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ABSTRACT 

 

In our experiment we monitored changes of individual cytokinetical parameters 

in colon adenoarcinoma cells which were exposured to single total doses 1, 4, 8, 16, 32 

and 64 Gy of gamma irradiation. We analysed cytokinetical parameters, like cellularity 

of adherent and floating cells, viability and cell cycle. Parameters were evaluated on 24 

and 48 hour after irradiation. Dose dependent decrease of cellularity adherent cells and 

accumulation in G2 phase of cell cycle was demonstrated, however almost no changes 

of viability and cellularity of float cells were achieved. 
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ÚVOD 

 

Malígne nádory hrubého čreva sú v mnohých industrializovaných krajinách 

tretím najbežnejšie sa vyskytujúcim nádorovým ochorením. K jeho vzniku dochádza 

najčastejšie náhodnými poruchami a asi 5% je zapríčinených genetickou predispozíciou 

(1). 

Rádioterapia nadobudla od objavenia ionizujúceho žiarenia v roku 1895 

centrálnu terapeutickú úlohu a v mnohých ľudských malígnych ochoreniach predstavuje 

prvú líniu liečby. Radiáciou vyvolaná bunková smrť je výsledkom poškodenia dvoch 
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bunkových komponentov, molekuly DNA a cytoplazmatickej membrány (2). 

Poškodenie je spôsobené ionizáciou vody vo vnútri buniek, ktorá vedie k produkcii 

nebezpečných voľných radikálov. Vznikajúce voľné kyslíkové a hydroxylové radikály 

spôsobujú oxidatívne poškodenie mnohých základných molekúl, a to lipidov, proteínov 

a molekúl DNA. Radiácia indukuje poškodenie všetkých zložiek chromatínu (3). 

Ožiarenie zasahuje do ich štruktúry, vyvoláva disociáciu jednotlivých zložiek, vznik 

priečnych väzieb medzi zložkami a ovplyvňuje metabolizmus nukleových kyselín a 

jadrových proteínov (4). Odhaduje sa, že mimo iných typov poškodení molekuly DNA, 

každá jednotka radiácie (1 Gy) produkuje 105 ionizácií na bunku, ktoré zapríčiňujú asi 

2000 jednovláknových a 40 dvojvláknových zlomov v molekule DNA. Bunková smrť 

koreluje predovšetkým s množstvom dvojvláknových zlomov v molekule DNA. Avšak 

mnoho dôsledkov ionizácie je paralyzovaných procesmi odstraňujúcimi voľné radikály 

a mechanizmami zabezpečujúcimi bunkovú opravu.  

 Bunky používajú komplexný systém proteínových signalizácií, ktorý rozpoznáva 

radiáciou vyvolané poškodenie molekuly DNA a lipidov cytoplazmatickej membrány. 

Následne stimuluje intracelulárne signálne dráhy. Tieto dráhy modulujú aktivitu génov 

kontrolujúcich apoptózu, zastavenie bunkového cyklu alebo opravu poškodenia (2). 

Veľké množstvo štúdií dokázalo, že faktory poškodzujúce DNA (cytostatické 

látky, ionizujúce žiarenie) vedú k niektorým genetickým alteráciám, ktoré sú vo vzťahu 

k proteínu p53 a následnej aktivácii transkripcie p21/WAF-1. Tento proteín je 

univerzálny inhibítor aktivity cyklín dependentnej kinázy, ktorá chráni bunku pred 

fosforyláciou proteínu Rb, nevyhnutného pre progresiu bunkového cyklu. Neprítomnosť 

aktivácie proteínu Rb vedie k bloku v G1 fáze bunkového cyklu, závislom práve na tejto 

kináze. 

Nádorový supresorový gén TP53 je zásadným mediátorom pre kľúčový bod 

bunkového cyklu práve na prechode G1/S. Okrem tohto kľúčového bodu regulujúceho 

bunkový cyklus v G1/S fáze je druhý kľúčový bod na prechode G2/M. Tento kľúčový 

bod nezávisí na funkcii TP53 a je kontrolovaný komplexom cyklín-dependentná kináza 

cdc2/cyklín B1. Poškodenie DNA vyvolané ionizujúcim žiarením aktivuje obidva 

kľúčové body a výsledkom je blok bunkového cyklu a predĺženie G1 alebo G2 fázy (5). 
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MATERIÁL A METÓDY 

 

Bunková línia. V experimente bola použitá bunková línia HT29 (ľudský 

adenokarcinóm hrubého čreva) získaná od ATCC (American type culture collection, 

USA). Bunky boli kultivované v kompletnom médiu RPMI 1640 (GIBCO BRL, Grand 

Island, NY, USA) s obsahom 10% FBS (PAA Laboratories, Linz, Rakúsko) inkubátore 

s 5% CO2 atmosférou pri 37°C. V experimente boli použité bunky s viac ako 90% 

viabilitou. Bunky boli kultivované v Petriho miskách v počte 1.106/Petriho misku (TPP, 

Švajčiarsko) 24 hodín v kompletnom médiu s obsahom 10% FBS pred 

experimentálnym zásahom. 

Ožarovanie. Bunková línia  bola ožarovaná v Petriho miskách jednorázovo 

dávkami 1, 4, 8, 16, 32, 64 Gy gama žiarenia dávkovým príkonom 0,369 Gy.min-1 

z  60Co zdroja prístrojom Chisostat (Chirana, Česká Republika). 

Celularita buniek. Celkový počet buniek v jednotlivých experimentálnych 

skupinách bol analyzovaný prístrojom Coulter Counter (Coulter Electronics LTD, 

Luton BEDS., Anglicko) a vyhodnotený ako percentuálne zastúpenie jednotlivých 

skupín voči kontrole. 

Test plávajúcich buniek. Počet plávajúcich buniek v médiu nad monocelulárnou 

vrstvou adherentných buniek bol stanovený prístrojom Coulter Counter a vyhodnotený 

ako percento plávajúcich buniek príslušnej experimentálnej skupiny k celkovému počtu 

buniek. 

Viabilita. Viabilita bola stanovená počítaním buniek v Bőrkerovej komôrke po 

ofarbení eozínovou červenou a vyhodnotená ako percento neofarbených (živé) buniek 

k celkovému počtu minimálne 100 buniek. 

Bunkový cyklus. Bunky sme fixovali 70% etanolom schladeným na 4° C a ponechali v 

chladničke minimálne 1 deň. Tesne pred samotnou analýzou sme bunky premyli 

chladeným PBS a následne farbili 30 minút Vindelovým roztokom obsahujúcim 

propídium iodid. Obsah DNA v bunkách sme merali na prietokovom cytometry 

(FACSCalibur, Becton&Dickinson, USA) s excitáciou Ar+ iónovým laserom. Výsledky 

sme hodnotili softwarom ModFit ako percento buniek v jednotlivých fázach bunkového 

cyklu. 
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VÝSLEDKY 

 

 Sledované parametre (celularita, viabilita a bunkový cyklus) boli vyšetrované 24 

a 48 hodín po ožiarení dávkami 1, 4, 8, 16, 32 a 64 Gy gama žiarenia. 

Celá škála použitých dávok mala za následok dávkovo závislé zníženie počtu 

adherentných buniek, pričom štatisticky významný pokles nastal po 48 hodiách už pri 

dávke 1 Gy a po 24 aj 48 hodinách po dávke 4, 8, 16, 32 alebo 64 Gy (Graf 1). 

 Vybrané dávky nemali takmer žiaden vplyv na nárast percenta plávajúcich 

buniek (Graf 2) ani na celkovú viabilitu buniek (Graf 3). 

 Pri analýze distribúcie buniek v jednotlivých fázach bunkového cyklu 24 a 48 

hodín po ožiarení sme zaznamenali dávkovo závislú akumuláciu buniek v G2 fáze 

bunkového cyklu (Grafy 4 a 5). Po 24 hodinách bol maximálny počet buniek v G2 fáze 

detekovaný pri dávke 32 Gy (78,6%), pričom po ďalších 24 hodinách poklesol na 

71,6%. Na 48 hodinu bolo maximum zaznamenané pri dávke 64 Gy (nárast na 80,7% 

zo 78,6% po 24 hodinách od experimentálneho zásahu). Akumulácia buniek v G2 fáze 

bola doprevádzaná adekvátnym, štatisticky významným poklesom populácie buniek v 

G1 fáze, avšak len po dávkach 16, 32 a 64 Gy. Najvyššie dávky žiarena (32 a 64 Gy) 

spôsobili aj významnú redukciu zastúpenia buniek v S fáze bunkového cyklu. 
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Graf 1. Celularita adherentných buniek po jednotlivých dávkach gama žiarenia. 
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celularita plávajúcich buniek
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Graf 2. Percentuálne vyjadrenie počtu plávajúcich buniek k celkovému počtu buniek po   

jednotlivých dávkach gama žiarenia. 
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Graf 3. Viabilita buniek stanovená eozínovou červenou po jednotlivých dávkach gama  

žiarenia. 
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bunkový cyklus (24 hodina)
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Graf 4. Percentuálne zastúpenie buniek v jednotlivých fázach bunkového cyklu 

analyzované 24 hodín po zásahu. 
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Graf 5. Percentuálne zastúpenie buniek v jednotlivých fázach bunkového cyklu 

analyzované 48 hodín po zásahu. 
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DISKUSIA 

 

Odpoveď buniek na ionizujúce žiarenie je často charakterizovaná špecifickými 

účinkami na bunkový cyklus, ako napr. zastavenie buniek v G1/S a G2/M kontrolnom 

bode bunkového cyklu (6). V dôsledku ožiarenia dochádza k inhibícii proliferácie 

buniek. Bunka ožiarená v ktorejkoľvek fáze bunkového cyklu pokračuje vo svojom 

metabolizme, ale nie je schopná prechodu mitózou, ktorá kladie vysoké nároky na 

mechanické podmienky potrebné k preskupeniu subcelulárnycyh štruktúr (5). 

Na bunkovej línii HT-29 doposiaľ nebola vykonaná podobná analýza. Do istej 

miery výsledky s podobným trendom zaznamenala Vávrová a kolektív (2000), avšak na 

inej bunkovej línii. Pri skúmaní citlivosti suspenznej nádorovej bunkovej línie HL-60 

s mutovaným proteínom p53, zistili, že dávky do 10 Gy vedú 16-24 hodín po ožiarení 

k bloku v G2 fáze bunkového cyklu. Po dávke 10 Gy sú už prakticky všetky bunky 

akumuluvané v G2 fáze. V našej analýze sme takýto výsledok dosiahli až pri dávke 32 

Gy, z čoho vyplýva, že adherentné bunky adenokarcinómu hrubého čreva sú značne 

rádiorezistentnejšie ako suspenzné HL-60 bunky. Výsledky Concin a kolektív (2003), 

potvrdzujú, že táto rádiorezistencia pravdepodobne súvisí s mutáciou génu TP53. Pri 

štúdiu buniek PA-1 ovariálneho karcinómu (divoký typ TP53), preukázali dávkovo 

závislý blok v G2 fáze bunkového cyklu (dávky 3, 6, 12 Gy), pričom už po 24 hodinách 

od ožiarenia dávkou 6 Gy zaznamenali 80,4% blok v  G2 fáze. 

Nami uskutočnená analýza vybraných cytokinetických parametrov preukázala, 

že sa na nádorovej bunkovej línii HT-29 neprejavil cytotoxický ale antiproliferačný 

efekt jednotlivých dávok gama žiarenia, keďže neboli pozorované žiadne významné 

zmeny vo viabilite a náraste počtu plávajúcich buniek. Z dávkovo závislej akumulácie 

buniek v G2 fáze môžeme predpokladať, že antiproliferačný účinok spôsobilo 

zastavenie buniek v G2/M kontrolnom bode. 

Ďalšia analýza signálnych molekúl kontrolujúcich prechod bunky týmto 

kontrolným bodom (Cdk2 kináza, MDM2, ATM kináza) je nevyhnutná pre lepšie 

pochopenie vplyvu ionizujúceho žiarenia na indukciu zastavenia prechodu buniek 

kolorektálneho adenokarcinómu G2/M kontrolným bodom.  
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