), blokovací 
roztok (5% mléko v 1x PBS), Ponceau S (Sigma Aldrich) a ECL reagencie (GE Healtcare). 

7.8.2 Přístroje 
Byla využita aparatura pro western Mini Trans-Blot Electrophoretic Transfer Cell (Bio-Rad) 
a Las3000 (Fujifilm). 

7.9 Protilátky 
 myší monoklonální protilátka rozeznávající β-aktin A5441 (Sigma Aldrich), 

koncentrace protilátky 1 µg/µl, ředění 1:6 000  
 myší monoklonální protilátka rozeznávající HSP70 s přídavkem NaN3 (MOU), 

koncentrace protilátky 1,3 µg/µl, ředění 1:500 
 myší monoklonální protilátka rozeznávající HSP90 s přídavkem NaN3 (MOU), 

koncentrace protilátky 1,3 µg/µl, ředění 1:500 
 myší monoklonální protilátka rozeznávající HOP s přídavkem NaN3 (MOU), 

koncentrace protilátky 1,2 µg/µl, ředění 1:500 
 myší monoklonální protilátka rozeznávající CHIP s přídavkem NaN3 (MOU), 

koncentrace protilátky 1,2 µg/µl, ředění 1:500 
 CM1 (MOU) – králičí polyklonální protilátka proti p53, koncentrace protilátky 

1 µg/µl, ředění 1:500 
 protilátka proti myší primární protilátce Anti-mouse konjugovaná s peroxidázou 

(Sigma Aldrich), ředění 1:10 000 
 protilátka proti králičí primární protilátce konjugovaná s fluoroforem DyLight 594 

ab96893 (Abcam), koncentrace protilátky 0,5 µg/µl, ředění 1:500  
 protilátka proti myší primární protilátce konjugovaná s fluoroforem Alexa Fluor 488 

4408 (Cell Signaling), koncentrace protilátky 2 µg/µl, ředění 1:500 

7.10 Konfokální mikroskopie 

7.10.1 Materiál 
K přípravě preparátu byla využita podložní sklíčka (Thermo Scientific), krycí sklíčka 
(Corning), montovací médium ProLong Gold Antifade Reagent with DAPI (Thermo Fisher 
Scientific), 4% formaldehyd, 0,2% Triton X, 0,1% saponin a jako blokovací roztok 1% 
bovinní sérový albumin (BSA). 
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7.10.2 Přístroje 
Pro snímání buněk byl využit konfokální mikroskop Leica TCS SP5 (Leica). 
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8 METODY 

V rámci experimentální části diplomové práce byl využíván MTT test pro určení viability 
buněk. Apoptóza a nekróza byla zkoumána pomocí fluorescenčního mikroskopu. 
Pro imunodetekci proteinů byla využita polyakrylamidová gelová elektroforéza v přítomnosti 
dodecylsíranu sodného (SDS-PAGE), po které následoval westernový přenos (WB). 
Kolokalizace proteinů v buňce byla zjišťována pomocí konfokálního mikroskopu. 

8.1 Kultivace buněčných linií 
Kultivace buněčných linií probíhala v inkubátoru za standardních podmínek (37 °C, 5 % 
CO2). V závislosti na buněčné linii probíhalo pasážování buněk jednou týdně. Vždy 
se nejprve odsálo staré médium z kultivační lahve a buňky byly následně opláchnuty 
roztokem PBS. Po odsátí PBS byly buňky podrobeny působení trypsinu, který uvolnil buňky 
od povrchu kultivační nádoby. Trypsin působil po dobu deseti minut. Poté byly buňky 
přepipetovány do 15 ml falkony a centrifugovány 5 minut při 4 °C na 300 g. Následně 
byl trypsin odstraněn a buňky byly rozsuspendovány ve 2 ml kultivačního média DMEM 
High Glucose s fetálním bovinním sérem (10 %) a antibiotiky Penicilin/Streptomycin. 
Následně byla zjištěna koncentrace buněk za pomocí Bürkerovy komůrky. Potřebné množství 
buněk bylo poté vyseto do nové kultivační lahve s 10 ml média. Kvůli zajištění sterilního 
prostředí probíhala veškerá práce s buňkami v laminárním boxu.  

8.2 Zjištění koncentrace buněk pomocí Bürkerovy komůrky 
Bürkerova komůrka je skleněná destička, na které jsou vyryty dvě mřížky pro počítání buněk. 
Mezi skleněnou destičku a krycí sklíčko naneseme 5 µl suspenze získané po uvolnění buněk 
z povrchu kultivační lahve a následném zcentrifugování a rozpipetování v kultivačním médiu. 
Takto připravenou komůrku umístíme na inverzní mikroskop a spočítáme buňky v deseti 
čtvercích komůrky a zároveň buňky, které se dotýkají zevnitř i zvenku, námi zvolených dvou 
stran čtverce (např. horní a levá strana nebo dolní a pravá strana). Po zjištění průměrného 
počtu buněk ve čtverci se dopočítá koncentrace buněk na 1 ml. Jedna buňka ve čtverci 
odpovídá čtvrt milionu buněk v jednom mililitru suspenze. 

8.3 MTT test 
Po zjištění koncentrace buněk v suspenzi byl využit MTT test. Do 96 jamkové destičky bylo 
napipetováno 20 000 buněk na jamku a následně bylo k buňkám přidáno 180 µl kultivačního 
média (Obrázek 17). Destička byla ponechána 24 hodin v inkubátoru. Druhý den bylo 
k buňkám přidáno cytostatikum o koncentraci od 0,78125µM do 200µM. V případě kontrolní 
jamky byl přidán chloristan sodný. Cytostatikum na buňky působilo 24 hodin (Tabulka 1). 
Třetí den bylo do jamek s buňkami přidáno 20 µl MTT (2,5 mg/1 ml PBS) na devadesát 
minut. Během této doby vznikly v jamkách fialové krystaly. Následně byl obsah jamek 
odstraněn a bylo do nich přidáno 150 µl MTT solventu, který krystaly rozpustil. Rozpouštění 
krystalů probíhalo na třepačce za tmy. Takto připravená destička byla změřena na ELISA 
readeru při vlnové délce 590 nm. 
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Obrázek 17: Pipetovací schéma 

 

Tabulka 1: Koncentrace používaného cytostatika 

Zásobní 
koncentrace 

cytostatika [mM] Ředění 

Koncentrace 
cytostatika v 
jamce [µM] 

Pozice na destičce 
viz. Obrázek 17 

  Cytostatikum [µl] NaClO4 [µl]   K (NaClO4) 

6 90 0 200 1 
2 3 45 z ↑ 45 100 2 
 1,5 45 z ↑ 45 50 3 

0,75 45 z ↑ 45 25 4 

0,375 45 z ↑ 45 12,5 5 

0,1875 45 z ↑ 45 6,25 6 

0,09375 45 z ↑ 45 3,125 7 

0,046875 45 z ↑ 45 1,5625 8 

0,0234375 45 z ↑ 45 0,78125 9 

 

8.4 Stanovení koncentrace proteinů metodou dle Bradfordové 
Pro stanovení koncentrace proteinů v lyzátech z buněčných linií byla použita metoda podle 
Bradfordové. Principem této kolorimetrické metody je zabarvení roztoku s obsahem proteinů 
po přidání reakčního činidla, které obsahuje barvivo Coomassie Brilliant Blue G-250. Barvivo 
se váže na některé aminokyseliny, zejména arginin, a takto navázané mění své optické 
vlastnosti.  

Stanovení proteinu probíhalo po smíchání 4 µl vzorku, 100 µl činidla a 396 µl vody. Směs 
byla inkubována 10 minut při laboratorní teplotě a následně byla proměřena absorbance 
při 595 nm na mikrotitrační destičce pomocí ELISA readeru. Kalibrační křivka byla 
připravena pomocí BSA o přesně dané koncentraci. Na základě získaných absorbancí vzorků 
a kalibrační křivky byla spočítaná koncentrace proteinu. 

8.5 Detekce apoptózy a nekrózy 
Do 96 jamkové destičky bylo napipetováno 7 500 buněk na jamku a 180 µl kultivačního 
média (Obrázek 17). Následující den bylo přidáno cytostatikum (Tabulka 1), které na buňky 
působilo 24 hodin. Třetí den byl nejprve odstraněn obsah z jamek a poté byly buňky 
propláchnuty 100 µl PBS. Po odsátí PBS bylo k buňkám přidáno 50 µl směsi Hoechst 

KULTIVAČNÍ MÉDIUM S BUŇKAMI 
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(291 µl/14 ml PBS) a propidium jodid (1 mg/1 ml PBS). Směs byla připravena objemově 1:1, 
a dále bylo k buňkám přidáno 0,1 µl Anexinu V. Buňky byly v této směsi inkubovány 
po dobu 15 minut při laboratorní teplotě a ve tmě. Poté byla destička nasnímána 
na fluorescenčním mikroskopu. 

8.6 Příprava proteinového lyzátu 
Po působení cytostatiky byly buňky sklizeny obdobným způsobem jako při výše popsané 
kultivaci. Bylo odsáto médium, buňky opláchnuty v PBS a sklizeny s využitím trypsinu. 
Takto získaná suspenze byla centrifugována (5 minut, 500 g) za vzniku peletu. Poté byl 
odstraněn roztok trypsinu, buňky se resuspendovaly v PBS a centrifugovaly za stejných 
podmínek. Dále byly buňky lyzovány 15 minut na ledu v lyzačním pufru s přídavkem 
inhibitorů proteáz a fosfatáz dle návodu výrobce. V takto získaném lyzátu byla změřena 
koncentrace proteinů metodou dle Bradfordové. Následně byl k lyzátu přidán nanášecí CSB 
pufr a lyzát byl uložen v mrazicím boxu při -20 °C. 

8.7 Elektorforéza v polyakrylamidovém gelu 
Pro elektroforézu byl připraven gel s dvěma vrstvami o různé koncentraci polyakrylamidu. 
Spodní vrstva plní separační funkci a horní vrstva slouží jako koncentrační. Vzorky byly 
nejprve zdenaturovány při 95 °C po dobu 5 minut a poté byly naneseny na gel. Zároveň 
se vzorky byl na gel nanesen i proteinový standard, který obsahuje různé proteiny o známé 
velikosti zbarvené okem viditelnými barvami. Díky zbarvení nám standard umožňuje zjistit 
velikost proteinů detekovaných ve vzorcích. Elektroforéza probíhala ve vertikální poloze 
v pufru pro PAGE (25 mM Tris + 192 mM Glycin + 3,5 mM SDS) 15 minut při 50 V, 
15 minut při 100 V a 60 minut při 150 V.  

8.8 Westernový přenos 
Westernový přenos umožňuje imunodetekci proteinů rozdělených při SDS-PAGE na speciální 
membráně. Přenos proteinů z gelu na nitrocelulózovou membránu probíhal 90 minut 
při 150 mA a pufru pro WB (25 mM Tris + 193 mM Glycin). Během přenosu byla aparatura 
chlazena vloženým zásobníkem s ledem. 

Po přenosu byla membrána nejprve zablokována v 5% mléce rozpuštěném v 1x PBS 
po dobu 30 minut. Během této doby došlo k pokrytí volného místa na membráně proteiny 
z mléka. Tento krok zamezí navázání protilátky přímo na membránu během pozdější 
inkubace. Následně byly membrány inkubovány přes noc v lednici ve stejném roztoku mléka 
s primárními protilátkami naředěnými dle informací v kapitole Protilátky 7.9. Po inkubaci 
byly membrány promývány roztokem 1x PBS s přídavkem 0,5% detergentu Tween20 
(5x5 minut). Inkubace membrán se sekundárními protilátkami (konjugovaných s peroxidázou) 
probíhala v roztoku mléka jednu hodinu za pokojové teploty na třepačce. Následovalo stejné 
promytí jako po první inkubaci. Po inkubaci s protilátkami a oplachu membrán byl aplikován 
roztok ECL, který obsahuje substrát pro peroxidázu. Při rozkládání substrátu enzymem 
dochází k chemiluminiscenci, která byla snímána pomocí přístroje Las3000. 

8.9 Konfokální mikroskopie 
Fixovaný preparát na mikroskop byl připravován za využití šesti jamkové destičky. Do jamky 
bylo vloženo sklíčko pokryté polylysinem. Sklíčko bylo následně zalito 2 ml kultivačního 
média. Na toto sklíčko bylo vyseto 50 000 buněk. Buňky byly ponechány do druhého dne 
v inkubátoru. Druhý den byly buňky podrobeny působení cisplatiny a oxaliplatiny o přesné 
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koncentraci (12,5µM a 25µM u nádorové buněčné linie MCF7 a 25µM a 50µM u nenádorové 
buněčné linie HEK293FT). Inkubace probíhala 24 hodin. Následující den byly buňky 
na krycím skle zafixovány 4% formaldehydem po dobu deseti minut. Poté byl formaldehyd 
z jamek odstraněn. Dále proběhla permeabilizace buněčných membrán pomocí 0,2%  
Tritonu-X a 0,1% Saponinu. Tento krok je nezbytný k prostupu protilátek přes buněčné 
membrány a díky němu může dojít k naznačení proteinů zájmu. Po promytí jamek roztokem 
1x PBS (2x5 minut), proběhlo zablokování povrchu 1% roztokem BSA (30 minut 
na třepačce). Následně byly buňky inkubovány v roztoku primárních protilátek (přes noc 
v ledničce). Další den byla primární protilátka vymyta pomocí roztoku 1x PBS (5x5 minut). 
Inkubace se sekundárními protilátkami probíhala jednu hodinu za tmy při pokojové teplotě 
na třepačce. Poté bylo krycí sklíčko přilepeno na podložní sklo pomocí montovacího média. 
V něm bylo obsaženo fluorescenční barvivo DAPI, které se interkaluje do DNA a slouží tak 
k obarvení buněčných jader. Krycí sklo bylo zatíženo závažím a preparát byl ponechán 
24 hodin v ledničce ve tmě. Během této doby došlo k zatvrdnutí montovacího média a závaží 
zajistilo jeho rovnoměrné rozvrstvení na celé ploše preparátu. 

Konfokální mikroskop je speciální typ fluorescenčního mikroskopu, který dokáže zachytit 
pouze obraz z roviny, na kterou je zaostřeno, a všechno ostatní dokáže odfiltrovat. Tento 
typ snímání dává mnohem kvalitnější obraz než klasický fluorescenční mikroskop. 
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9 VÝSLEDKY 

9.1 Stanovení cytotoxicity 
V těchto experimentech byla studována cytotoxicita cisplatiny, karboplatiny, oxaliplatiny, 
satraplatiny, nedaplatiny a pikoplatiny na nádorové buněčné linii MCF7 a nenádorové 
buněčné linii HEK293FT. Pro studium cytotoxicity a zjištění střední inhibiční koncentrace 
bylo využito MTT testů. Buňky byly vystaveny působení cytostatik po dobu 24 hodin 
v koncentracích uvedených v kapitole 8.3. MTT testy byly prováděny ve čtyřech 
opakováních. 

Nejúčinnějším cytostatikem na nádorové buněčné linii MCF7 je cisplatina následovaná 
satraplatinou a oxaliplatinou. Žádné nebo velmi malé cytostatické účinky jsem pozorovala 
u karboplatina, nedaplatina a pikoplatina. Střední inhibiční koncentrace cisplatiny 
je 15,97 mikromolární. Jedním z derivátů cisplatiny, u kterého nebylo dosaženo střední 
inhibiční koncentrace, je karboplatina. Střední inhibiční koncentrace oxaliplatiny 
je 128,77 mikromolární. V případě satraplatiny byla zjištěna střední inhibiční koncentrace 
74,93 mikromolární. Dalším z derivátů cisplatiny, u kterého nebylo dosaženo střední inhibiční 
koncentrace, je nedaplatina. Posledním studovaným derivátem cisplatiny byla pikoplatina. 
Střední inhibiční koncentrace pikoplatiny je 208,04 mikromolární (Obrázek 18). 

 

Obrázek 18: Grafické znázornění působení cisplatiny a jejích derivátů na nádorové buněčné linii 
MCF7. Cisplatina (tmavě modrá), karboplatina (červená), oxaliplatina (zelená), satraplatina 
(fialová), nedaplatina (světle modrá) a pikoplatina (oranžová).  

Nejúčinnějším cytostatikem na nenádorové buněčné linii HEK293FT je cisplatina 
následovaná nedaplatinou, oxaliplatinou a satraplatinou. Žádné nebo velmi malé cytostatické 
účinky prokázaly karboplatina, potažmo pikoplatina. Střední inhibiční koncentrace cisplatiny 
je 30,52 mikromolární. Jedním z derivátů cisplatiny, u kterého nebylo dosaženo střední 
inhibiční koncentrace, je karboplatina. Střední inhibiční koncentrace oxaliplatiny 
je 91,62 mikromolární. V případě satraplatiny byla zjištěna střední inhibiční koncentrace 
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93,35 mikromolární. Střední inhibiční koncentrace nedaplatiny je 48,82 mikromolární. 
Posledním studovaným derivátem cisplatiny byla pikoplatina. Střední inhibiční koncentrace 
pikoplatiny je 162,99 mikromolární (Obrázek 19). 

 

Obrázek 19: Grafické znázornění působení cisplatiny a jejích derivátů na nenádorové buněčné linii 
HEK293FT. Cisplatina (tmavě modrá), karboplatina (červená), oxaliplatina (zelená), satraplatina 
(fialová), nedaplatina (světle modrá) a pikoplatina (oranžová). 

 Z porovnání středních inhibičních koncentrací chemoterapeutik je patrné, že u nádorové 
buněčné linie MCF7 má cisplatina a satraplatina větší efekt než u nenádorové buněčné linie 
HEK293FT. Dalším zajímavým zjištěním je to, že nedaplatina vykazovala cytostatické účinky 
pouze u buněčné linie HEK293FT, zatímco u karcinomu prsu MCF7 neprokázala téměř žádné 
cytostatické účinky (Tabulka 2). 

Tabulka 2: Stručný přehled středních inhibičních koncentrací cisplatiny a jejích derivátů po působení 
na nádorové buněčné linii MCF7 a nenádorové buněčné linii HEK293FT. 

 MCF7 HEK293FT 
CYTOSTATIKUM IC50 [µM] IC50 [µM] 
Cisplatina 15,97 30,52 
Karboplatina - - 
Oxaliplatina 128,77 91,62 
Satraplatina 74,93 93,35 
Nedaplatina - 48,82 
Pikoplatina 208,04 162,99 

 

9.2 Detekce apoptózy a nekrózy 
Pomocí fluorescenčního mikroskopu a fluorescenčních barviv byl zjištěn počet apoptických 
a nekrotických buněk po působení cisplatiny, karboplatiny, oxaliplatiny, satraplatiny 
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a nedaplatiny jak u nádorové buněčné linie MCF7, tak u nenádorové buněčné linie 
HEK293FT. Apoptické buňky byly nabarveny pomocí annexinu V (vpravo nahoře), 
nekrotické buňky byly nabarveny pomocí propidium jodidu (vlevo dole) a všechny buňky 
pomocí Hoechstu (vlevo nahoře). Překryv buněk je zobrazen vpravo dole (Obrázek 20). 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 20: Ukázka buněk z fluorescenčního mikroskopu. Buňky (modrá), apoptické buňky (zelená), 
nekrotické buňky (červená), vpravo dole překryv všech buněk. Zvětšení buněk 20x, bílá čára 
znázorňuje měřítko o velikosti 100 µm. 

Na následujícím Obrázek 21 vidíme počet apoptických a nekrotických buněk v procentech 
po působení cisplatiny v různých koncentracích na nenádorové buněčné linii HEK293FT. 
Z obrázku je patrné, že se zvyšující se koncentrací cisplatiny se zvyšuje i počet apoptických 
a nekrotických buněk. Celkový počet buněk, na obrázku značený modrým sloupečkem, 
je stejný při všech koncentracích použité cisplatiny, ale pro větší přehlednost obrázku je tato 
hodnota ukázána pouze u kontrolních buněk, tudíž s nulovou koncentrací cisplatiny.  



40 


 

Obrázek 21: Grafické zobrazení počtu apoptických a nekrotických buněk po působení cisplatiny o 
různých koncentracích na nenádorové buněčné linii HEK293FT. Modrá barva znázorňuje celkový 
počet buněk, červenou barvou jsou naznačeny apoptické buňky a zelená barva znázorňuje nekrotické 
buňky. 

Stejným způsobem byl testován vliv dalších cytostatik. Na následujícím Obrázek 22 A 
vidíme počet apoptických a nekrotických buněk v procentech po působení karboplatiny 
o různých koncentracích na nenádorové buněčné linii HEK293FT. Z obrázku je patrné, 
že počet apoptickcýh buněk je téměř konstantní a poměrně veliký i při nízkých koncentracích 
cytostatika. Co se týče nekrotických buněk, tak ani jejich počet se s přibývající koncentrací 
karboplatiny nijak zvlášť nezvyšuje. Po působení oxaliplatiny (Obrázek 22 B) se počet 
nekrotických buněk ani v tomto případě výrazněji nezvyšuje se zvyšující se koncentrací 
cytostatika. Co se týče množství apoptických buněk, tak v tom není vidět žádný trend. 
Po působení satraplatiny (Obrázek 22 C) se počet nekrotických buněk se vzrůstající 
koncentrací cytostatika nepatrně zvyšuje, zatímco počet apoptickcýh buněk je téměř 
konstantní. Buňky se po působení nedaplatiny (Obrázek 22 D) chovají dle předpokladů, 
tzn. že počet apoptických i nekrotických buněk se zvyšuje s rostoucí koncentrací nedaplatiny. 
Celkový počet buněk, na obrázcích značený modrým sloupečkem, je stejný při všech 
koncentracích použitých cytostatik, ale pro větší přehlednost obrázku je tato hodnota ukázána 
pouze u kontrolních buněk, tudíž s nulovou koncentrací cytostatika.  
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Obrázek 22: Grafické znázornění počtu apoptických a nekrotických buněk po působení cytostatik  
(A – karboplatina, B – oxaliplatina, C – satraplatina, D – nedaplatina) o různých koncentracích na 
nenádorové buněčné linii HEK293FT. Modrá barva znázorňuje celkový počet buněk, červenou barvou 
jsou naznačeny apoptické buňky a zelená barva znázorňuje nekrotické buňky. 

V další fázi jsme sledovali počet apoptických a nekrotických buněk na nádorové buněčné 
linii MCF7 po působení cisplatiny. Na Obrázek 23 je vidět, že se zvyšující se koncentrací 
se zvyšuje i počet apoptických a nekrotických buněk. Celkový počet buněk, na obrázku 
značený modrým sloupečkem, je stejný při všech koncentracích použití cisplatiny, ale pro 
větší přehlednost obrázku je tato hodnota ukázána pouze u kontrolních buněk, tudíž s nulovou 
koncentrací cisplatiny.  
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Obrázek 23: Grafické zobrazení počtu apoptických a nekrotických buněk po působení cisplatiny o 
různých koncentracích na nádorové buněčné linii MCF7. Modrá barva znázorňuje celkový počet 
buněk, červenou barvou jsou naznačeny apoptické buňky a zelená barva znázorňuje nekrotické buňky. 

Stejným způsobem byl testován vliv dalších cytostatik. Na následujícím Obrázek 24 A 
vidíme počet apoptických a nekrotických buněk v procentech po působení karboplatiny. 
Procentuální počet apoptických buněk se zvětšuje s rostoucí koncentrací cytostatika, 
ale poměrně výrazně kolísá. Množství nekrotických buněk se také s rostoucí koncentrací 
cytostatika zvětšuje. Počet apoptických a nekrotických buněk po působení oxaliplatiny 
je vidět na Obrázek 24 B. Z obrázku je patrný zvyšující se počet apoptických a následně 
i nekrotických buněk. Po působení satraplatiny (Obrázek 24 C) je počet apoptických 
a nekrotických buněk téměř stejný a napříč koncentracemi se s mírným kolísáním zvyšuje. 
Buňky se po působení nedaplatiny (Obrázek 24 D) chovají dle předpokladů, tzn. že počet 
apoptických i nekrotických buněk se zvyšuje se zvyšující se koncentrací nedaplatiny. 
V případě použití 200µM nedaplatiny je dokonce počet nekrotických buněk o téměř 10 % 
vyšší než počet apoptických buněk. Celkový počet buněk, na obrázcích značený modrým 
sloupečkem, je stejný při všech koncentracích použitých cytostatik, ale pro větší přehlednost 
obrázku je tato hodnota ukázána pouze u kontrolních buněk, tudíž s nulovou koncentrací 
cytostatika.  
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Obrázek 24: Grafické znázornění počtu apoptických a nekrotických buněk po působení cytostatik  
(A – karboplatina, B – oxaliplatina, C – satraplatina, D – nedaplatina) o různých koncentracích na 
nádorové buněčné linii MCF7. Modrá barva znázorňuje celkový počet buněk, červenou barvou jsou 
naznačeny apoptické buňky a zelená barva znázorňuje nekrotické buňky. 

9.3 Indukce proteinů tepelného šoku a kochaperonů po působení cytostatik u 
linie MCF7 a HEK293FT 

Pro zjištění množství určitého proteinu po působení cytostatik byl využit westernový přenos. 
K buňkám MCF7 a HEK293FT byla přidána cytostatika a buňky byly následně zpracovány 
tak, jak je popsáno v metodách (kapitoly 8.1, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8). 20 μg proteinu bylo naneseno 
na SDS-PAGE, po rozdělení přeneseno na membránu a detekováno pomocí protilátek. 

Ke stanovení množství proteinu HSP70 na nádorové buněčné linii MCF7 po působení 
cytostatik byla využita monoklonální protilátka rozeznávající HSP70. Z obrázku (Obrázek 25) 
je značně patrná indukce HSP70 po působení 12,5µM cisplatiny (start 2), 12,5µM a 25µM 
oxaliplatiny (starty 4 a 5), 12,5µM karboplatiny (start 6) a 12,5µM satraplatiny (start 8). 
Mírně zvýšená hladina proteinu HSP70 je patrná i po působení 25µM cisplatiny (start 3), 
25µM karboplatiny (start 7), 25µM satraplatiny (start 9) a u nedaplatiny v koncentraci 
12,5µM i 25µM (start 10 a 11). 
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Obrázek 26:  WB analýza HSP90 v buněčné linii MCF7. Start 1 kontrola, bez zásahu cytostatiky. 
Použitá cytostatika jsou cisplatina 12,5 mikromolární ve startu 2, cisplatina 25 mikromolární ve startu 
3, oxaliplatina 12,5 mikromolární ve startu 4, oxaliplatina 25 mikromolární ve startu 5, karboplatina 
12,5 mikromolární ve startu 6, karboplatina 25 mikromolární ve startu 7, satraplatina 
12,5 mikromolární ve startu 8, satraplatina 25 mikromolární ve startu 9, nedaplatina 
12,5 mikromolární ve startu 10, nedaplatina 25 mikromolární ve startu 11. 

 

Obrázek 25: WB analýza HSP70 v buněčné linii MCF7. Start 1 kontrola, bez zásahu cytostatiky. 
Použitá cytostatika jsou cisplatina 12,5µM ve startu 2, cisplatina 25µM ve startu 3, oxaliplatina 
12,5µM ve startu 4, oxaliplatina 25µM ve startu 5, karboplatina 12,5µM ve startu 6, karboplatina 
25µM ve startu 7, satraplatina 12,5µM ve startu 8, satraplatina 25µM ve startu 9, nedaplatina 
12,5µM ve startu 10, nedaplatina 25µM ve startu 11. 

 Ke stanovení množství proteinu HSP90 na nádorové buněčné linii MCF7 po působení 
cytostatik byla využita monoklonální protilátka rozeznávající HSP90. Protein byl detekován 
po působení všech cytostatik (starty 2-11), vyšší množství bylo pozorováno po působení 
25µM cisplatiny (start 3) a 25µM satraplatiny (start 9).  

 

 

 

 

 

Ke stanovení množství proteinu HOP neboli STIP1 na nádorové buněčné linii MCF7 
po působení cytostatik byla využita monoklonální protilátka rozeznávající HOP. Menší 
množství proteinu HOP jsem detekovala po působení 12,5µM oxaliplatiny (start 4), 12,5µM 
karboplatiny (start 6), 25µM satraplatiny (start 9), 12,5 a 25µM nedaplatiny (starty 10 a 11). 
Nejnižší signál jsem zaznamenala u 12,5µM satraplatiny (start 8). 
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Obrázek 27: WB analýza HOP v buněčné linii MCF7. Start 1 kontrola, bez zásahu cytostatiky. Použitá 
cytostatika jsou cisplatina 12,5µM ve startu 2, cisplatina 25µM ve startu 3, oxaliplatina 12,5µM ve 
startu 4, oxaliplatina 25µM ve startu 5, karboplatina 12,5µM ve startu 6, karboplatina 25µM ve startu 
7, satraplatina 12,5µM ve startu 8, satraplatina 25µM ve startu 9, nedaplatina 12,5µM ve startu 10, 
nedaplatina 25µM ve startu 11. 

 Ke stanovení množství proteinu CHIP neboli STUB1 na nádorové buněčné linii MCF7 po 
působení cytostatik byla využita monoklonální protilátka rozeznávající CHIP. Výrazné 
navýšení množství proteinu CHIP bylo pozorováno po zásahu 25µM cisplatiny (start 3). 
Vyšší množství jsem indukovala i u 12,5µM cisplatiny (start 2), oxaliplatiny 12,5µM i 25µM 
(starty 4 a 5) a karboplatiny 12,5µM a 25µM (starty 6 a 7). Naopak nižší signál jsem 
zaznamenala u 25µM nedaplatiny (start 11). 

 

Obrázek 28: WB analýza CHIP v buněčné linii MCF7. Start 1 kontrola, bez zásahu cytostatiky. 
Použitá cytostatika jsou cisplatina 12,5µM ve startu 2, cisplatina 25µM ve startu 3, oxaliplatina 
12,5µM ve startu 4, oxaliplatina 25µM ve startu 5, karboplatina 12,5µM ve startu 6, karboplatina 
25µM ve startu 7, satraplatina 12,5µM ve startu 8, satraplatina 25µM ve startu 9, nedaplatina 
12,5µM ve startu 10, nedaplatina 25µM ve startu 11. 

 Ke stanovení množství proteinu HSP70 na nenádorové buněčné linii HEK293FT po 
působení cytostatik byla využita monoklonální protilátka rozeznávající HSP70. Nižší 
množství proteinu jsem pozorovala po působení 50µM nedaplatiny (start 9) a 50µM 
karboplatiny (start 11). Navýšení množství proteinu bylo zpozorováno u 25µM cisplatiny 
(start 2) a 50µM satraplatiny (start 7). 
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Obrázek 29: WB analýza HSP70 v buněčné linii HEK293FT. Start 1 kontrola, bez zásahu cytostatiky. 
Použitá cytostatika jsou cisplatina 25µM ve startu 2, cisplatina 50µM ve startu 3, oxaliplatina 25µM 
ve startu 4, oxaliplatina 50µM ve startu 5, satraplatina 25µM ve startu 6, satraplatina 50µM ve startu 
7, nedaplatina 25µM ve startu 8, nedaplatina 50µM ve startu 9, karboplatina 25µM ve startu 10, 
karboplatina 50µM ve startu 11. 

 Ke stanovení množství proteinu HSP90 na nenádorové buněčné linii HEK293FT 
po působení cytostatik byla využita monoklonální protilátka rozeznávající HSP90. Výrazné 
navýšení množství proteinu HSP90 jsem zpozorovala po působení 25µM satraplatiny (start 6), 
zvýšená hladina stanovovaného proteinu byla také viditelná po působení 50µM satraplatiny 
(start 7) a 25µM nedaplatiny (start 8). Nižší signál proteinu jsem zjistila po působení 50µM 
nedaplatiny (start 9) a 50µM karboplatiny (start 11). 

 

Obrázek 30: WB analýza HSP90 v buněčné linii HEK293FT. Start 1 kontrola, bez zásahu cytostatiky. 
Použitá cytostatika jsou cisplatina 25µM ve startu 2, cisplatina 50µM ve startu 3, oxaliplatina 25µM 
ve startu 4, oxaliplatina 50µM ve startu 5, satraplatina 25µM ve startu 6, satraplatina 50µM ve startu 
7, nedaplatina 25µM ve startu 8, nedaplatina 50µM ve startu 9, karboplatina 25µM ve startu 10, 
karboplatina 50µM ve startu 11. 

 Ke stanovení množství proteinu HOP neboli STIP1 na nenádorové buněčné linii 
HEK293FT po působení cytostatik byla využita monoklonální protilátka rozeznávající HOP. 
Vyšší množství proteinu jsem indukovala po působení 50µM cisplatiny (start 3), 25µM 
nedaplatiny (start 8) a po působení karboplatiny v koncentracích 25µM a 50µM (starty 10 
a 11). 

 

Obrázek 31: WB analýza STIP1 v buněčné linii HEK293FT. Start 1 kontrola, bez zásahu cytostatiky. 
Použitá cytostatika jsou cisplatina 25µM ve startu 2, cisplatina 50µM ve startu 3, oxaliplatina 25µM 
ve startu 4, oxaliplatina 50µM ve startu 5, satraplatina 25µM ve startu 6, satraplatina 50µM ve startu 
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7, nedaplatina 25µM ve startu 8, nedaplatina 50µM ve startu 9, karboplatina 25µM ve startu 10, 
karboplatina 50µM ve startu 11. 

 Ke stanovení množství proteinu CHIP neboli STUB1 na nenádorové buněčné linii 
HEK293FT po působení cytostatik byla využita monoklonální protilátka rozeznávající CHIP. 
Zvýšené množství proteinu můžeme zpozorovat po působení 25µM oxaliplatiny (start 4), 
25µM satraplatiny (start 6), 50µM nedaplatiny (start 9) a po působení karboplatiny v obou 
koncentracích, tj. 25µM a 50µM (starty 10 a 11). Po působení ostatních cytostatik 
v koncentracích 25µM či 50µM nebyl zpozorován nárůst ani pokles proteinu CHIP.  

 

Obrázek 32: WB analýza CHIP v buněčné linii HEK293FT. Start 1 kontrola, bez zásahu cytostatiky. 
Použitá cytostatika jsou cisplatina 25µM ve startu 2, cisplatina 50µM ve startu 3, oxaliplatina 25µM 
ve startu 4, oxaliplatina 50µM ve startu 5, satraplatina 25µM ve startu 6, satraplatina 50µM ve startu 
7, nedaplatina 25µM ve startu 8, nedaplatina 50µM ve startu 9, karboplatina 25µM ve startu 10, 
karboplatina 50µM ve startu 11. 

9.4 Stanovení proteinu p53 a proteinů tepelného šoku v buňkách metodou 
konfokální mikroskopie 

Pro bližší pochopení aktivity zkoumaných proteinů byla využita metoda konfokální 
mikroskopie, která umožňuje pozorovat celé buňky a buněčné struktury. Hlavní výhodou této 
metody je možnost získat informaci o lokalizaci a distribuci proteinů uvnitř buňky. 
Experiment byl prováděn na nenádorové buněčné linii HEK293FT a na nádorové buněčné 
linii MCF7. Pro každou linii byla připravena sada vzorků, která obsahovala buňky bez zásahu 
cytostatik a po zásahu cisplatinou a oxaliplatinou o koncentracích 25µM a 50µM pro 
buněčnou linii HEK293FT, respektive 12,5µM a 25µM pro linii MCF7 (viz kapitola 8.9). 
Jedná se o zjištěné koncentrace IC50 z testů viability. Vzorky byly značeny pomocí protilátek 
proti proteinům p53, HSP70 a HSP90. Buňky byly dále značeny pomocí fluoroforu DAPI, 
který se váže na DNA a umožňuje zobrazení jádra. 

Na buněčných liniích byly také provedeny kontroly protilátek. Na obrázkuObrázek 33 A-D 
vidíme buňku linie HEK293FT. Obrázek 33 E-H znázorňuje buňku linie MCF7. Preparát pro 
kontrolu specificity protilátek byl připraven tak, že se k buňkám bez zásahu cytostatik přidaly 
pouze sekundární protilátky, a tudíž se neočekával žádný signál proteinů tepelného šoku 
(pozice C a G) a proteinu p53 (pozice B a F). Na pozici A a E vidíme buněčné jádro značené 
pomocí DAPI a pozice D a H znázorňuje překryv předcházejících obrázků, tzn. D je překryv 
A, B a C, respektive H je překryv E, F a G. 
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Obrázek 33: Kontrola protilátek u buněčné linie HEK293FT (A-D) a MCF (E-H). Modrou barvou 
jsou značená jádra (DAPI), červenou barvou protein p53 (CM-1) a zelenou barvou proteiny tepelného 
šoku. D a H znázorňuje překryv. Bílá čára znázorňuje měřítko o velikosti 5 µM. 
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Jedním z proteinů tepelného šoku, který jsem pozorovala, byl HSP70. Na Obrázek 34 
vidíme buňku linie HEK293FT bez zásahu cytostatik. Z obrázku je patrný slabý signál 
proteinu p53 (červenou barvou, pozice B) a silný signál proteinu HSP70 (zelenou barvou, 
pozice C). 

 D 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Obrázek 34: Obrázek znázorňuje lokalizaci proteinu tepelného šoku HSP70 a proteinu p53 v buňce 
HEK293FT bez zásahu cytostatik. Modrou barvou je značeno jádro (DAPI), červenou barvou protein 
p53 (CM-1) a zelenou barvou protein tepelného šoku HSP70. Vpravo dole je znázorněn překryv všech 
ostatních. Bílá čára znázorňuje měřítko o velikosti 5 µM. 

Po zásahu buněčné linie HEK293FT cisplatinou o koncentraci 25µM  
( 
Obrázek 35 A-D) došlo ke snížení signálu u proteinu HSP70 (zelenou barvou, pozice C) a 
naopak mírně zvýšený signál jsme pozorovali u jádra buňky (modrou barvou, pozice A) a 
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proteinu p53 (červenou barvou, pozice B). Z překryvu (pozice D) je také patrné, že protein 
p53 a HSP70 jsou lokalizovány v jiných částech buňky. Po zásahu buněk 50µM cisplatinou 
(pozice E-H) je patrné, že protein p53 (červenou barvou, pozice F) je lokalizován převážně 
v jádře, zatímco protein HSP70 (zelenou barvou, pozice G) je lokalizován i v cytoplasmě. 
Protein p53 a HSP70 se v některých částech buňky překrývá, na tento překryv upozorňuje bílá 
šipka na obrázku (pozice H). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 35: Obrázek znázorňuje lokalizaci proteinu tepelného šoku HSP70 a proteinu p53 v buňce 
HEK293FT po zásahu 25µM a 50µM cisplatinou. Modrou barvou je značeno jádro (DAPI), červenou 
barvou protein p53 (CM-1) a zelenou barvou protein tepelného šoku HSP70. D a H znázorňují 
překryv. Bílá čára znázorňuje měřítko o velikosti 5 µM. 

Dále jsem zkoumala lokalizaci proteinu HSP70 a p53 na buněčné linii HEK293FT 
po působení 25µM oxaliplatiny (Obrázek 36 A-D). Z obrázku je patrné, že i v tomto případě 
dochází k překryvu proteinu p53 (červenou barvou, pozice B) a HSP70 (zelenou barvou, 
pozice C), na překryv ukazují bílé šipky (pozice D). Poslední sledovaná varianta u buněčné 
linie HEK293FT a proteinu tepelného šoku HSP70 byla po působení 50µM oxaliplatinou 
(Obrázek 36 E-H). I v tomto případě je protein p53 (červenou barvou, pozice F) lokalizován 
zejména v jádře buňky a protein HSP70 převládá v cytoplazmě (zelenou barvou, pozice G). 
Nicméně i v tomto případě dochází k překryvu (pozice H) lokalizace proteinů v rámci buňky 
(znázorněn bílou šipkou). 
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Druhým sledovaným proteinem tepelného šoku byl HSP90. Obrázek 37 znázorňuje buňku 
linie HEK293FT bez zásahu cytostatik. Z obrázku vyplývá, že protein tepelného šoku HSP90 
(zelenou barvou, pozice C) je stejně jako protein p53 (červenou barvou, pozice B) lokalizován 
převážně v jádře buňky. U těchto proteinů nedochází k významnějšímu překryvu signálů, 
což je vidět na obrázku vpravo dole (pozice D). 
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Obrázek 36: Obrázek znázorňuje lokalizaci proteinu tepelného šoku HSP70 a proteinu p53 v buňce 
HEK293FT po zásahu 25µM a 50µM oxaliplatinou. Modrou barvou je značeno jádro (DAPI), 
červenou barvou protein p53 (CM-1) a zelenou barvou protein tepelného šoku HSP70. D a H 
znázorňují překryv. Bílá čára znázorňuje měřítko o velikosti 5 µM. 
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Obrázek 37: Obrázek znázorňuje lokalizaci proteinu tepelného šoku HSP90 a proteinu p53 v buňce 
HEK293FT bez zásahu cytostatik. Modrou barvou je značeno jádro (DAPI), červenou barvou protein 
p53 (CM-1) a zelenou barvou protein tepelného šoku HSP90. Vpravo dole je znázorněn překryv všech 
ostatních. Bílá čára znázorňuje měřítko o velikosti 5 µM. 
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Po použití 25µM a 50µM cisplatiny na nenádorové buněčné linii HEK293FT dochází 
ke značně zvýšenému signálu u p53 (červenou barvou, pozice B a F), i u proteinu HSP90 
vidíme dvou až tří násobný růst signálu (zelenou barvou, pozice C a G) a i v tomto případě 
nedochází k překryvu proteinů p53 a HSP90 jak můžeme vidět na obrázkuObrázek 38 (pozice 
D a H). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 38: Obrázek znázorňuje lokalizaci proteinu tepelného šoku HSP90 a proteinu p53 v buňce 
HEK293FT po zásahu 25µM a 50µM cisplatinou. Modrou barvou je značeno jádro (DAPI), červenou 
barvou protein p53 (CM-1) a zelenou barvou protein tepelného šoku HSP90. D a H znázorňují 
překryv. Bílá čára znázorňuje měřítko o velikosti 5 µM. 

V případě použití oxaliplatiny jako cytostatika, ať už v koncentraci 25µM nebo 50µM, 
na linii HEK293FT jsme pozorovali stejné chování proteinů. Protein p53 (červenou barvou, 
pozice B a F) i protein HSP90 (zelenou barvou, pozice C a G) se vyskytovaly v jádře buňky 
a z překryvu (pozice D a H) byla patrná rozdílná lokalizace (Obrázek 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 39: V levé části obrázek znázorňuje lokalizaci proteinu tepelného šoku HSP90 a proteinu p53 
v buňce HEK293FT po zásahu 25µM oxaliplatinou a v pravé části obrázek znázorňuje lokalizaci 
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proteinu HSP90 a p53 po zásahu 50µM oxaliplatinou. Modrou barvou je značeno jádro (DAPI), 
červenou barvou protein p53 (CM-1) a zelenou barvou protein tepelného šoku HSP90. Vpravo dole je 
znázorněn překryv. Bílá čára znázorňuje měřítko o velikosti 5 µM. 

Také v případě nádorové buněčné linie MCF7 bez zásahu cytostatik (Obrázek 40) byl 
signál p53 téměř nedetekovatelný (červenou barvou, pozice B), jádro buňky je značenou 
modrou barvou (pozice A) a protein HSP70 je značený zelenou barvou (pozice C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 40: Obrázek znázorňuje lokalizaci proteinu tepelného šoku HSP70 a proteinu p53 v buňce 
MCF7 bez zásahu cytostatiky. Modrou barvou je značeno jádro (DAPI), červenou barvou protein p53 
(CM-1) a zelenou barvou protein tepelného šoku HSP70. Vpravo dole je znázorněn překryv všech 
ostatních. Bílá čára znázorňuje měřítko o velikosti 5 µM. 

Po zásahu 12,5µM a 25µM cisplatinou se u buněčné linie MCF7 (Obrázek 41) zvýšil 
signál proteinu p53, který je lokalizován zejména v jádře buňky (červenou barvou, pozice B 
a F). Protein tepelného šoku HSP70 je nejenom v jádře, ale i v cytoplasmě (zelenou barvou, 
pozice C a G). Po překrytí (pozice D a H) jednotlivých kanálů je na obrázku patrná totožná 
lokalizace proteinu p53 a HSP70 (žlutá místa jsou naznačena bílou šipkou). 
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Obrázek 41: Obrázek znázorňuje lokalizaci proteinu tepelného šoku HSP70 a proteinu p53 v buňce 
MCF7 po zásahu 12,5µM a 25µM cisplatinou. Modrou barvou je značeno jádro (DAPI), červenou 
barvou protein p53 (CM-1) a zelenou barvou protein tepelného šoku HSP70. Pozice D a H znázorňují 
překryv. Bílá čára znázorňuje měřítko o velikosti 5 µM. 

V případě použití oxaliplatiny (Obrázek 42) o koncentraci 12,5µM i 25µM na buněční linii 
MCF7 jsme pozorovali také lokalizaci proteinu p53 v jádře (červenou barvou, pozice B a F) 
a lokalizaci proteinu HSP70 v jádře i cytoplasmě (zelenou barvou, pozice C a G) s tím, 
že v některých místech se tyto proteiny překrývají (naznačeno bílou šipkou, pozice D a H). 
Po použití vyšší koncentrace cytostatika jsou tyto překryvy častější. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Obrázek 42: V levé části obrázek znázorňuje lokalizaci proteinu tepelného šoku HSP70 a proteinu p53 
v buňce MCF7 po zásahu 25µM oxaliplatinou a v pravé části obrázek znázorňuje lokalizaci proteinu 
HSP70 a p53 po zásahu 50µM oxaliplatinou. Modrou barvou je značeno jádro (DAPI), červenou 
barvou protein p53 (CM-1) a zelenou barvou protein tepelného šoku HSP90. Pozice D a H znázorňují 
překryv. Bílá čára udává měřítko o velikosti 5 µM. 

A                  B 
   
  
  
  
  
 

C                    D 

E                    F 
   
  
  
  
  

G                     H 

A                    B 
  
  
  
  
  
  

C                    D 

E                    F 
  
  
  
  
  
  

G                H  
  



54 


U nádorové buněčné linie MCF7 bez zásahu cytostatika je protein tepelného šoku HSP90 
lokalizován v cytoplasmě (zelenou barvou, pozice C) a protein p53 je lokalizován převážně 
v jádře nicméně jeho signál je slabý (červenou barvou, pozice B) jak můžeme vidět 
z obrázkuObrázek 43. Nedochází ke kolokalizaci pozorovaných proteinů (pozice D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 43: Obrázek znázorňuje lokalizaci proteinu tepelného šoku HSP90 a proteinu p53 v buňce 
MCF7 bez zásahu chemoterapeutika. Modrou barvou je značeno jádro (DAPI), červenou barvou 
protein p53 (CM-1) a zelenou barvou protein tepelného šoku HSP90. Vpravo dole je znázorněn 
překryv všech ostatních. Bílá čára udává měřítko o velikosti 5 µM 

Po přidání 12,5µM i 25µM cisplatiny je lokalizace proteinů stejná jako bez zásahu 
cytostatikem, tzn. protein HSP90 je lokalizován zejména v cytoplasmě (zelenou barvou, 
pozice C a G) a protein p53 je lokalizován v jádře (červenou barvou, pozice B a F) ( 
Obrázek 44). V případě nižší koncentrace cytostatika nedocházelo k překryvům proteinů 
v buňce. U vyšší koncentrace cytostatika jsou patrné výrazné překryvy proteinů, které jsou 
naznačeny v obrázku bílou šipkou. Detekovaný signál je po přidání cytostatika výraznější. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 44: Obrázek znázorňuje lokalizaci proteinu tepelného šoku HSP90 a proteinu p53 v buňce 
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MCF7 po zásahu 12,5µM a 25µM cisplatinou. Modrou barvou je značeno jádro (DAPI), červenou 
barvou protein p53 (CM-1) a zelenou barvou protein tepelného šoku HSP90. Pozice D a H znázorňuje 
překryv. Bílá čára udává měřítko o velikosti 5 µM. 

Po působení 12,5µM oxaliplatina na linii MCF7 (Obrázek 45 A-D) pozorujeme slabý 
signál proteinu p53 (červenou barvou, pozice B) lokalizovaný v jádře a slabý signál proteinu 
HSP90 (zelenou barvou, pozice C) lokalizovaný zejména v cytoplasmě. Ani v tomto případě 
nedochází ke kolokalizaci pozorovaných proteinů (pozice D). V případě použití 25µM 
oxaliplatiny (Obrázek 45 E-H) je signál proteinu p53 lokalizovaného v jádře mnohem vyšší 
(červenou barvou, pozice F) a protein HSP90 je lokalizován také pouze v jádře (zelenou 
barvou, pozice G), nicméně k překryvu proteinů nedochází (pozice H). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 45: Obrázek znázorňuje lokalizaci proteinu tepelného šoku HSP90 a proteinu p53 v buňce 
MCF7 po zásahu 12,5µM a 25µM oxaliplatinou. Modrou barvou je značeno jádro (DAPI), červenou 
barvou protein p53 (CM-1) a zelenou barvou protein tepelného šoku HSP90. Pozice D a H znázorňuje 
překryv. Bílá čára udává měřítko o velikosti 5 µM. 
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10 DISKUZE 

V rámci diplomové práce jsem otestovala cytotoxicitu cisplatiny a jejích derivátů na nádorové 
buněčné linii MCF7 a nenádorové buněčné linii HEK293FT pomocí MTT testů. Střední 
inhibiční koncentrace na nádorové buněčné linii MCF7 po působení cisplatiny je 15,97µM 
(což koresponduje s publikací [109]), po působení oxaliplatiny je 128,77µM, po působení 
satraplatiny je 74,93µM a po působení pikoplatiny je 208,04µM. Střední inhibiční 
koncentrace nebylo dosaženo po působení karboplatiny a nedaplatiny (Obrázek 18). Střední 
inhibiční koncentrace na nenádorové buněčné linii HEK293FT po působení cisplatiny 
je 30,52µM, po působení oxaliplatiny je 91,62µM, po působení satraplatiny je 93,35µM, 
po působení pikoplatiny je 162,99µM a po působení nedaplatiny je 48,82µM. Střední 
inhibiční koncentrace nebylo dosaženo po působení karboplatiny (Obrázek 19).  

Na buněčných liniích byl zjištěn také počet apoptických a nekrotických buněk po působení 
cytostatik (Obrázek 21, Obrázek 22, Obrázek 23, Obrázek 24). Hodnoty získané z tohoto testu 
vždy nekorespondují s MTT testy, což může být způsobeno tím, že některé mrtvé buňky 
vykazují po nějaký čas metabolickou aktivitu. Podstatou MTT testů je redukce tetrazoliové 
soli v metabolicky aktivních buňkách. 

Analýza množství proteinů tepelného šoku a kochaperonů pomocí protilátek v buněčných 
liniích ukázala kumulaci proteinů po působení některých chemoterapeutik. Nejvyšší vliv 
na zvýšení množství proteinu HSP70 v nádorové buněčné linii MCF7 měla 25µM oxaliplatina 
a 12,5µM karboplatina. Vyšší množství proteinu bylo indukováno i po působení 12,5µM 
cisplatiny, 12,5µM oxaliplatiny a 12,5µM satraplatiny. Naopak jako nejslabší se ukázala 
25µM nadaplatina, která indukovala pouze slabé navýšení množství proteinu HSP70 
(Obrázek 25). V případě nenádorové buněčné linie HEK293FT bylo navýšení množství 
proteinu HSP70 zpozorováno u 25µM cisplatiny a 50µM satraplatiny. A i v tomto případě 
se jako nejslabší ukázala nedaplatina o vyšší koncentraci, tudíž 50µM (Obrázek 29). Nejvyšší 
vliv na zvýšení množství proteinu HSP90 v nádorové buněčné linii MCF7 měla 25µM 
cisplatina a 25µM satraplatina. Vyšší množství proteinu HSP90 bylo indukováno 
i po působení oxaliplatiny a karboplatiny (Obrázek 26) Zjištěné údaje jsou  v souladu 
s literaturou [110–112]. V případě nenádorové buněčné linie HEK293FT bylo navýšení 
množství proteinu HSP90 zpozorováno po působení satraplatiny. Naopak nižní hladinu 
stanovovaného proteinu jsem indukovala po působení 50 mikromolární nedaplatiny 
a karboplatiny (Obrázek 30). V případě nádorové buněčné linie MCF7 nedocházelo 
k navýšení množství proteinu HOP po působení žádného cytostatika. Naopak nejnižší hladinu 
stanovovaného proteinu jsem indukovala po působení 12,5 mikromolární satraplatiny. 
Nižší hladinu oproti kontrole jsem zaznamenala i po působení 12,5 mikromolární oxaliplatiny, 
karboplatiny a nedaplatiny a po působení 25µM satraplatiny a nedaplatiny (Obrázek 27). 
U buněčné linie HEK293FT jsem indukovala vyšší množství stanovovaného proteinu HOP 
po působení 25µM nedaplatiny a karboplatiny a po působení 50µM satraplatiny 
a karboplatiny (Obrázek 31). Nejvyšší vliv na zvýšení množství proteinu CHIP 
v nádorové buněčné linii MCF7 měla 25µM cisplatina. Vyšší hladinu jsem zaznamenala 
i po působení 12,5µM cisplatiny, oxaliplatiny a karboplatiny a po působení 25µM 
oxaliplatiny a karboplatiny. Naopak nižší signál oproti kontrole jsem indukovala po působení 
25µM nedaplatiny (Obrázek 28). Zvýšenou hladinu proteinu CHIP v linii HEK293FT jsem 
indukovala po působení 25µM oxaliplatiny, satrapaltiny a karboplatiny a po působení 50µM 
nedaplatiny a karboplatiny (Obrázek 32). Protein p53 jsem nepodrobila analýze množství 
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proteinu po působení cytostatik, jelikož podobné práce již byly provedeny. Byla prokázána 
zvýšená hladina proteinu p53. [113, 114]. 

Kromě analýzy množství proteinů tepelného šoku jsem zjišťovala i jejich lokalizaci 
v buňce a také lokalizaci nádorového supresoru p53. V případě nádorové buněčné linii MCF7 
je protein p53 lokalizován převážně v jádře [113], zatímco HSP70 je lokalizován nejenom 
v jádře, ale i v cytoplasmě. Částečně se lokalizace těchto proteinů překrývala, což můžeme 
vidět jak po působení cisplatiny, tak po působení oxaliplatiny (Obrázek 41, Obrázek 42). 
Bez zásahu cytostatiky není protein p53 téměř detekovatelný, protein HSP70 je lokalizován 
v celé buňce (Obrázek 40). Zjištěné informace odpovídají literatuře [115, 116]. 
Protein HSP90 je lokalizován téměř výhradně v cytoplasmě (což je v souladu s literaturou 
[117]), a proto k překryvu s proteinem p53 nedochází (Obrázek 43, Obrázek 44 A-D, Obrázek 
45). Pouze po působení 25µM cisplatinou je patrná stejná kolokalizace proteinů (Obrázek 44 
E-H). Po působení 25µM oxaliplatinou změní protein HSP90 svoji lokalizaci a je lokalizován 
pouze v jádře buňky stejně jako protein p53 (Obrázek 45 E-H). V případě nenádorové 
buněčné linie HEK293FT je protein p53 taktéž lokalizován zejména v jádře a protein HSP70 
je lokalizován v jádře i v cytoplasmě. Z lokalizace proteinů je patrný i částečný překryv 
(Obrázek 35, Obrázek 36). Protein HSP90 je v buněčné linii HEK293FT lokalizován pouze 
v jádře, stejně jako protein p53, ale k jejich překryvům nedochází (Obrázek 37, Obrázek 38, 
Obrázek 39). 
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11 ZÁVĚR 

V teoretické části diplomové práce je popsán mechanismus a nežádoucí účinky cisplatiny 
a jejích derivátů. Dále jsou popsány testy viability, které jsou založené na kolorimetrických 
změnách roztoku. Charakterizovány jsou také molekulární chaperony a kochaperony, jejich 
struktura a úloha v buňce.  

Praktická část se skládala z několika odlišných experimentů. Nejprve byla zjištěna střední 
inhibiční koncentraci cytostatik pomocí MTT testů na nádorové buněčné linii MCF7 
a nenádorové buněčné linii HEK293FT. Následně byl detekován počet apoptických 
a nekrotických buněk po působení chemoterapeutik na stejných buněčných liniích. 
V návaznosti na zjištění IC50 byl proveden westernový přenos s následnou imunodetekcí bylo 
detekováno množství proteinů tepelného šoku a kochaperonů v přežívajících buňkách 
po působení cisplatiny a jejích derivátů. Další poznatky přineslo stanovení lokalizace proteinů 
pomocí konfokální mikroskopie. Pomocí této metody se podařilo popsat změny v lokalizaci 
proteinu HSP70, HSP90 a p53 po působení oxaliplatiny a cisplatiny v buněčných liniích 
MCF7 a HEK293FT.  
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13 SEZNAM SYMBOLŮ A ZKRATEK 

ADP  Adenosindifosfát 

ATP  Adenosintrifosfát 

Cisplatina Cis-diammin-dichlorido-platnatý komplex 

CSB  Complete sample buffer 

DD  Dimerization domain 

DNA  Deoxyribonukleotidová kyselina 

EEVD  Glutamát-glutamát-valin-aspartát 

ELISA  Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay 

FDA  Úřad pro kontrolu potravin a léčiv 

HEK293FT Lidské embryonální ledvinové buňky 

HOP  Hsp70/Hsp90 organizing protein 

HSP  Heat shock protein, protein teplotního šoku 

CHIP  Carboxyl terminus of Hsp70 interacting protein 

IC50  Střední inhibiční koncentrace 

JDP  J-domain protein 

Karboplatina [1,1- cyklobutandikarboxylato(2-)]-O,O´-platnatý komplex 

kDa  kilodalton 

MCF7  Karcinom prsu  

MD  Middle domain 

MOU  Masarykův onkologický ústav, Brno 

MTT  3-[4,5-dimethyl-2-thiazolyl]-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromid 

NBD  Nucleotide binding domain 

Nedaplatina Cis-diammin-glykolatoplatnatý komplex 

NEF  Nucleotide exchange factor 

Oxaliplatina 1R,2R-diammin-cyklohexan-oxalátoplatnatý komplex 

PBS  Fosfátový pufr 

Pikoplatina Cis-ammin-(2-methylpyridin)-dichloridoplatnatý komplex 
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RIPA  Radio Immuno Precipitation Assay  

RNA  Ribonukleotidová kyselina 

Satraplatina Cis,cis,trans-bis-acetatoammindichlorido(cyklohexylamin)platičitý komplex 

SBD  Substrate binding domain 

SDS-PAGE Polyakrylamidová gelová elektroforéza za přítomnosti dodecylsíranu sodného 

Stip1  Stress inducible protein 1 

Stub1  Sti1 homology and U-box containing protein 1 

TPR  Tetratricopeptide repeat 

WB  Westernový přenos 

WST-1  2-(4-nitrofenyl)-2H-5-tetrazolio]-1,3-benzen disulfonát 

WST-8  2-(2-methoxy-4-nitrofenyl)-3-(4-nitrofenyl)-5-(2,4-disulfofenyl)-2H-
tetrazolium monosodná sůl 

XTT  2,3-bis(2-methoxy-4-nitro-5-sulfofenyl)-2H-tetrazolium-5-karboxanilid 


