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SEZNAM KRATIC 

 

 

DMSO dimetilsulfoksid 

DNA deoksiribonukleinska kislina 

EDTA etilendiamintetraocetna kislina 

FBS fetusni serum goveda 

MEM minimalno osnovno gojišče (minimum essential medium) 

MTS 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-5-(3-karboksimetoksifenil)-2-(4-sulfofenil)-2H-

tetrazolijev bromid 

MTT 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolijev bromid 

PBS fosfatni pufer 

RNA ribonukleinska kislina 

XTT 2,3-(2-metoksi-4-nitro-5-sulfofenil)-2H-tetrazolijev-5-karboksanilid 
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1 UVOD 

 

Rakasta obolenja so v naši sodobni družbi že tako zelo razširjena, da skoraj ni osebe, ki se 

ne bi srečala z bolnikom znotraj svoje družine ali med svojimi prijatelji in znanci. Na eni 

strani so zaradi razširjenosti rakastih obolenj zelo pomembna testiranja za zgodnje 

odkrivanje teh obolenj še pred razvojem opaznih simptomov bolezni, vendar so takšna 

testiranja mogoča le za nekatere vrste rakastih obolenj. Na drugi strani je zato zelo 

pomembno tudi prepoznavanje že prisotnih simptomov bolezni, postavitev natančne 

diagnoze ter izbor najbolj primerne oblike ali kombinacije zdravljenja glede na vrsto 

rakastega obolenja in splošne zmogljivosti bolnika (Novaković in sod., 2009).  

 

Za zdravljenje rakastih obolenj se uporabljajo različne oblike ali kombinacije zdravljenja. 

Lokalno zdravljenje omogoča zdravljenje še ne razširjenih, lokalno omejenih oblik raka in 

vključuje onkološko kirurško zdravljenje in radioterapijo, medtem ko sistemsko 

zdravljenje s kemoterapijo, hormonskim zdravljenjem ali biološkimi zdravili omogoča 

zdravljenje rakaste bolezni, ki se je že razširila po organizmu. Zelo pogosto se uporablja 

kombinacijo različnih oblik zdravljenja, pri čemer se izkorišča prednosti tako lokalnega kot 

sistemskega zdravljenja (Kufe in sod., 2003, Novaković in sod., 2009). 

 

Kemoterapija je bila prva oblika sistemskega zdravljenja in združuje veliko različnih 

zdravil z različnimi mehanizmi delovanja. Med najbolj uspešne kemoterapevtike se uvršča 

cisplatin, s katerim so pri bolnikih z rakom prostate dosegli 90-odstotno stopnjo 

ozdravljivosti (Wang in Lippard, 2005). Cisplatin je bil odkrit povsem naključno pred več 

kot štirimi desetletji (Priestman, 2008). Kljub temu da je cisplatin zelo učinkovit, njegova 

citotoksičnost ostaja problem. Cisplatin deluje tudi na normalne (zdrave) celice, zato se pri 

zdravljenju z njim pogosto pojavijo neželeni stranski učinki. Pogost nezaželen pojav je tudi 

rezistenca proti cisplatinu (Wang in Lippard, 2005). Zaradi neželenih stranskih učinkov in 

rezistence proti kemoterapevtikom gre razvoj v smeri odkrivanja novih protitumorskih 

učinkovin ali izboljšanja obstoječih učinkovin. 
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Pri odkrivanju novih učinkovin s protitumorskim delovanjem je izjemnega pomena med 

velikim številom potencialnih učinkovin odkriti tiste, ki so citotoksične, izmed njih pa z 

nadaljnjimi raziskavami izbrati najbolj učinkovite za zdravljenje rakastih obolenj. Tako so 

ključnega pomena različni presejalni testi, s katerimi lahko iz velikega števila potencialnih 

učinkovin, ki so citotoksične, izluščimo tiste z najboljšim delovanjem, ker so nekateri 

rezultati kliničnih raziskav pokazali dobro povezavo med presejalnimi testi in kasnejšimi 

kliničnimi odzivi na terapijo (Čemažar in sod., 1999). 

 

Poleg odkrivanja novih protitumorskih učinkovin se razvijajo tudi novi presejalni testi, s 

katerimi je lahko selekcija novih učinkovin hitrejša in učinkovitejša. Novi presejalni testi 

morajo biti primerljivi z že obstoječimi, zato jih je potrebno primerjati s presejalnimi testi, 

ki so v uporabi. V diplomskem delu smo na mišji melanomski celični liniji B16-F1 in vitro 

primerjali in ovrednotili test klonogenosti, test MTT in test Presto Blue za določanje 

citotoksičnosti cisplatina.  Določili smo tudi rastno krivuljo celične linije B16-F1 s testom 

MTT in testom Presto Blue ter ju med seboj primerjali po občutljivosti.  
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2 PREGLED OBJAV 

 

2.1 RAK 

 

Rak ni samo ena bolezen, ampak predstavlja skupino številnih različnih bolezni. Njihova 

skupna lastnost je, da so pogojene z genskimi spremembami, ki vodijo v maligno 

preobrazbo celic. Danes poznamo že več kot 200 različnih vrst raka, ki se med seboj 

razlikujejo po svoji biologiji. Te razlike zato narekujejo različne diagnostične in tudi 

terapevtske pristope (Novaković in sod., 2009). 

 

Rak je vodilni vzrok smrti v razvitem svetu, v deželah v razvoju pa je kot vzrok smrti na 

drugem mestu (Jemal in sod., 2011). V ZDA je od štirih smrtnih primerov en posledica 

rakavega obolenja (Siegel in sod., 2011). Število rakavih obolenj strmo narašča po celem 

svetu predvsem zaradi povečevanja svetovne populacije in staranja. Več kot tri četrtine 

novo zbolelih je starejših od 50 let (Novaković in sod., 2009). Sodoben življenjski slog, ki 

vključuje kajenje, fizično neaktivnost in nezdrav način prehranjevanja, še dodatno 

povečuje tveganje za nastanek raka (Jemal in sod., 2011).  

 

2.2 ONKOLOŠKA EPIDEMIOLOGIJA 

 

Posodobljeni statistični podatki o incidenci raka in spremljanje bolnikov so bistvenega 

pomena za načrtovanje in vrednotenje programov za nadzorovanje raka kot tudi za 

raziskovalne namene odkrivanja vzrokov, preprečevanja in zdravljenja raka (Ferlay in sod., 

2010). Zaradi strokovne obdelave podatkov statistike niso popolnoma posodobljene, ker je 

za obdelavo statističnih podatkov potrebnih nekaj let (Novaković in sod., 2009, Siegel in 

sod., 2011). Vseeno lahko s pomočjo teh statističnih podatkov predvidimo številno novih 

primerov in stopnjo umrljivosti za tekoče leto (Siegel in sod., 2011). 
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Najpomembnejši kazalniki za ocenjevanje bremena raka so incidenca, prevalenca, 

umrljivost in preživetje.  

- Incidenca je število vseh na novo ugotovljenih primerov raka v koledarskem letu v 

točno določeni populaciji 100.000 ljudi.  

- Prevalenca je število vseh živih bolnikov z rakom na določen datum ne glede na to, 

kdaj v preteklosti so zboleli.  

- Umrljivost je število ljudi, ki so umrli v določeni populaciji 100.000 ljudi v 

določenem časovnem obdobju. 

- Preživetje bolnikov ocenjujemo z odstotkom bolnikov, ki so po izbranem časovnem 

obdobju od postavitve diagnoze še živi. Preživetje ponavadi opazujemo po enem, 

treh, petih in desetih letih po diagnozi (Novaković in sod., 2009). 

 

V svetu je bilo leta 2008 zabeleženih približno 12,7 milijona novih primerov raka, za 

rakom pa je umrlo 7,6 milijona ljudi. Večji del je bil zabeležen v deželah v razvoju (56% 

novih primerov in 64% smrtnih primerov). Najbolj pogosto diagnosticirani obliki raka sta 

bili pri ženskah rak dojk in pri moških pljučni rak (Jemal in sod., 2011).  

 

V Evropi je bilo leta 2008 diagnosticiranih 3,2 milijona novih primerov in zabeleženih 

1,72 milijona smrtnih primerov. Najbolj pogosto diagnosticirani obliki raka sta bili pri 

ženskah rak dojk in pri moških rak prostate (Ferlay in sod., 2010). 

 

V Sloveniji je bilo v obdobju med letoma 2004 in 2008 zabeleženih 11.431 novih 

primerov, od tega 48% pri ženskah in 52% pri moških. Največkrat diagnosticiran rak pri 

obeh spolih je bil rak sapnika, sapnic in pljuč, ki mu sledijo rak prostate, rak dojk in rak 

debelega črevesa. Umrlo je 5349 ljudi, od tega 44% žensk in 56% moških. Na dan 31. 12. 

2008 je z diagnozo rak v Sloveniji živelo 75.551 ljudi, od tega 58% žensk in 42% moških 

(Zadnik in Primic Žakelj, 2008). 
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Slika 1. Incidenca raka v Sloveniji leta 2008 skupno za moške in ženske (povzeto po (Zadnik in Primic 

Žakelj, 2008)). 

 

 

 

Slika 2. Incidenca petih najbolj pogostih vrst raka v Sloveniji pri moških leta 2008 (povzeto po (Zadnik in 

Primic Žakelj, 2008)). 
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Slika 3. Incidenca petih najbolj pogostih vrst raka v Sloveniji pri ženskah leta 2008 (povzeto po (Zadnik in 

Primic Žakelj, 2008)). 

 

Relativno petletno preživetje slovenskih bolnikov z rakom se pri obeh spolih izboljšuje. V 

60. letih je bilo petletno relativno preživetje bolnikov z rakom 25% pri moških in 42% pri 

ženskah. V obdobju 2000 – 2004 se je petletno relativno preživetje pri moških povečalo na 

50%, pri ženskah pa na 64% (Novaković in sod., 2009). 

 

 

Slika 4. Opazovano preživetje bolnikov z rakom v Sloveniji v obdobju od 1986 do 2008 (povzeto po (Zadnik 

in Primic Žakelj, 2008)). 

 

Bolniki z rakom so vseh starostih, vendar je kar 80% bolnikov starejših od 54 let. Po 

podatkih Registra raka Republike Slovenije je mogoče predvideti, da bo v populaciji ljudi, 

rojenih leta 2005, do 75. leta starosti za rakom v Sloveniji zbolel skoraj vsak drugi moški 

in skoraj vsaka tretja ženska. V prizadevanju po odkritju raka v fazi zgodnjih predrakavih 

sprememb ali v zgodnjih stadijih bolezni v Sloveniji že uspešno delujejo visoko kakovostni 
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presejalni programi ZORA (Državni program zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb 

materničnega vratu), DORA (Državni presejalni program za raka dojk) in SVIT (Državni 

program presajanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem 

črevesu in danki) (Državni program...Slovenije, 2010). 

 

2.3 BIOLOGIJA TUMORSKE CELICE 

 

V zadnjih desetletjih je hiter napredek pri raziskovanju raka privedel do odkritja, da je rak 

bolezen, ki vključuje dinamične spremembe genoma. Tumorji se razvijejo v 

večstopenjskem procesu kancerogeneze, v katerem se kopičijo genetske spremembe. 

Rakasta pretvorba celic je odvisna od delovanja različnih zunanjih dejavnikov, kot so 

različne kemikalije, sevanje in virusi. V celicah zaradi delovanja teh dejavnikov nastajajo 

poškodbe DNA, ki vodijo do nastanka mutacij, kadar jih popravljalni mehanizmi niso 

sposobni popraviti. Do mutacij lahko pride tudi spontano, kadar pri podvajanju celic 

nastanejo napake, ki se ne popravijo, ali pa so mutacije podedovane. Pomemben pogoj je, 

da se nastale mutacije kopičijo in prenašajo tudi na celice v naslednjih generacijah. Za 

nastanek tumorja je tako lahko dovolj ena sama spremenjena celica, ki ima mutacijo v 

zapisu DNA, kadar se ta mutacija prenaša na naslednje generacije celic. Poleg tega se med 

selektivno klonalno rastjo kopičijo tudi nove mutacije. Z nadaljnjo selektivno klonalno 

rastjo spremenjene celice postanejo predrakaste celice, nato z nadaljnjimi mutacijami DNA 

nastanejo tumorske celice (benigne ali maligne), ki tvorijo klinično zaznavne tumorje. V 

zadnji fazi se maligne tumorske celice iz primarnega tumorja razširijo po telesu, kjer 

tvorijo zasevke – metastaze (slika 5) (Hanahan in Weinberg, 2011). 
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Slika 5. Proces kancerogeneze po posameznih stopnjah (prirejeno po (Kufe in sod., 2003)). 

 

Za pretvorbo normalne celice v tumorsko celico so potrebne določene spremembe v celični 

fiziologiji, ki celici omogočijo, da se izogne protitumorskemu obrambnemu mehanizmu, ki 

je sestavni del normalnih celic in tkiv. Spremembe v celični fiziologiji, ki jih morajo celice 

tekom razvoja do malignega tumorja pridobiti, lahko razdelimo v šest najpomembnejših 

značilnosti. Te značilnosti so: (1) vzdrževanje proliferativnih signalov, (2) neobčutljivost 

na rastne inhibitorje, (3) izogibanje programirani celični smrti, (4) neskončna zmožnost 

podvajanja, (5) vzdrževanje angiogeneze in (6) sposobnost metastaziranja (slika 6) 

(Hanahan in Weinberg, 2011). 

 

Slika 6. Najpomembnejše pridobljene značilnosti tumorskih celic (prirejeno po (Hanahan in Weinberg, 

2011). 
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1. Vzdrževanje proliferativnih signalov 

 

V normalnih tkivih je rast celic odvisna od nastajanja in izločanja različnih rastnih 

dejavnikov, ki so vpleteni v proliferacijske signalne poti za uravnavanje rasti celic in 

prehajanje iz faze mirovanja v aktivno proliferacijsko fazo celičnega ciklusa, v katerem 

pride do celične delitve. V normalnih tkivih se na ta način vzdržuje njihova oblika in 

funkcija (Hanahan in Weinberg, 2011). 

 

V rakastih celicah se tekom večstopenjskega procesa kancerogeneze nakopičijo različne 

mutacije, s katerimi rakaste celice pridobijo zmožnost samostojnega upravljanja 

proliferacijskih signalnih poti in si tako zagotovijo neodvisnost od zunanjih rastnih 

signalov. Samostojnost si zagotovijo: 

 z nadzorovanimi spremembami v izražanju celičnih rastnih signalov (npr. 

trombocitnega rastnega dejavnika (PDGF) in transformirajočega rastnega dejavnika 

α (TGF-α)),  

 s spremembami v izražanju celičnih receptorjev za rastne signale, ki so lahko zavrti, 

se prekomerno izražajo (npr. HER2/neu) ali pa imajo spremenjeno strukturo, ki 

onemogoča vezavo signalnih molekul in 

 s spremembami znotrajceličnih signalnih poti (najbolj raziskani onkogeni, ki 

uravnavajo te signalne poti, so ras, src in raf) (Novaković in sod., 2009, Hanahan in 

Weinberg, 2011). 

 

Za spremembe so v večini primerov odgovorni onkogeni (npr. ras, myc, raf), ki lahko 

posnemajo določene signale oziroma spremenijo proizvodnjo proteinov, in tumor-

supresorski geni (npr. Rb, p53, BRCA1, BRCA2), ki vplivajo na delitev celic ali na celično 

smrt (Hanahan in Weinberg, 2011, Novaković in sod., 2009). 

 

Najbolj uspešne so tiste rakaste celice, ki imajo zmožnost, da za svojo rast izkoriščajo 

normalne sosednje celice. Normalne celice spodbudijo, da jim posredujejo velike količine 

rastnih spodbujevalnih signalov. Vnetne celice, ki pridejo na mesto nekontrolirane 
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proliferacije celic, lahko rakaste celice še dodatno spodbudijo (Hanahan in Weinberg, 

2011, Tarin, 2012). 

 

2. Neobčutljivost na rastne inhibitorje 

 

Normalne celice svoje zunanje okolje skrbno nadzorujejo in se na podlagi pridobljenih 

signalov iz okolja ustrezno odzivajo. Celice tako lahko vstopijo v proliferacijsko fazo, fazo 

mirovanja ali v post-mitotično fazo. V normalnem tkivu najdemo mehanizme, ki 

preprečujejo proliferacijo in s tem možnost neomejene rasti tkiva (Hanahan in Weinberg, 

2011). 

 

Mehanizmi za preprečevanje proliferacije delujejo na dva načina: 

1. celice po mitozi (faza M) zapustijo aktivni celični ciklus in preidejo v fazo 

mirovanja (faza G0) z možnostjo kasnejšega ponovnega vstopa v celični ciklus,  

2. celice trajno izgubijo zmožnost proliferacije z vstopom v post-mitotično stanje, ki 

je ireverzibilno (Hanahan in Weinberg, 2011). 

 

Začetne tumorske celice se morajo tem mehanizmom izogniti ali pa morajo postati 

neodzivne na signale, ki te mehanizme poganjajo (Hanahan in Weinberg, 2011). Veliko 

antiproliferacijskih signalov uravnava retinoblastomski protein (pRb) in njemu sorodna 

p107 in p130, ki vsi zavirajo prehod celic iz faze G1 v fazo S celičnega ciklusa (Hanahan in 

Weinberg, 2011, Novaković in sod., 2009). 

 

Nefosforiliran retinoblastomski protein se veže na transkripcijski faktor E2F in na ta način 

zavira nenadzorovano delitev celic. Neaktivnost gena Rb, bodisi zaradi mutacij v samem 

genu ali zaradi mutacij v kaskadi regulacije izražanja E2F, ima za posledico 

nenadzorovano celično delitev (Novaković in sod., 2009). Nenadzorovano delitev si 

rakaste celice lahko zagotovijo tudi preko c-Myc onkogena, ki v kompleksu Myc-Max rast 

stimulira (Hanahan in Weinberg, 2011).  

 

 

 



Bajt T. Primerjava različnih testov … protitumorskega delovanja kemoterapevtika cis-diamindikloridoplatine (II).   

Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za bio., 2012 11 

 

3. Izogibanje programirani celični smrti 

 

Programirana celična smrt ali apoptoza je proces, ki se sproži v normalnih celicah ob 

hujših napakah v celični DNA, ko popravljalni mehanizmi napak ne morejo več odpraviti 

(Novaković, 2009). Proces je lasten vsem celičnim vrstam v telesu in omogoča 

vzdrževanje zdravih celic ter onemogoča obstoj nenormalnih, nevarnih ali poškodovanih 

celic (Hanahan in Weinberg, 2011). Proces je uravnan preko fizioloških signalov, ki jih 

delimo na dve skupini. 

 

1. Senzorji, ki so odgovorni za nadzorovanje zunajceličnega in znotrajceličnega 

okolja in zaznavajo, ali so celice normalne ali nenormalne. S tem je pogojen 

nadaljnji odziv - ali celica preživi ali se prične proces apoptoze.  

2. Efektorji, ki so sestavljeni iz receptorjev na celični površini, na katere se vežejo 

signali, ki lahko povzročijo celično smrt, ali signali, ki normalni celici omogočijo, 

da preživi (Hanahan in Weinberg, 2011). 

 

V procesu apoptoze delujejo apoptoske kaspaze, ki jih delimo na iniciacijske (kaspaze 2, 8, 

9 in 10) in efektorske kaspaze (kaspaze 3, 6 in 7). Apoptozo lahko razdelimo v štiri faze 

(začetek, sprožitev, pospešitev in razgradnjo). Prične se, ko na celico vplivajo različni 

znotrajcelični in zunajcelični signali. Sledi ji faza sproženja apoptoze, ki se lahko sproži po 

zunanji ali notranji signalni poti (Pižem in Cör, 2001).  

 

Pri zunanji signalni poti (pot receptorjev smrti) apoptozo sproži vezava ligandov na 

receptorje smrti (npr. CD95/Fas/APO-1, TNF-R1) na zunajcelični strani membrane. Na 

znotrajcelični strani membrane se na receptorje smrti preko adaptorskih proteinov veže 

kaspaza 8 in se tako aktivira (Pižem in Cör, 2001).  

 

Pri notranji signalni poti (mitohondrijska pot) apoptozo sprožijo notranje poškodbe celice. 

Pri tem se aktivirajo določeni proteini v zunanji mitohondrijski membrani in povečajo 

njeno prepustnost. Iz zunanje mitohondrijske membrane se sprosti citokrom C. Sproščeni 

citokrom C se v citosolu veže na beljakovino Apaf-1in s prokaspazo 9 tvori kompleks 

apoptosom, v katerem se aktivira kaspaza 9 (Pižem in Cör, 2001).   
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V fazi pospešitve apoptoze iniciacijski kaspazi 8 in 9 aktivirata efektorske kaspaze 3, 6 in 

7. V tej fazi je potek celične smrti nepovraten. V zadnji fazi apoptoze aktivirane efektorske 

kaspaze cepijo številne beljakovine, kar povzroči značilne morfološke spremembe 

apoptotskih celic (fragmentacija DNA, kondenzacija kromatina, premik fosfatidilserina, 

brstenje citoplazme, nastanek apoptotskih teles) (slika 7) (Pižem in Cör, 2001). Proces se v 

celoti odvije v 30 do 120 minutah, celica popolnoma izgine v 24 urah (Hanahan in 

Weinberg, 2011). 

 

 

Slika 7. Zunanja in notranja pot sprožitve apoptoze (prirejeno po (Legewie et at, 2006)). 

Rakaste celice so razvile različne strategije, s katerimi se mehanizmom programirane 

celične smrti uspešno izognejo ali vsaj omejijo njihovo delovanje. Najbolj pogosta 

strategija je povezana z izgubo funkcije tumor-supresorskega gena TP53, ki pri pravilnem 

delovanju deluje kot senzor nenormalnosti (Hanahan in Weinberg, 2011). Tumor-

supresorski gen TP53 ima veliko vlogo pri zaustavitvi celičnega ciklusa v primeru pojava 

nenormalnosti v celici. Delujoči gen TP53 celični ciklus zaustavi in popravljalni 

mehanizmi poškodbe DNA lahko popravijo. V primeru nezmožnosti odpraviti poškodbo 

celica preide v apoptozo. V tumorski celici gen TP53 izgubi svojo funkcijo, zato se celični 

ciklus ne zaustavi in celica se kljub poškodovanim kromosomom deli (Alberts in sod., 

2007). Apoptozi se lahko izognejo tudi s povečanim izražanjem antiapoptotskih 

regulatornih proteinov (npr. Bcl-2 ali Bcl-xL) ali preživetvenih signalov (npr. Igf1/2) in z 
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zmanjšanjem izražanja proapoptotskih signalnih proteinov (npr. Bax, Bim, Puma) 

(Hanahan in Weinberg, 2011).  

4. Neskončna zmožnost podvajanja 

 

Pri normalnih celicah neskončno podvajanje ni mogoče. Vsaka normalna celica ima končni 

podvojitveni potencial, po katerem vstopi v ireverzibilno fazo senescence, v kateri je 

nadaljnja proliferacija onemogočena, vendar celica ostaja živa, ali pa se prične proces 

apoptoze (Hanahan in Weinberg, 2011).  

 

Končni podvojitveni potencial celice je določen z dolžino telomer na kromosomih, ki so 

sestavljene iz nekaj tisoč kratkih, 6-baznih parov dolgih, ponavljajočih se segmentov. 

Telomere z vsako delitvijo celice postajajo krajše, kar sčasoma povzroči nastanek 

nezaščitenih kromosomskih koncev, poveča možnost nastanka kromosomskih fuzij ter 

posledično apoptoze (Hanahan in Weinberg, 2011). 

 

Skoraj 90% rakastih celic pridobi zmožnost neskončnega podvajanja, kar dosežejo z 

vzdrževanjem dolžine telomer. Dolžino telomer ohranjajo s pomočjo specializirane DNA 

polimeraze - telomeraze, ki na konce telomer dodaja segmente baznih parov in zaščiti 

tumorske celice pred vstopom v fazo senescence. V zadnjem času se odkriva nove funkcije 

telomeraze, predvsem njene podenote TERT, ki povečuje tudi proliferacijo in odpornost 

proti apoptozi (Hanahan in Weinberg, 2011, Novaković in sod., 2009). 

 

5. Vzdrževanje angiogeneze 

 

Krvožilni sistem ima pomembno nalogo dovajati vsem celicam v telesu nujno potrebna 

hranila in zalogo kisika. Ena sama krvna kapilara oskrbuje celice v območju 100 μm. Po 

končani embriogenezi je proces nastajanja novih krvnih žil ali angiogeneza skrbno 

uravnavan in je v večji meri v stanju mirovanja. Pri odraslih je angiogeneza aktivna samo 

ob celjenju ran in pri ženskem menstrualnem ciklu (Hanahan in Weinberg, 2011). 
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Za nastanek tumorjev, tako makroskopskih kot tudi mikroskopskih, je angiogeneza nujno 

potrebna. Krvožilni sistem mora preiti iz neaktivnega v aktivno stanje angiogeneze, saj je 

le-to predpogoj za hiter klonalni razvoj. Ponovno aktivacijo angiogeneze so pri humanem 

raku materničnega vratu, dojk in kože zasledili že v predrakastih celicah. Tumorske celice 

angiogenezo aktivirajo s spremenjenim ravnovesjem spodbujevalcev angiogeneze (npr. 

vaskularnega endotelijskega rastnega dejavnika VEGF-A) in preprečevanjem delovanja 

inhibitorjev (npr. trombosporina-1, angiostatina, endostatina). Najnovejše raziskave 

nakazujejo, da so za aktivacijo angiogeneze odgovorne tudi celice imunskega sistema, kot 

so makrofagi, nevtrofilci, mastociti in mieloidne progenične celice (Hanahan in Weinberg, 

2011, Novaković in sod., 2009). 

 

6. Sposobnost metastaziranja 

 

Večina malignih tumorjev ima sposobnost metastaziranja, kar pomeni, da iz tumorjev 

izhajajo posamezne celice, ki so se sposobne naseliti v drugih oddaljenih delih telesa, kjer 

se kasneje lahko iz njih razvijejo novi makroskopski tumorji. V kar 90 odstotkih so ti 

oddaljeni zasevki ali metastaze vzrok smrti pri ljudeh, obolelih za rakom (Hanahan in 

Weinberg, 2011). 

 

Proces metastaziranja je večstopenjski proces, ki vključuje migracijo tumorskih celic, 

vstop tumorskih celic v krvne ali limfne žile, izstop tumorskih celic iz žilja in rast na 

novem mestu. Poznamo več vrst premikanja tumorskih celic in v primeru, da je določena 

vrsta premikanja onemogočena s protitumorskimi učinkovinami, lahko preidejo iz ene 

vrste premikanja v drugo (Sahai, 2007). 

 

Metastaziranje je proces, v katerem posamezne tumorske celice migrirajo stran od glavnine 

tumorske mase, razgrajujejo proteine zunajceličnega matriksa in prehajajo skozi 

zunajcelični matriks do krvnega ali limfnega obtoka. V žilje vstopijo v procesu 

intravazacije, v katerem se prerinejo skozi medcelične stike sosednjih endotelijskih celic v 

steni krvnih ali limfnih žil. Tumorske celice lahko tudi tvorijo del krvne žile, od koder se 

nato sprostijo v krvni obtok. Velika večina tumorskih celic po vstopu v krvni obtok ne 

preživi. Metastatske celice, ki so sposobne preživeti v krvnem obtoku, se nalagajo v 
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kapilarah ali se pritrdijo na celično steno, kjer preko medceličnih stikov v procesu 

ekstravazacije izstopijo iz žilja v tkivo. Po vstopu v tkivo tumorske celice lahko preidejo v 

apoptozo, fazo mirovanja ali se razmnožijo in tvorijo makroskopski tumor. Proliferacija 

lahko poteka v ali izven žile (slika 8) (Sahai, 2007). 

 

 

Slika 8. Proces metastaziranja tumorskih celic iz primarnega tumorja do oddaljenih mest (prirejeno po (Sahai, 

2007)). 

 

2.4 TEMELJNE OBLIKE ZDRAVLJENJA 

 

Še pred nekaj desetletji je bilo zdravljenje raka enako za vse ljudi, saj je bilo znanje o 

biologiji raka do druge polovice 20. stoletja zelo pomanjkljivo (Novaković in sod., 2009). 

V preteklih dveh desetletjih je napredek v molekularni in celični biologiji ponudil odkritja 

pomembnih že opisanih značilnosti, preko katerih se rakaste celice ločijo od normalnih 

celic (Hanahan in Weinberg, 2011). Nove diagnostične tehnike molekularne in celične 

biologije omogočajo bolj natančno postavitev diagnoze na molekularni ravni in s tem 

individualno načrtovanje zdravljenja (Alberts in sod., 2007).  

 

Z zdravljenjem raka je potrebno pričeti čim prej, saj bolezen kontinuirano napreduje 

(Novaković in sod., 2009). Po potrjeni histopatološki in/ali citopatološki diagnozi in po 

ovrednotenju obsega bolezni je pri načrtovanju ustreznega zdravljenja potrebno upoštevati 

vrsto dejavnikov, kot so lega tumorja, molekularno-biološke lastnosti tumorja in učinki 
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samega zdravljenja (Kufe in sod., 2003).Zdravljenje raka kljub osupljivemu napredku tudi 

v 21. stoletju še vedno ostaja izziv. V osnovi zdravljenje delimo na lokalno in sistemsko. 

Med lokalno zdravljenje uvrščamo kirurško zdravljenje in radioterapijo. Med sistemsko 

zdravljenje pa kemoterapijo, zdravljenje z biološkimi zdravili in hormonsko zdravljenje. 

Posamezne metode so lahko uporabljene samostojno ali v medsebojni kombinaciji (Baskar 

in sod., 2012). 

 

2.4.1 Lokalno zdravljenje 

 

Med lokalne oblike zdravljenja štejemo onkološko kirurgijo in radioterapijo. Onkološka 

kirurgija je najstarejša oblika zdravljenja raka in predvsem pri čvrstih tumorjih ostaja 

nepogrešljiva samostojna oblika zdravljenja. Onkološko kirurško zdravljenje je v začetku 

lahko puščalo hude posledice in bolnikom zmanjšalo kakovost življenja. V zadnjih dveh 

desetletjih je onkološko kirurško zdravljenje postalo manj obsežno, s čimer je bolnikom 

omogočena boljša kakovost življenja. Cilj kirurškega zdravljenja je operativna odstranitev 

tumorske mase z ustreznim varnostnim robom (Kufe in sod., 2003, Novaković in sod., 

2009).  

 

Poleg onkološkega kirurškega zdravljenja je v zadnjem stoletju napredek na področju 

radiobiologije in radiofizike omogočil zdravljenje z radioterapijo s sodobnimi obsevalnimi 

tehnikami (Novaković in sod., 2009).  

 

Sevanje, ki se ga uporablja pri zdravljenju z radioterapijo, imenujemo ionizirajoče sevanje. 

Poznamo dva načina zdravljenja z radioterapijo, ki se razlikujeta glede na položaj vira 

ionizirajočega sevanja. Vir je lahko izven ali znotraj bolnikovega telesa. Cilj radioterapije 

je usmeriti točno določen odmerek ionizirajočega sevanja na točno določeno mesto v tkivu. 

Ob tem mora biti možnost poškodb okoliških zdravih tkiv minimalna. Glavna biološka 

tarča sevanja v celicah je molekula DNA, na kateri sevanje povzroča poškodbe. V kolikor 

popravljalni mehanizmi poškodbe molekule DNA ne zmorejo popraviti, se celica preneha 

deliti in propade (Baskar in sod., 2012). Zdravljenje z radioterapijo je lahko samostojno ali 
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v kombinaciji s kemoterapijo, kirurškim zdravljenjem, zdravljenjem z biološkimi zdravili 

ali hormonskim zdravljenjem (Novaković in sod., 2009, Baskar in sod., 2012). 

 

2.4.2 Sistemsko zdravljenje 

 

Med temeljne sistemske oblike zdravljenja spadajo kemoterapija s citostatiki, hormonsko 

zdravljenje in zdravljenje z biološkimi zdravili. Sistemsko zdravljenje je nepogrešljivo pri 

rakastih obolenjih, ki so se že razširila po organizmu in niso več omejena na eno samo 

področje. Sistemsko zdravljenje cilja predvsem na preprečevanje delitve tumorskih celic in 

na preprečevanje metastaziranja (Novaković in sod., 2009). 

 

Klasični kemoterapevtiki (citostatiki) preprečujejo delitve celic in delujejo na vse hitro 

deleče celice v organizmu, tako na tumorske kot tudi na normalne celice (Alberts in sod., 

2007). Kemoterapevtiki lahko ciljajo na sintezo ali delovanje makromolekul v celici 

(DNA, RNA in proteini) (Novaković in sod., 2009). Kemoterapevtiki s svojim delovanjem 

poškodujejo vitalne celične strukture. Celice zato propadejo, saj se zaradi nepopravljivih 

poškodb ne morejo več deliti. Z enim samim odmerkom kemoterapevtika odmre samo del 

rakastih celic, zato je odmerke potrebno ponavljati. Z večjim številom odmerkov se 

zagotovi nadaljnjo zmanjševanje števila tumorskih celic (Kufe in sod., 2003). 

 

Kemoterapevtike delimo glede na mehanizem citotoksičnega delovanja (alkilirajoči 

dejavniki, antimetaboliti) ali glede na njihov izvor (naravni produkti). Zdravila, ki jih ne 

moremo uvrstiti v katero od teh dveh skupin, uvrščamo v skupino različnih ostalih 

dejavnikov. Znotraj skupin zdravila delimo na podskupine glede na mehanizem delovanja, 

biokemično strukturo ali izvor ter fiziološko delovanje. Nekatere kemoterapevtike lahko 

uvrščamo v več skupin (Novaković in sod., 2009). V Sloveniji imamo tako glede na 

podatke Registra zdravil Republike Slovenije na voljo 32 različnih kemoterapevtikov 

(Register zdravil RS..., 2010).   

  

Posebna oblika sistemskega zdravljenja je hormonsko zdravljenje, ki se pri zdravljenju 

raka dojk uporablja že nekaj desetletji (Mukai, 2010). Hormonsko zdravljenje se uporablja 
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pri zdravljenju rakastih obolenj, kot so npr. rak dojk, rak prostate, rak endometrija, itd. 

Zdravljenje je uspešno pri tistih rakastih obolenjih, ki so vsaj deloma še nadzorovana preko 

hormonskega sistema. Preko hormonskega sistema lahko s hormonsko terapijo vplivamo 

na tumorske celice, da se te prenehajo deliti ali celo preidejo v apoptozo (Novaković in 

sod., 2009). V Sloveniji imamo na voljo 14 različno delujočih hormonskih zdravil 

(Register zdravil RS..., 2010). 

 

Molekularna in celična biologija nam s svojimi odkritji o apoptozi, nadzoru celičnega 

ciklusa, angiogenezi, metastaziranju, prenosu znotrajceličnih signalov, diferenciaciji in 

delovanju površinskih celičnih receptorjev in rastnih dejavnikov nudi nove možnosti 

zdravljenja rakastih obolenj. Nova spoznanja o biologiji raka omogočajo, da se v 

protitumorski terapiji lahko za zdravljenje izkoristi značilne razlike med normalnimi in 

rakastimi celicami. Biološka zdravila izkoriščajo prav te razlike in selektivno uničujejo 

tumorske celice (Novaković in sod., 2009, Alberts in sod., 2007).  

 

Med biološka zdravila uvrščamo tarčna zdravila in imunomodulatorje. Tarčna zdravila 

lahko delujejo direktno ali indirektno na tumorske celice. Direktno delujejo z vezavo malih 

molekul na proteine, ki nastajajo izključno v tumorskih celicah ali preko vezave 

monoklonskih protiteles na tumorske antigene. Indirektno delujejo preko tarčnega 

dostavljanja protitumorskih učinkovin v tumorske celice s pomočjo ligandov (Wu in sod., 

2006). Prvo tarčno zdravilo se je pričelo uporabljati konec leta 1997. Učinkovina se 

imenuje Rituksimab (ime zdravila MabThera
®
). V Sloveniji je dostopno od začetka leta 

2001. Do konca leta 2005 je bilo na slovenskem tržišču dostopnih 8 različnih tarčnih 

zdravil, npr. Cetuksimab, Erlotinib, Trastuzumab itd. (Kos in sod., 2008). Po podatku 

Registra zdravil Republike Slovenije iz leta 2010 pa 14 (Register zdravil RS..., 2010). 

 

Nova odkritja na področju imunologije zadnjih dvajsetih let so omogočila napredek v 

zdravljenju z imunomodulatorji, ki spodbudijo delovanje imunskega sistema. Imunski 

sistem po zdravljenju z imunomodulatorji lahko preko mutiranih proteinov, ki jih sproščajo 

tumorji, zazna tumorje in jih napade (Dougan in Dranoff, 2012, Borghaei in sod., 2009). 

Po podatkih Registra zdravil Republike Slovenije v to skupino spadajo zdravila, kot so 

kolonije spodbujajoči faktorji, interferoni in druga zdravila za spodbujanje imunske 
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odzivnosti. V Sloveniji je na voljo 15 različnih zdravilnih učinkovin znotraj skupine 

imunomodulatorjev (Register zdravil RS..., 2010). 

 

Sistemsko zdravljenje se lahko uporablja v več oblikah, in sicer: 

- primarno indukcijsko zdravljenje za razširjeno bolezen ali za zdravljenje, ko druge 

oblike zdravljenja ne učinkujejo; 

- neoadjuvantno zdravljenje za bolnike z omejeno rakasto boleznijo, pri katerih 

lokalne oblike zdravljenja ne zadostujejo;  

- adjuvantno zdravljenje, ki sledi lokalnim oblikam zdravljenja; konkomitantno 

zdravljenje, pri katerem se hkrati prepleta več oblik zdravljenja (Novaković in sod., 

2009).   

  

2.5 KEMOTERAPIJA 

 

Kemoterapija je v zadnjih dveh desetletjih postala zelo uspešna oblika zdravljenja 

predvsem zaradi napredka v molekularni biologiji. Ker so tumorji po celični sestavi 

heterogeni,je uspeh zdravljenja s kemoterapevtiki odvisen predvsem od vrste tumorskih 

celic v tumorju in njihove odzivnosti na zdravljenje. Kemoterapevtike se zato lahko med 

samim zdravljenjem med seboj kombinira, s tem pa se zagotovi boljši protitumorski 

učinek. Kemoterapevtike se lahko aplicira istočasno ali enega za drugim (Kufe in sod., 

2003). 

 

Za tumorje je značilno, da se hitrost rasti tumorske populacije spreminja. Na začetku tumor 

raste počasneje (obdobje zaostajanja). Sledi hitra rast tumorja, med katero se število 

tumorskih celic večkrat podvoji (obdobje logaritemske rasti). Ko tumor postane 

makroskopski, se podvojitveni čas tumorske populacije podaljša in ustali (obdobje platoja) 

(slika 9). Kemoterapevtiki so najbolj učinkoviti v obdobju logaritemske rasti tumorja. Pri 

makroskopskih tumorjih se zmanjša učinkovitost številnih kemoterapevtikov, saj je v tej 

fazi zmanjšan delež celic, ki se aktivno delijo (Novaković in sod., 2009, Kufe in sod., 

2003). 
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Slika 9. Obdobja tumorske rasti (Novaković in sod., 2009). 

 

Delovanje kemoterapevtikov na tumorske celice je odvisno od tega, v kateri fazi celičnega 

ciklusa so tumorske celic. V fazi G1 poteka sinteza RNA, različnih encimov, potrebnih za 

sintezo DNA, ter sinteza drugih proteinov. Fazi G1 sledi faza S, v kateri se sintetizira 

DNA. Ko je sinteza DNA končana, celica vstopi v fazo G2, v kateri poteka nadaljnja 

sinteza RNA in proteinov. Temu sledi faza M, kjer v procesu mitoze in citokineze 

nastaneta dve hčerinski celici, ki ponovno vstopita v fazo G1. Faza G1 je v ravnovesju s 

fazo mirovanja (faza G0), v kateri sinteze makromolekul skorajda ni. Celica je najbolj 

občutljiva v fazi S in najmanj v fazi G0 (slika 10). Celični ciklus celic človeških tkivih je 

različno dolg (od 16 do 260 ur). Prav tako so precejšnje razlike v trajanju celičnega ciklusa 

med tumorskimi in normalnimi celicami (Novaković in sod., 2009, Kufe in sod., 2003). 
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Slika 10. Shema celičnega ciklusa s posameznimi fazami (prirejeno po (Sadava et al, 2008)).   

 

 

Klasične kemoterapevtike razvrščamo v tri skupine glede na njihovo delovanje v celičnem 

ciklusu (preglednica 2). Kemoterapevtiki, specifični za celični ciklus (fazno nespecifični 

kemoterapevtiki), učinkujejo na celice, ki so v aktivnem celičnem ciklusu, ne pa na celice, 

ki so v fazi mirovanja (G0). V to skupino sodi večina alkilirajočih snovi in protitumorskih 

antibiotikov. Nekateri kemoterapevtiki iz te skupine lahko delujejo tudi na mirujoče celice. 

Fazno specifični kemoterapevtiki uničijo samo celice, ki so ob izpostavitvi 

kemoterapevtiku v fazi ciklusa, ki je občutljiva na izbran kemoterapevtik. Z zviševanjem 

odmerka kemoterapevtika tako ne bo uničeno večje število celic, ampak je potrebno 

tumorske celice izpostaviti kemoterapevtiku večkrat ali v daljšem časovnem intervalu. 

Teoretično lahko s takšnim kemoterapevtikom uničimo vse tumorske celice, če ostaja 

znotrajcelična koncentracija kemoterapevtika dovolj visoka toliko časa, da vse tumorske 

celice dokončajo celoten celični ciklus. Tretja skupina so kemoterapevtiki, ki niso 

specifični za celični ciklus in učinkujejo na vse tumorske celice, tako na celice v aktivnem 

celičnem ciklusu kot tudi na tiste v fazi mirovanja (Novaković in sod., 2009). 
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Preglednica 1. Fazno specifični kemoterapevtiki in faze celičnega ciklusa, na katere delujejo.
*
 

Faza celičnega cikla Fazno specifični kemoterapevtiki 

Faza G1 asparaginaza, prednizon 

Prehod G1/S kladribin 

Faza S citarabin, fluorouracil, gemcitabin, 

metotreksat, tiogvanin, fludarabin, topotekan, 

hidroksiurea 

Faza G2 bleomicin, etopizid, paklitaksel 

Faza M vinblastin, vinkristin, vindezin, vinorelbin 

*
 povzeto po (Novaković in sod., 2009). 

2.5.1 Skupine kemoterapevtikov 

2.5.1.1 Alkilirajoči dejavniki 

 

V 40. letih 20. stoletja so odkrili prve alkilirajoče dejavnike, ki spadajo v podskupino 

analogov dušikovega iperita (Priestman, 2008). Po nadaljnjih raziskavah pri bolnikih z 

limfomom so analoge dušikovega iperita, ki jih uvrščamo v skupino alkilirajočih 

dejavnikov, uvrstili med protitumorske učinkovine. Alkilirajoči dejavniki so heterogena 

skupina snovi, ki tvorijo kovalentne vezi z biološkimi molekulami (preglednica 3). 

Citotoksični učinek je največkrat posledica interakcije z DNA, kar vodi do poškodbe (Kufe 

in sod., 2003). Posledica je zavora replikacije DNA ali nenatančna replikacija DNA, kar 

privede do mutacij ali smrti celice. Alkilirajoči dejavniki so večinoma fazno nespecifični 

kemoterapevtiki, nekateri med njimi sodijo tudi v skupino kemoterapevtikov, ki niso 

specifični za celični ciklus (Novaković in sod., 2009). 

 

Preglednica 2. Podskupine alkilirajočih dejavnikov in primeri posameznih učinkovin.
*
  

Podskupine alkilirajočih dejavnikov Primeri učinkovin 

Analogi dušikovega iperita klorambucil, ciklofosfamid, estramustin, ifosfamid, 

mekloretamin, melfalan 

Derivati etilenimina tiotepa 

Alkil sulfonati busulfan 

Triazini dakarbazin, temozolomid 

Nitrozoureje karmustin, lomustin, streptozocin 

Soli kovin cisplatin, karboplatin, oksaliplatin 

*
 povzeto po (Novaković in sod., 2009). 
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2.5.1.2 Antimetaboliti 

 

Antimetabolite so razvili za zdravljenje malarije, kasneje pa so odkrili njihove 

protitumorske lastnosti (Kufe in sod., 2003). Antimetaboliti so snovi z majhno molekulsko 

težo, ki delujejo zaviralno na tumorsko rast zaradi strukturne ali funkcionalne podobnosti z 

metaboliti, vključenimi v sintezo DNA (preglednica 4). Ker jih celica zamenja za normalne 

metabolite, antimetaboliti bodisi zavirajo ključne encime za sintezo nukleinskih kislin ali 

pa se vgradijo v nukleinske kisline in s tem spremenijo zapis. V obeh primerih je posledica 

zavora sinteze DNA in celična smrt. Ker v prvi vrsti delujejo na sintezo DNA, so najbolj 

učinkoviti v aktivno delečih se celicah in so večinoma fazno specifični kemoterapevtiki 

(Novaković in sod., 2009). 

 

Preglednica 3. Podskupine antimetabolitov in primeri posameznih učinkovin.
*
  

Podskupine antimetabolitov Primeri učinkovin 

Analogi folne kisline metotreksat, pemetreksed 

Pirimidinski analogi azacitidin, kapecitabin, citarabin, fluorouracil, 

gemcitabin 

Purinski analogi kladribin, fludarabin, merkaptopurin, nelarabin, 

pentostatin 

 
*
 povzeto po (Novaković in sod., 2009). 

 

2.5.1.3 Naravni produkti 

 

Naravni produkti so snovi, ki izhajajo iz naravnih virov (preglednica 5). Pridobljeni so 

predvsem iz rastlin in morskih organizmov. Njihova glavna tarča so mikrotubuli v celicah 

(Kufe in sod., 2003).  
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Preglednica 4. Podskupine naravnih produktov in primeri posameznih učinkovin.
*
. 

Podskupine naravnih produktov Primeri učinkovin 

Zaviralci mitoze vinkristin, vinblastin 

Stabilizatorji mikrotubulov docetaksel, paklitaksel 

Derivati podofilina etopozid, tenipozid 

Kamptotecini irinotekan, topotekan 

Encimi asparaginaza 

Antibiotiki med seboj podobne snovi, ki jih tvorijo glive 

Streptomyces v kulturi; daktinomicin, antraciklini, 

bleomicin 

*
 povzeto po (Novaković in sod., 2009). 

 

2.5.1.4 Različni dejavniki 

 

Snovi, ki jih ne moremo uvrstiti v nobeno od prej naštetih skupin, uvrščamo v skupino 

različnih dejavnikov (preglednica 6) (Novaković in sod., 2009). 

 

Preglednica 5. Skupina različnih dejavnikov in primeri posameznih učinkovin.
*
  

Skupina različnih dejavnikov Primeri učinkovin 

Derivat metilhidralazina prokarbazin 

Derivat uree hidroksiurea 

Derivat melamina altretamin 

Soli arzenov trioksid, anagrelid, mitotan 

*
 povzeto po (Novaković in sod., 2009). 

 

2.5.2 Razvoj novih kemoterapevtikov  

 

Razvoj novih zdravil je dolgotrajen, zapleten in drag proces. Z novimi odkritji molekularne 

in celične biologije se je odkrilo veliko novih molekul in zdravil, ki jih je potrebno testirati. 

Trenutno razvoj zdravil za zdravljenje raka od odkritja nove snovi do uporabe za 

zdravljenje traja od 10 do 15 let, kar je povezano z visokimi stroški raziskav. Manj kot 

10% novo odkritih snovi vstopi v proces nadaljnjega testiranja na poti do uporabe novega 

zdravila in samo 8% novo odkritih snovi ima potencialno možnost vstopiti na trg zdravil. 
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Zahvaljujoč hitremu napredku v biomedicinskih in farmacevtskih raziskavah se je od leta 

1990 bistveno zvišalo število novih potencialnih snovi za zdravljenje, ki so vstopile v 

raziskovalni proces. Vendar pa ne glede na povečevanje števila novo odkritih snovi upada 

število zdravil, ki letno vstopijo na trg zdravil (Marchetti in Schellens, 2007). Od odkritja 

analogov dušikovega iperita so izolirali preko 3000 drugih alkilirajočih snovi kot 

potencialnih protitumorskih učinkovin, vendar se jih dandanes za zdravljenje uporablja le 

peščica (Priestman, 2008). 

 

2.5.2.1 Rezistenca proti protitumorskim učinkovinam  

 

Zdravljenje s protitumorskimi učinkovinami izkorišča značilno genetsko nestabilnost 

tumorskih celic,vendar se lahko prav zaradi nestabilnosti tumorskih celic pojavi rezistenca 

na protitumorske učinkovine (Alberts in sod., 2007). S pojavom rezistence se zato zmanjša 

število primernih zdravil za zdravljenje, saj se rezistenca lahko pojavi tudi pri sorodnih 

učinkovinah. Pojavi se zaradi izkoriščanja enakih presnovnih poti in transportnih 

prenašalcev ter podobnosti v sami strukturi spojin (Kufe in sod., 2003). Razlikujemo med 

naravno rezistenco, ki pomeni neodzivnost tumorja na določeno učinkovino že ob prvi 

izpostavitvi učinkovini, in med pridobljeno rezistenco, ki pomeni pojav neodzivnosti 

tumorja po predhodno uspešnem zdravljenju. (Novaković in sod., 2009). 

 

Rezistenca se lahko odraža na več načinov. Zaradi biokemičnih vzrokov so tumorske 

celice nezmožne pretvoriti kemoterapevtik v citotoksično aktivno obliko, zato 

kemoterapevtik ne učinkuje. Prav tako lahko tumorske celice preprečijo citotoksično 

delovanje aktivnega kemoterapevtika z inaktivacijo. Farmakološka rezistenca je pojav, ko 

kemoterapevtiki ne učinkujejo zaradi slabe prekrvavljenosti tumorjev in slabega prehajanja 

zdravil v same tumorske celice. Rezistenca je lahko povezana tudi s celičnim ciklusom. 

Večina kemoterapevtikov deluje na celice v določeni fazi celičnega ciklusa, kar pomeni, da 

se morajo celice aktivno deliti. Rezistenca se pojavi pri makroskopskih tumorjih, kjer je 

aktivno delečih se celic malo. Tovrstno rezistenco lahko premagamo z zmanjšanjem 

tumorske mase z onkološko kirurgijo, z obsevanjem pred pričetkom zdravljenja s 
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kemoterapevtiki ali s kombiniranjem kemoterapevtikov, ki delujejo tudi na celice v fazi 

mirovanja (Novaković in sod., 2009, Kufe in sod., 2003). 

      

2.5.2.2 Neželeni učinki zdravljenja s kemoterapijo  

 

Poleg rezistence se pri zdravljenju s kemoterapevtiki lahko pojavijo neželeni učinki kot 

posledica citotoksičnega delovanja kemoterapevtikov ne le na tumorske celice, ampak tudi 

na hitro deleče se normalne celice (Novaković in sod., 2009, Kufe in sod., 2003). Pacienti 

se lahko zelo različno odzovejo na zdravljenje s kemoterapevtiki (Priestman, 2008).  

 

Najpogostejši neželeni učinki so zavora delovanja kostnega mozga (mielosupresija), 

slabost in bruhanje, kronična utrujenost, izguba las (alopecia), okvare sluznice (mukozitis), 

zmanjšana plodnost in tveganje za nastanek sekundarnega raka (Priestman, 2008). Pojavi 

se lahko tudi zaprtje in neželeni učinki na organe, kot so sečila, srce, pljuča, jetra, živčevje 

in neželeni učinki na kožo (Novaković in sod., 2009, Kufe in sod., 2003). 

 

S predvidevanjem lahko nekatere neželene učinke preprečimo ali uspešno zdravimo s 

podpornimi zdravili. Tako slabost in bruhanje lahko preprečimo ali omilimo s podpornim 

zdravljenjem z antiemetiki. Okvare sluznice se preprečuje in zdravi z novimi učinkovitimi 

zdravili s ciljanim delovanjem. S podpornim zdravljenjem z rastnimi dejavniki za 

granulocite se preprečuje zavoro v delovanju kostnega mozga. Preobčutljivostne reakcije 

kože se zdravi z antihistaminiki in glukokortikoidi. Možnost izgube las se lahko zmanjša z 

ohlajanjem lasišča, vendar se izgube las s tem v celoti ne more preprečiti. Pri nekaterih 

drugih kemoterapevtikih je neželene učinke potrebno spremljati preko biokemijskih in 

tumorskih parametrov in ob poškodbah oziroma spremembah, ki so še popravljive, 

prekiniti z aplikacijo kemoterapevtikov (Novaković in sod., 2009, Kufe in sod., 2003).   

 

2.5.3 Cisplatin 

 

Kemoterapevtik cisplatin s sistematskim imenom po IUPAC-ovi nomenklaturi cis-

diamindikloridoplatina (II) je bil odkrit povsem naključno pred več kot štiridesetimi leti 
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(Pabla in Dong, 2008). Uvrščamo ga v skupino alkilirajočih dejavnikov in podskupino 

platinovih spojin (Novaković in sod., 2009). Cisplatin sodi med zdravila iz kovinskih 

kompleksov, med katera uvrščamo tudi zdravila na osnovi zlata in rutenija (Komeda in 

Casini, 2012). Cisplatin je kompleks, sestavljen iz centralnega atoma platine ter dveh 

kloridnih in dveh amonijevih ligandov (slika 11) (Priestman, 2008). 

 

 

Slika 11. Poenostavljena shema molekule cisplatina. 

 

Cisplatin je kemoterapevtik z eno izmed najvišjih stopenj učinkovitosti. Pri zdravljenju 

raka prostate s cisplatinom je pričakovana ozdravitev pri več kot 90% bolnikov, v kolikor 

je rak odkrit v zgodnjem stadiju pa celo 100%. Uporablja se ga za zdravljenje številnih 

rakov, kot so na primer rak prostate, raki glave in vratu, rak jajčnikov, rak materničnega 

vratu, za zdravljenje nedrobno celičnega raka pljuč in mnogih drugih (Pabla in Dong, 

2008, Wang in Lippard, 2005). V nasprotju z drugimi protitumorskimi učinkovinami, ki so 

ponavadi po strukturi zelo kompleksne, je cisplatin preprosta anorganska molekula (Pabla 

in Dong, 2008). V želji po odkritju še več tako učinkovitih protitumorskih učinkovin,  so 

sintetizirali in testirali tisoče analogov platine, vendar z zelo malo uspeha (Wang in 

Lippard, 2005). Razvili so samo nekaj podobno učinkovitih analogov, kot sta karboplatin 

in oksaliplatin (Kuo in sod., 2007). V fazi razvoja so še satraplatin, picoplatin in triplatin, 

vendar navkljub vzpodbudnim predkliničnim rezultatom v kliničnih poskusih niso dosegli 

pričakovanega učinka (Olszewski in Hamilton, 2010). Poleg analogov platine so postale 

zanimiv predmet raziskav tudi druge kovinske spojine, kot so kompleksi zlata in rutenija, 

ki kažejo dobre obete za uporabo pri zdravljenju (Komeda in Casini, 2012).  

 

Protitumorsko delovanje cisplatina je delno pojasnjeno. Cisplatin se po vstopu v tumorsko 

celico veže na molekule DNA preko kovalentnih povezav z mestom N7 purinskih baz. 

Cisplatin lahko kovalentne povezave tvori znotraj ene dvojne vijačnice molekule DNA ali 
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pa med dvema molekulama DNA, kar povzroči zastoj sinteze in nezmožnost nadaljnjega 

podvajanja molekule DNA ali povečano aktivacijo popravljalnih mehanizmov DNA (slika 

12). V hitro delečih tumorskih celicah se po nastanku kovalentne povezave med 

cisplatinom in DNA podvajanje DNA nadaljuje, kar poveča število poškodb DNA in 

privede do obsežnih in nepopravljivih poškodb ter posledično celične smrti (Pabla in 

Dong, 2008, Rybak in Ramkumar, 2007). 

 

 

Slika 12. Vezava cisplatina na molekulo DNA znotraj celice (prirejeno po (Wang in Lippard, 2005)). 

 

Uspešnost cisplatina je pogosto slabša zaradi pojava rezistence, ki vključuje zmanjšan vnos 

cisplatina v celico, povečano izločanje cisplatina iz celice, nevtralizacijo cisplatina, 

povečano aktivacijo popravljalnih mehanizmov DNA in okvarjene signalne poti za 

sprožanje celične smrti, ki so posledica poškodovane DNA (Kufe in sod., 2003). Raziskave 

so pokazale, da je rezistenca proti cisplatinu in njegovim analogom karboplatinu in 

oksaliplatinu povezana s celičnimi prenašalci bakra. Do nedavnega so vnos v celico in 

izločanje iz celice pripisovali pasivni difuziji preko celične membrane, vendar so raziskave 

pokazale, da vnos cisplatina delno poteka preko celičnega prenašalca Ctr 1, ki je 

odgovoren za vnos bakra v celico. Dosedanje raziskave nakazujejo, da prenašalca bakra 

ATP7A in ATP7B, odgovorna za izločanje bakra iz celice, iz celic izločata tudi cisplatin. 

Kot rezistenca proti cisplatinu se izražajo mutacije ali izpad gena CTR1 in nepravilnosti v 

delovanju celičnih prenašalcev ATP7A in ATP7B. Za preprečevanje rezistence se cisplatin 

kombinira z enim, dvema ali več kemoterapevtiki, ki niso analogi platine (Kuo in sod., 

2007, Pabla in Dong, 2008, Wang in Lippard, 2005). Za povečan vnos v tumorske celice se 

cisplatin lahko uporablja v kombinaciji z elektroporacijo (elektrokemoterapija), ki poveča 
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prehajanje cisplatina v tumorske celice in se že uporablja v klinični praksi za zdravljenje 

melanoma (Sersa in sod., 2011). 

 

Uspeh zdravljenja s cisplatinom omejujejo tudi neželeni stranski učinki v normalnih tkivih, 

kot so učinki na živčevje in sečila, slabost in bruhanje ter okvare sluha. Zaradi 

učinkovitosti cisplatina se razvoj analogov platine usmerja v sintezo analogov z nižjo 

toksičnostjo za normalna tkiva (Pabla in Dong, 2008). Stopnja pojavnosti neželenih 

učinkov na sečila je zelo visoka, saj se pojavi pri približno eni tretjini bolnikov, zdravljenih 

s cisplatinom. Trenutno se neželene učinke na sečila omejuje s skrbnim nadzorom obilne 

hidracije bolnikov in nadomeščanjem magnezija med zdravljenjem s cisplatinom (Pabla in 

Dong, 2008, Novaković in sod., 2009). Okvare sluha kot posledica zdravljenja s 

cisplatinom so lahko zmerne do hude po zdravljenju z visokimi dozami. Trenutno še ni 

poznanih podpornih zdravil za preprečevanje izgube sluha. Poznani pa so rezultati 

raziskave, opravljene na živalskih modelih, pri katerih so uspešno zmanjšali neželeni 

učinek izgube sluha z antioksidanti. (Rybak in Ramkumar, 2007).        

 

2.5.4 Testiranje kemoterapevtikov 

 

Pri razvoju novih kemoterapevtikov je izjemnega pomena testiranje novih protitumorskih 

učinkovin, saj s tem iz množice izluščimo najbolj obetavne učinkovine za zdravljenje raka. 

S testi občutljivosti hitro in učinkovito izločimo tiste učinkovine, ki ne dajo prepričljivih 

rezultatov (Kawada in sod., 2002). Pred izborom testa za testiranje nove protitumorske 

učinkovine je nujno potrebno vedeti, kaj nas zanima, saj lahko z različnimi testi 

spremljamo število celic z reprodukcijsko sposobnostjo (test klonogenosti), število mrtvih 

celic (testi za merjenje citotoksičnosti), in število živih celic (testi viabilnosti). 

 

2.5.4.1 Test klonogenosti 

 

S testom klonogenosti se določa preživetje celic, ki so ohranile reprodukcijsko sposobnost. 

Pogoj za test je sposobnost tvorbe celičnih kolonij izbranih celičnih linij. S testom 

klonogenosti določimo stopnjo preživelih celic glede na začetno število nasajenih celic. 
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Test se uporablja za testiranje učinkovitosti radioterapije in učinkovitosti citotoksičnih 

učinkovin. Celice se nasadi na petrijevke v primernem številu. Kolonije, ki se razvijejo v 1 

do 3 tednih, morajo imeti vsaj 50 celic. Tako se izključi manjše kolonije, ki so nastale iz 

celic z omejeno reprodukcijsko sposobnostjo. Kolonije se obarva z barvilom kristal 

vijoličnim in prešteje le tiste, ki imajo vsaj 50 celic. Število preživelih celic se prikaže s 

krivuljo preživetja (Franken in sod., 2006, Hall in Giaccia, 2001). 

 

2.5.4.2 Testi za določanje števila celic  

2.5.4.2.1 Test MTT 

 

Kolorimetrični test MTT (3-(4,5 dimetiltiazol-2-il)-2,5 difenil tetrazolijev bromid) je razvil 

Mosmann za detekcijo proliferacije in viabilnosti sesalskih celic (Mosmann, 1983). Z 

delovanjem mitohondrijske dehidrogenaze se rumena tetrazolijeva sol MTT v metabolno 

aktivnih celicah reducira v netopen vijolični formazan (slika 13). Formazan je topen v 

organskih topilih (npr.dimetilsulfoksid (DMSO)). Izmerjena absorbanca pri ustreznih 

valovni dolžini je premosorazmerna s količino nastalega formazana oz. s številom 

metabolno aktivnih celic (Hansen in Bross, 2010). Na osnovi spojine MTT so se razvile 

sorodne spojine (npr. MTS, XTT) za določanje števila živih celic, pri katerih je postopek 

poenostavljen (Goodwin in sod., 1995). 

 

 

Slika 13. Redukcija spojine MTT v sol formazana (Stockert in sod., 2012). 
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2.5.4.2.2 Test Presto Blue  

 

Test Presto Blue omogoča fluorimetrično in kolorimetrično zaznavanje metabolne 

aktivnosti celic na osnovi resazurina. S testom Presto Blue lahko določamo število 

metabolno aktivnih celic. Resazurin lahko prehaja preko celične membrane v celice in za 

pretvorbo v resorufin izkorišča encimatske reakcije v mitohondrijih, citosolu ali 

mikrosomih (Czekanska, 2011, Gonzalez in Tarloff, 2001). Po dodatku resazurina v 

celično suspenzijo se v redukcijskih reakcijah pretvori moder nefluorescenten resazurin v 

fluorescenten resorufin rdeče barve (slika 14). Prednost testa je, da omogoča nadaljnje 

gojenje celic, saj za merjenje pretvorbe v resorufin ni potrebna liza celic. Reagent Presto 

Blue po dodatku v celično suspenzijo ohranja viabilnost celice in tako omogoča 

proliferacijo ter s tem nadaljnje meritve znotraj istega poskusa (O'Brien in sod., 2000). V 

kolikor je zaželjena ustavitev proliferacije, se celični suspenziji z dodanim reagentom 

Presto Blue za zaustavitev proliferacije lahko doda 3-odstoten SDS. Druge prednosti testa 

Presto Blue so visoka občutljivost, saj lahko zazna že samo 10 celic, in da omogoča 

spremljanje pretvorbe v resorufin tako s spremljanjem fluorescence ali absorbance 

(povzeto po navodilih proizvajalca (Invitrogen, 2010, Czekanska, 2011, O'Brien in sod., 

2000)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 14. Redukcija modrega resazurina v rdeč resorufin (povzeto po navodilih proizvajalca (Invitrogen, 

2010)).  

 

Sorodna testa, ki prav tako združujeta fluorimetrično in kolorimetrično zaznavanje 

metabolne aktivnosti celic preko redukcije resazurina v resorufin, sta še na primer test 

Alamar Blue in test Cell Titer Blue proizvajalcev Invitrogen in Promega (Czekanska, 

2011). 
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3 MATERIALI IN METODE 

 

3.1 MATERIALI 

3.1.1 Gojišče in dodatki za celično linijo  

 

Advanced MEM (Invitrogen, Paisley, Velika Britanija) 

5% fetusnega seruma goveda (FBS) (Gibco, Paisley, Velika Britanija) 

Penicilin 100 enot/ml (Sigma Aldrich, St. Louis, ZDA) 

Gentamicin (50 μm/ml) (Gibco, Paisley, Velika Britanija) 

 

3.1.2 Ostale raztopine in reagenti  

 

Cisplatin (Aventis, Pariz, Francija) 

Fosfatni pufer (PBS) (Gibco, Paisley, Velika Britanija) 

Raztopina 0,25-odstotnega tripsina/EDTA (Gibco, Paisley, Velika Britanija) 

Dimetilsulfoksid (DMSO) (Sigma Aldrich, St. Louis, ZDA) 

MTT (Sigma Aldrich, St. Louis, ZDA) 

Presto Blue (Invitrogen, Paisley, Velika Britanija) 

 

3.1.3 Celična linija B16-F1 

 

Celična linija B16-F1 je mišja melanomska celična linija, ki proizvaja melanin (slika 15). 

Celice so po morfologiji epitelijske celice in rastejo pritrjene na podlago v monosloju. 

Celično linijo smo kupili pri ATCC (American Type Culture Colection, Manassas, ZDA). 
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Slika 15. Celična linija B16-F1. 

Celice B16-F1 so slikane pod svetlobnih mikroskopom (črtica predstavlja 200 µm). 

 

3.2 METODE 

 

3.2.1 Gojenje in delo s celično linijo B16-F1 

 

Celično linijo B16-F1 smo gojili v sterilnih stekleničkah s perforiranim zamaškom pri 

temperaturi 37°C in atmosferi s 5-odstotnim CO2. Za gojenje celične linije smo uporabljali 

gojišče Advanced MEM z dodatki (5% FBS, penicilin in gentamicin). Delo s celično linijo 

je potekalo v sterilnih pogojih v laminarju. 

 

Gojišče smo odpipetirali iz stekleničke in celice sprali s pufrom PBS. Celice smo od 

podlage ločili z že pripravljeno 0,25-odstotno raztopino tripsin/EDTA. Po dodatku 0,25-

odstotne raztopine tripsin/EDTA smo stekleničko s celicami postavili za nekaj minut v 

inkubator na 37°C, da so se celice odlepile od podlage. Potek odlepljanja od podlage smo 

spremljali pod svetlobnim mikroskopom. Z nekaj ml gojišča s FBS smo nato celice 

resuspendirali. Z dodatkom gojišča s FBS smo inaktivirali tripsin. Resuspendirane celice 

smo nato prestavili v centrifugirko in celice centrifugirali pri 1500 obratih 5 minut. 

Supernatant (gojišče s tripsinom) smo odlili stran, celični pelet pa resuspendirali v svežem 
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gojišču. Celice smo prešteli s pomočjo hemocitometra. Za lažje štetje smo celice ustrezno 

redčili. Število celic smo izračunali po enačbi: 

R
n

N  410
4  , 

pri čemer je n število celic v štirih preštetih kvadrantih hemocitometra, R redčitev in N 

število celic v 1 mL suspenzije. 

 

3.2.2 Spekter absorbance formazana  

 

Pred pričetkom merjenja smo s čitalcem mikrotitrskih plošč izmerili spekter absorbance 

formazana od 200 nm do 900 nm za določitev valovne dolžine, pri kateri je izmerjena 

absorbanca največja (vrh spektra). Absorbanco formazana smo  merili pri valovni dolžini, 

kjer je bil vrh spektra.    

 

3.2.3 Določevanje rastne krivulje celic B16-F1 

 

3.2.3.1 Določevanje rastne krivulje s testom MTT  

 

Celice B16-F1 smo nasadili na ploščo s 96 vdolbinicami z gostoto 2000 celic/vdolbinico in 

volumnom 100 μl/vdolbinico v šestih paralelkah. Pred nasajanjem vsake paralelke smo 

celično suspenzijo dobro premešali in nato v vdolbinice odpipetirali po 100 μl celične 

suspenzije. Število celic smo določili po petih časovnih intervalih. Pripravljeno ploščo smo 

nato inkubirali pri 37°C in 5-odstotnem CO2. Prvi dan smo po 3 urah v prvi stolpec s 

šestimi paralelkami odpipetirali reagent MTT. Celice smo inkubirali z MTT 2 uri. Po 2 

urah inkubacije smo s pipeto previdno odstranili gojišče iz vdolbinic in dodali po 100 µl 

DMSO in dobro premešali s pipetiranjem. Nato smo s čitalcem mikrotitrskih plošč v 

vdolbinicah izmerili absorbanco pri valovni dolžini 550 nm. Enak postopek smo ponovili 

po 24, 48, 72 in 96 urah ter meritve prikazali v obliki rastne krivulje. S pomočjo prosto 

dostopnega spletnega programa Doubling Time smo iz meritev izračunali podvojitveni čas 

celic (Roth, 2006). 
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3.2.3.2 Določevanje rastne krivulje s testom Presto Blue  

 

Celice smo nasadili na ploščo s 96 vdolbinicami. Celice smo nasadili z gostoto 1000 

celic/vdolbinico z volumnom 100 μl/vdolbinico v 6-ih paralelkah. Pred nasajanjem vsake 

paralelke smo celično suspenzijo dobro premešali in nato v vdolbinice odpipetirali po 100 

μl celične suspenzije. Število celic smo določili po petih časovnih intervalih. Pripravljeno 

ploščo smo nato inkubirali pri 37°C in 5-odstotnem CO2. Prvi dan smo po 3 urah v prvo 

paralelko odpipetirali reagent Presto Blue po 10 µl/vdolbinico. Celice smo inkubirali 20 

min. Nato smo s čitalcem mikrotitrskih plošč izmerili fluorescenco pri ekscitacijski valovni 

dolžini 560 nm in emisijski valovni dolžini 595 nm.  

 

Enak postopek smo nato ponovili po 24, 48, 72 in 96 urah in meritve prikazali v obliki 

rastne krivulje. S pomočjo prosto dostopnega spletnega programa Doubling Time smo iz 

meritev izračunali podvojitveni čas celic (Roth, 2006). 

 

3.2.4 Določanje viabilnosti celic B16-F1 s testom klonogenosti, testom MTT in 

testom Presto Blue    

 

Celično linijo B16-F1 smo izpostavili različnim koncentracijam kemoterapevtika 

cisplatina, raztopljenega v gojišču. Uporabljene koncentracije cisplatina so bile 0 μM, 

0,001 μM, 0,01 μM, 0,1 μM, 1 μM, 5 μM, 10 μM, 25 μM in 50 μM. Celice smo izpostavili 

cisplatinu za 48 ur. Viabilnost celic po izpostavitvi cisplatinu smo določili s testom 

klonogenosti, testom MTT in testom Presto Blue. Iz grafov smo razbrali vrednost IC50. 

Vrednost IC50 se uporablja kot indeks protitumorskega delovanja (Kawada in sod., 

2002).Vrednost IC50 je enaka koncentraciji cisplatina, pri kateri preživi 50% izpostavljenih 

celic glede na kontrolne celice (van Meerloo in sod., 2011).  
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3.2.4.1 Določanje viabilnosti s testom klonogenosti  

 

Celice smo nasadili na petrijevke s po 200 ali 400 celicami na posamezno petrijevko. Nato 

smo petrijevke inkubirali 24 ur. Po 24 urah smo na 3 petrijevke odpipetirali po 400 µl 

raztopine cisplatina z različnimi koncentracijami v gojišču in nadaljevali z inkubiranjem. 

Po 48 urah po dodatku cisplatina smo celicam v petrijevkah zamenjali gojišče s 

cisplatinom s svežim gojiščem brez cisplatina ter nadaljevali z inkubacijo celic. Po 7 dneh 

smo nastale kolonije celic na petrijevkah obarvali s kristal vijoličnim in jih prešteli (slika 

16). 

 

 

Slika 16. Shematski prikaz poteka testa klonogenosti.  
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3.2.4.2 Določanje viabilnosti s testom MTT  

 

Celice smo nasadili na ploščo s 96 vdolbinicami z gostoto 2000 celic/vdolbinico v 6-ih 

paralelkah. Pred nasajanjem vsake paralelke smo celično suspenzijo dobro premešali in 

nato v vdolbinice odpipetirali po 100 μl celične suspenzije. Za test smo pripravili 1 ploščo, 

ki smo jo inkubirali 24 ur. Po 24 urah smo v vdolbinice odpipetirali raztopino cisplatina z 

različnimi koncentracijami in inkubirali še nadaljnjih 48 ur. Po 48 urah smo odstranili 

gojišče s cisplatinom iz vdolbinic. V vdolbinice smo nato dodali po 100 µl svežega gojišča 

z dodanim reagentom MTT in ploščo inkubirali 2 uri. Po 2 urah smo gojišče z dodanim 

reagentom odstranili in v vdolbinice dodali po 100 µl DMSO, dobro premešali in s 

čitalcem mikrotitrskih plošč izmerili absorbanco pri valovni dolžini 550 nm.  

 

3.2.4.3 Določanje viabilnosti s testom Presto Blue  

 

Celice smo nasadili na ploščo s 96 vdolbinicami z gostoto 1000 celic/vdolbinico v 6-ih 

paralelkah. Pred nasajanjem vsake paralelke smo celično suspenzijo dobro premešali in 

nato v vdolbinice odpipetirali po 100 μl celične suspenzije. Za test smo pripravili 1 ploščo, 

ki smo jo inkubirali 24 ur. Po 24 urah smo v vdolbinice odpipetirali predhodno 

pripravljeno raztopino cisplatina z različnimi koncentracijami in inkubirali še nadaljnjih 48 

ur. Po 48 urah smo odstranili gojišče s cisplatinom iz vdolbinic in v vdolbinice dodali po 

100 µl svežega gojišča z dodanim reagentom Presto Blue in ploščo inkubirali 20 minut. 

Nato smo s čitalcem mikrotitrskih plošč izmerili fluorescenco pri ekscitacijski valovni 

dolžini 560 nm in emisijski valovni dolžini 595 nm. 

3.2.5 Statistična obdelava rezultatov  

 

Rezultati smo prikazali kot povprečno vrednost meritev iz treh neodvisnih poskusov. 

Rezultate smo obdelali s programom SigmaPlot 12.0 (Systat Softwere Inc, San Jose, 

ZDA), s katerim smo izračunali standardno napako, ki smo jo prikazali tudi v grafični 

predstavitvi rezultatov. Za statistično analizo rezultatov smo uporabili enosmerni ANOVA 

test z zgornjo mejo tveganja 0,05.  
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4 REZULTATI 

4.1 DOLOČANJE SPEKTRA ABSORBANCE FORMAZANA 

 

S čitalcem mikrotitrskih plošč Epoch smo izmerili celoten spekter absorbance valovnih 

dolžin od 200 nm do 900 nm. Nasadili smo od 2500 in do 50.000 celic na vdolbinico in jim 

dodali reagent MTT. Vključili smo tudi slepi vzorec, kjer je bil v vdolbinici samo reagent 

MTT v gojišču brez celic. Absorbcijski maksimum 1,542 smo izmerili pri valovni dolžini 

550 nm (slika 17). Absorbanco formazana smo zato pri testu MTT merili pri valovni 

dolžini 550 nm.   

   

 

 

Slika 17: Izmerjen spekter absorbance. 

Spekter absorbance smo izmerili od valovne dolžine 200 nm do 900 nm. Absorbcijski maksimum (*) smo 

izmerili pri valovni dolžini 550 nm.   

 

 

* 
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4.2 DOLOČANJE RASTNE KRIVULJE CELIC B16-F1 

 

Rastno krivuljo celic B16-F1 smo določili s testoma MTT in Presto Blue. S pomočjo 

prosto dostopnega spletnega programa Doubling Time smo iz meritev izračunali 

podvojitveni čas celic, določen po enem ali drugem testu in ju primerjali. 

4.2.1 Rastna krivulja, določena s testom MTT 

 

Rastno krivuljo s testom MTT smo določili po postopku, opisanem v poglavju Materiali in 

metode. Izmerjeno absorbanco pri valovni dolžini 550 nm smo prikazali v odvisnosti od 

časa, pri čemer je izmerjena absorbanca premosorazmerna številu metabolno aktivnih 

celic. Število metabolno aktivnih celic se s časom povečuje. Statistično značilno se je 

število celic povečalo 72 urah po nasaditvi celic. S testom MTT smo določili, da je 

podvojitveni čas celične linije B16-F1 enak 13,7 ± 1,3 ure (slika 18).  

 

 

Slika 18. Rastna krivulja celične linije B16-F1, določena z merjenjem absorbance s testom MTT. 

Število metabolno aktivnih celic narašča s časom. Prikazana je povprečna vrednost absorbance in standardna 

napaka. *označuje statistično značilno razliko (P<0,05) v primerjavi z ostalimi meritvami po 0 h, 24 h in 48 

h.   

  

* 
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4.2.2 Rastna krivulja, določena s testom Presto Blue 

 

Rastno krivuljo s testom Presto Blue smo določili po postopku, opisanem v poglavju 

Materiali in metode. Izmerjeno fluorescenco pri ekscitacijski valovni dolžini 560 nm in 

emisijski valovni dolžini 595 nm smo prikazali v odvisnosti od časa, pri čemer je 

izmerjena fluorescenca premo sorazmerna številu metabolno aktivnih celic. Število 

metabolno aktivnih celic je s časom naraščalo. Statistično značilno se je število celic 

povečalo po 72 urah po nasaditvi celic. S testom Presto Blue smo določili, da je 

podvojitveni čas celične linije B16-F1 enak 17,9 ± 1,5 ure (slika 19).  

 

Slika 19. Rastna krivulja celične linije B16-F1, določena s testom Presto Blue. 

Število metabolno aktivnih celic narašča s časom. Prikazana je povprečna vrednost absorbance in standardna 

napaka. *označuje statistično značilno razliko (P<0,05) v primerjavi z ostalimi meritvami po 0 h, 24 h in 48 

h. 

 

Podvojitveni čas celične linije B16-F1 smo določili s testom MTT kot 13,3 ure in s testom 

Presto Blue kot 17,9 ure. Povprečni podvojitveni čas celične linije B16-F1 iz naših 

poskusov znaša 15,9 ± 1,3 ure. Povprečna vrednost podvojitvenega časa je primerljiva s 

podvojitvenim časom, ki ga za celično linijo B16-F1 navaja Fidler in znaša 17 ur (Fidler, 

1975). 

* 

* 
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4.3 DOLOČANJE UČINKA CITOTOKSIČNOSTI CISPLATINA Z RAZLIČNIMI 

TESTI  

 

Po 48-urni izpostavitvi celic B16-F1 različnim koncentracijam cisplatina smo določili 

citotoksičnost cisplatina s testi klonogenosti, MTT in Presto Blue. Pri vsakem testu smo iz 

grafov razbrali vrednost IC50 in dobljene vrednosti primerjali med sabo. 

 

4.3.1 Določanje citotoksičnosti s testom klonogenosti  

 

Delež preživetja (Sf) smo prikazali v odvisnosti od koncentracije cisplatina, pri čemer je 

izmerjeni povprečni delež preživetja premosorazmeren številu celic, ki so ohranile 

sposobnost reprodukcije. Z naraščanjem koncentracije cisplatina se je preživetje celic 

zmanjšalo. Glede na kontrolne celice je delež preživetja statistično značilno zmanjšan pri 

koncentraciji cisplatina 10 µM. Vrednost IC50, določena s testom klonogenosti po 48 urni 

izpostavljenosti cisplatinu, je enaka koncentraciji cisplatina 7,5 ± 2,15 μM (slika 20). 
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Slika 20. Preživetje celic po 48-urni izpostavitvi cisplatinu, določeno s testom klonogenosti.  

Delež preživetja celic se zmanjšuje s povečevanjem koncentracije cisplatina. Statistično značilno je zmanjšan 

pri koncentraciji cisplatina 10 µM. Prikazana je povprečna vrednost deleža preživetja celic in standardna 

napaka. *označuje statistično značilno razliko (P<0,05) glede na kontrolne celice.  

 

4.3.2 Določanje citotoksičnosti s testom MTT  

 

Preživetje celic smo prikazali v odvisnosti od koncentracije cisplatina, pri čemer je 

preživetje celic premo sorazmerno številu metabolno aktivnih celic. Glede na kontrolne 

celice je preživetje celic statistično značilno zmanjšano pri koncentraciji cisplatina 5 µM. Z 

naraščanjem koncentracije cisplatina je preživetje celic progresivno upadalo. Vrednost 

IC50, določena s testom MTT po 48-urni izpostavljenosti cisplatinu, je enaka koncentraciji 

cisplatina 6 ± 2,52 μM (slika 21).  

 * 

* 

* 
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Slika 21. Preživetje celic po 48-urni izpostavitvi cisplatinu, določeno s testom MTT.  

Delež preživetja celic se zmanjšuje s povečevanjem koncentracije cisplatina. Statistično značilno je zmanjšan 

pri koncentraciji cisplatina 5 µM. Prikazana je povprečna vrednost deleža preživetja celic in standardna 

napaka. *označuje statistično značilno razliko (P<0,05) glede na kontrolne celice.  

 

4.3.3 Določanje citotoksičnosti s testom Presto Blue  

 

Preživetje celic smo prikazali v odvisnosti od koncentracij cisplatina, pri čemer je 

preživetje celic premo sorazmerno številu metabolno aktivnih celic. Glede na kontrolne 

celice je preživetje celic statistično značilno zmanjšano pri koncentraciji cisplatina 5 µM. Z 

naraščanjem koncentracije cisplatina je preživetje celic progresivno upadalo. Vrednost 

IC50, določeno s testom Presto Blue po 48-urni izpostavljenosti cisplatinu, je enaka 

koncentraciji cisplatina 10 ± 2,05 μM (slika 22). 

* 
* 

* 

* 
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Slika 22. Preživetje celic po 48-urni izpostavitvi cisplatinu, določeno s testom Presto Blue.  

Delež preživetja celic se zmanjšuje s povečevanjem koncentracije cisplatina. Statistično značilno je zmanjšan 

pri koncentraciji cisplatina 5 µM. Prikazana je povprečna vrednost deleža preživetja celic in standardna 

napaka. *označuje statistično značilno razliko (P<0,05) glede na kontrolne celice.  

 

4.4 PRIMERJAVA VREDNOSTI IC50  

 

Pri vsakem posameznem testu smo določili vrednost IC50. Pri testu klonogenosti smo 

določili  IC50 enako koncentraciji cisplatina 7,5 µM , pri testu MTT koncentraciji cisplatina 

6 µM in pri testu Presto Blue koncentraciji cisplatina 10 µM . Med vrednostmi IC50, 

določenih s posameznimi testi ni statističnih razlik.    

 

 

* 

* 

* 

* 
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5 RAZPRAVA  

 

Z diplomskim delom smo želeli ovrednotiti in med seboj primerjati različne teste za 

določanje citotoksičnega učinka kemoterapevtika cisplatina. Primerjali smo test 

klonogenosti, test MTT in test Presto Blue.  

 

Pri odkrivanju in razvoju novih učinkovin s citotoksičnim delovanjem za potencialno 

uporabo pri zdravljenju raka je potrebno opraviti vrsto testov, s katerimi se določi 

citotoksične učinke na tumorske in normalne celice. S sodobnimi molekularno-biološkimi 

pristopi se sintetizira vedno več novih učinkovin, pri katerih se ne pozna natančnega 

mehanizma delovanja. Zato je nujno potrebno izvajanje različnih presejalnih testov, med 

katere uvrščamo tudi testa MTT in Presto Blue, s katerimi lahko hitro izberemo najbolj 

obetavne spojine (Kawada in sod., 2002). Nekatere klinične raziskave so pokazale dobro 

povezavo med rezultati presejalnih testov in kliničnimi odzivi na terapijo s testirano 

učinkovino. Poleg tega lahko s presejalnimi testi določimo občutljivost tumorskih ali 

normalnih celic, na podlagi česar lahko odmerke učinkovine ustrezno zmanjšamo ali 

povečamo (Čemažar in sod., 1999). 

 

Pri načrtovanju poskusov za določanje citotoksičnih učinkov različnih učinkovin je 

izjemnega pomena, kakšne teste se uporablja. Pri tem so pomembni dejavniki, kot so 

trajanje testa, cena, enostavnost, ipd. Hkrati je potrebno poznati tudi razlike med 

posameznimi testi v povezavi z namenom same raziskave in lastnosti tumorskih ali 

normalnih celic, ki so vključene v raziskave. V primeru testiranja velikega števila 

učinkovin so primerni krajši in cenovno ugodnejši testi, s katerimi lahko hitro izločimo 

spojine brez citotoksičnega delovanja. Za natančnejše določanje preživetja celic pri 

manjšem številu učinkovin se lahko uporablja tudi časovno daljše teste, kot je test 

klonogenosti. Za izbor primernega testa je tako pomembno poznati prednosti in slabosti 

posamezne metode.  
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Pri testu klonogenosti, s katerim določamo reprodukcijsko sposobnost tumorskih celic, je 

nujen pogoj zmožnost tvorbe kolonij izbrane celične linijea(Čemažar in sod., 1999, 

Franken in sod., 2006). V primeru suspenzijskih celičnih linij, ki ne rastejo pritrjene na 

podlago, se testa klonogenosti ne more uporabiti, saj je za nastanek kolonij ključna 

pritrditev celic na podlago. Prav tako test klonogenosti ni primeren za adherentne celične 

linije, ki ne tvorijo kolonij (npr. endotelijska celična linija HMEC-1). Pri testiranju 

citotoksičnosti učinkovin na celičnih linijah, ki nimajo sposobnosti tvorbe kolonij, lahko 

uporabimo alternativne teste, ki določajo število živih celic, kot so testi MTT, MTS, XTT 

(Goodwin in sod., 1995, Mao in sod., 2012) in test Presto Blue (navodila proizvajalca 

(Invitrogen, 2010)).  

 

Poleg presejanja potencialno primernih protitumorskih učinkovin je nujno potreben tudi 

razvoj novih presejalnih testov, ki jih je potrebno pred uporabo v raziskavah med seboj 

primerjati in ovrednotiti njihovo delovanje ter občutljivost (Carmichael in sod., 1987). Iz 

reagenta MTT, pri katerem nastaja nevodotopen vijolični formazan, so se kasneje razvili 

derivati, ki tvorijo vodotopen formazan in omogočajo hitrejši postopek pri določanju 

rezultatov brez vmesnih korakov raztapljanja kristalov.  Primer takšnih reagentov sta testa 

MTS in XTT (Scudiero in sod., 1988, Cory in sod., 1991, Goodwin in sod., 1995). Novejši 

presejalni testi uporabljajo fluorescenčne reagente na osnovi resazurina, kot sta npr. testa 

Alamar Blue in Presto Blue (navodila proizvajalca (Invitrogen, 2010). Fluorescenčni testi 

postajajo prva izbira pri določanju občutljivosti protitumorskih učinkovin (Mao in sod., 

2012).    

 

S testoma MTT in Presto Blue določamo število viabilnih celic. Testa sta zasnovana na 

podobni osnovi. Kolorimetrični test MTT je starejši in izkorišča encim mitohondrijsko 

sukcinat dehidrogenazo, ki je aktivna v viabilnih celicah, za redukcijo rumenega MTT v 

vijolične kristale formazana (Čemažar in sod., 1999, Mosmann, 1983). Test Presto Blue, ki 

je eden izmed novejših testov, je kolorimetrični in fluorescenčni test. Podobno kot test 

MTT izkorišča redukcijske reakcije v viabilnih celicah, preko katerih se moder resazurin 

pretvori v rdeč resorufin. Barvno spremembo se zazna z merjenjem absorbance. V reakciji 

poleg barvne spremembe nastaja fluorescenčni produkt, zato se lahko delež viabilnih celic 

zazna fluorimetrično (Hansen in Bross, 2010, Invitrogen, 2010). 
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Poleg različnih mehanizmov samega delovanja se testi razlikujejo tudi v enostavnosti za 

uporabo in po času, potrebnem za poskus. Test klonogenosti je v primerjavi z ostalima 

testoma časovno zamuden, saj je po izpostavljenosti citostatiku potrebno počakati 1-3 

tedne, odvisno od podvojitvenega časa testiranih celičnih linij, preden nastanejo dovolj 

velike kolonije, ki jih lahko barvamo (Kawada in sod., 2002, Franken in sod., 2006). V 

našem poskusu smo po 48 urni izpostavitvi celic cisplatinu gojišče zamenjali z gojiščem 

brez dodanega citostatika in celice inkubirali še nadaljnje štiri dni (skupaj sedem dni) ter 

nastale kolonije pobarvali. Število nastalih kolonij in vrednost IC50 smo določili šele po 

sedmih dneh. Vrednosti pri testu MTT lahko odčitamo isti dan po odstranitvi citostatika iz 

gojišča, pred merjenjem je potrebna 2-4-urna inkubacija celične suspenzije z dodanim 

reagentom MTT (Hansen in Bross, 2010, Kawada in sod., 2002). Pred merjenjem je 

kristale formazana potrebno raztopiti s topili, kot so propanol, etanol, izopropanol ali 

DMSO (Kawada in sod., 2002, Morgan, 1998). Ker se absorbcijski maksimum formazana 

razlikuje glede na uporabljeno topilo, je za optimalne meritve potrebno določiti valovno 

dolžino absorbcijskega maksimuma za izbrano topilo. V našem poskusu smo absorbanco 

izmerili po 2-urni inkubaciji pri valovni dolžini 550 nm, kot topilo smo uporabili DMSO. 

Pri testu Presto Blue prav tako lahko vrednosti odčitamo še isti dan, pred merjenjem je 

potrebna od 10-minutna do 2-urna inkubacija celične suspenzije z dodanim reagentom 

Presto Blue (navodila proizvajalca (Invitrogen, 2010)). V laboratoriju Oddelka za 

eksperimentalno onkologijo se standardno uporablja 20-minutna inkubacija, zato smo enak 

čas inkubacije uporabili tudi pri naših poskusih.  

 

Presejalni testi se razlikujejo tudi v tem, ali omogočajo nadaljnjo gojenje celic skupaj z 

reagentom oziroma nadaljnje gojenje celic ni možno zaradi postopkov, potrebnih za 

merjenje metabolne aktivnosti v celicah. V drugo skupino uvrščamo tako imenovane 

končne teste (''end-point''), pri katerih je potrebna celična liza, da se sprostijo nastali 

produkti, ki jih lahko zaznamo z merjenjem absorbance ali fluorescence. Test klonogenosti 

in test MTT ne omogočata nadaljnjega gojenja celic, medtem ko test Presto Blue to 

omogoča. Vseeno lahko proliferacijo celic pri testu Presto Blue ustavimo z dodatkom 3%  

raztopine natrijevega dodecil sulfata, ki ustavi proliferacijo celic (navodila proizvajalca 

(Invitrogen, 2010)). Glede na detekcijski sistem se testi razlikujejo tudi v občutljivosti. 
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Test Presto Blue je zelo občutljiv test, saj lahko zazna že 10 sesalskih celic v eni sami 

vdolbinici plošče s 384 vdolbinicami (navodila proizvajalca (Invitrogen, 2010)). S testom 

klonogenosti lahko zaznamo kolonije, ki štejejo 50 ali več celic (Franken in sod., 2006). S 

testom MTT pa lahko zaznamo od 200 celic na vdolbinico (Mosmann, 1983). Merjenje s 

fluorescenco je veliko boljše, saj lahko zaznamo že zelo majhno število celic v primerjavi z 

merjenjem z absorbanco. Poleg tega pri fluorescenčnem testu Presto Blue pred merjenjem 

ni potrebno raztapljanje nastalega produkta reakcije, saj je nastali resorufin vodotopen. S 

tem izključimo možnost napake v meritvah zaradi slabega raztapljanja v uporabljenem 

topilu.  

 

Kljub nekaterim razlikam med testom klonogenosti, testom MTT in testom Presto Blue 

smo dokazali, da se izmerjene vrednosti IC50 za cisplatin med testom klonogenosti in 

testoma MTT in Presto Blue bistveno ne razlikujejo. Vrednosti IC50 so enake 7,5 µM 

koncentraciji cisplatina pri testu klonogenosti, 6 µM koncentraciji cisplatina pri testu MTT 

in 10 µM koncentraciji cisplatina pri testu Presto Blue. Naši rezultati se ujemajo z že 

pokazano dobro primerljivostjo med izmerjenimi vrednostmi IC50 med testom 

klonogenosti in testom MTT za cisplatin (Kawada in sod., 2002, Carmichael in sod., 

1987). 

 

Pokazali smo tudi, da je občutljivost testa Presto Blue večja v primerjavi z občutljivostjo 

testa MTT, kar se ujema z našimi pričakovanji. Za določitev rastne krivulje mišjih 

melanomskih celic B16-F1 s testom Presto Blue smo nasadili v vdolbinice po 1000 celic, 

medtem ko se pri enakem številu nasajenih celic izmerjena absorbanca pri testu MTT ni 

razlikovala od izmerjene absorbance ozadja. V našem primeru smo pri testu MTT zato 

nasajali po 2000 celic na vdolbinico.  

 

Glede na ugotovljene rezultate lahko zaključimo, da so test klonogenosti, test MTT in test 

Presto Blue med seboj primerljivi testi. Najnovejši test Presto Blue je zelo občutljiv in hiter 

test, vendar nam ne poda reprodukcijske sposobnosti, ki jo lahko določimo samo s sicer 

dalj trajajočim testom klonogenosti. Za ugotavljanje citotoksičnosti velikega števila 

protitumorskih učinkovin sta veliko bolj kot test klonogenosti primerna test MTT in Presto 
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Blue, ker sta hitrejša. V primeru testiranja velikega števila spojin je najbolj primeren test 

Presto Blue, ki je enostaven za uporabo in ima med temi testi najkrajši inkubacijski čas.      
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6 SKLEPI 

 

Na podlagi rezultatov diplomske naloge lahko povzamemo naslednje sklepe: 

 

 Podvojitveni čas celične linije B16-F1, določen s testoma MTT in Presto Blue, se 

značilno ne razlikuje. Povprečni podvojitveni čas, določen z obema testoma, je 

enak 15,6 ure. 

 Absorbcijski maksimum formazana, raztopljenega v DMSO, je pri valovni dolžini 

550 nm. 

 Vrednost IC50 za cisplatin, določena s testom klonogenosti, je 7,5 µM, določena s 

testom MTT 6 µM in s testom Presto Blue 10 µM. 

 Vrednosti IC50 za cisplatin, določene s testom klonogenosti, s testom MTT in s 

testom Presto Blue, se med seboj statistično ne razlikujejo. 

 Občutljivost testa Presto Blue je večja v primerjavi z občutljivostjo testa MTT. 
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7 POVZETEK 

 

Po navedbah Državnega programa obvladovanja raka v Sloveniji rak postaja 

najpomembnejši javnozdravstveni problem pri nas in po svetu in bo po epidemioloških 

predvidevanjih kaj kmalu postal prvi problem sodobne družbe. 

 

Zato je nujno potreben napredek pri zdravljenju rakastih bolezni, ki vključujejo zdravljenje 

z lokalnimi oblikami, kot sta onkološko kirurško zdravljenje in radioterapija, ter 

zdravljenje s sistemskimi oblikami, kot so kemoterapija, hormonsko zdravljenje in 

zdravljenje z biološkimi zdravili.  

 

V vsesplošnem napredku pri zdravljenju bolezni je tudi zdravljenje rakastih bolezni s 

kemoterapijo v zadnjih dveh desetletjih zaradi novih odkritij molekularne in celične 

biologije zelo napredovalo. Napredek v razumevanju bolezni narekuje tudi napredek na 

področju vrednotenja novih protitumorskih učinkovin s presejalnimi testi. Z razvojem 

novih presejalnih testov je potrebno primerjati teste, ki so že v uporabi, z novimi testi in 

ovrednotiti njihovo učinkovitost. 

 

V raziskavi smo primerjali test klonogenosti, test MTT in test Presto Blue, ki se 

uporabljajo za presejanje velikega števila protitumorskih učinkovin z določanjem 

citotoksičnosti za celice. Rezultati so tako pokazali, da se test klonogenosti, test MTT in 

test Presto Blue glede na izmerjene vrednosti IC50 za cisplatin bistveno ne razlikujejo. 

Testa MTT in Presto Blue se razlikujeta v občutljivosti, pri čemer je občutljivost testa 

Presto Blue večja od občutljivosti testa MTT. 
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8 UČNA ENOTA 

 

Kot študentka biologije in gospodinjstva sem v okviru diplomskega dela pripravila učno 

enoto za predmet Biologija človeka iz učnega načrta za srednje strokovne šole.  

 

PRIPRAVA na vzgojno – izobraževalno delo 

PREDMET 
RAZREDNI 

ODDELEK 
SKUPINA DAN DATUM 

Biologija človeka 4.    

UČNA TEMA Humana genetika 

UČNA ENOTA Gensko zdravljenje 

Operativni 

vzgojno – 

izobraževalni 

cilji 

 spoznajo osnovne principe dedovanja bolezni pri človeku 

 spoznajo vrste genskega zdravljenja 

 spoznajo postopek, ki je potreben pred registracijo zdravil 

za prosto medicinsko uporabo  

 spoznajo možne zaplete genskega zdravljenja 

 

 

 

Učne oblike  frontalna        individualna  

Učne metode 
 razgovor      prikazovanje    razlaganje     demonstriranje   

 grafična dela 

Učila in učni 

pripomočki 
Računalnik, projektor, PPT predstavitev. 

UČNA STRATEGIJA 
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Uvod, 10 minut 

 

Na PPT projekciji jim pokažem sliko in jih vprašam, kaj je to. Na sliki je zapis DNA po 

obdelavi s PCR postopkom. Pogovorimo se o tem, ali je DNA pomembna, zakaj je 

pomembna ter kaj DNA sploh je. Povem jim, da je bila v začetku raziskovanj DNA za 

raziskovalce povsem dolgočasna molekula, ki po njihovem mnenju sploh ni opravljala 

kakšne pomembne naloge. DNA imajo vsi živi organizmi razen virusov, ki imajo samo 

RNA. Pogovorimo se o tem, ali imamo ljudje in živali podobno DNA ter kako je s 

podobnostjo DNA med ljudmi. Vprašam jih, če vedno, koliko je dolga naša DNA. Nato jih 

vprašam, ali so gledali film Bubble boy. Nato jim razložim, da je film na žalost prirejen po 

resničnih dogodkih in da je živel fantek z imenom David Vetter, ki je živel v sterilnem 

plastičnem balonu svoje celo življenje. Vprašam jih, ali mislijo, da če bi se rodil sedaj, bi 

ga lahko ozdravili. Ali že lahko spremenimo človeka oz. spremenimo njegovo DNA in 

tako človeka izboljšamo ali ozdravimo. 

 

 

Nadaljevanje ure, 25 minut 

Pogovorimo se o tem, kaj gensko zdravljenje sploh je. Povem jih, da to pomeni, da v celico 

vnesemo gen, s tem pa ne odpravimo samo simptomov, ampak tudi popravimo napako v 

DNA. Gen lahko nadomestimo, spremenimo ali utišamo njegovo izražanje. Nato jim 

povem, da bolezen, kot jo je imel David, že poskusno zdravijo z genskim zdravljenjem 

(Milisav, 2003). 

 

Pogovorimo se o tem, kako se dedujejo genske bolezni: 

• Recesivne bolezni (cistična fibroza) 

– Bolnik podeduje oba poškodovana alela.  

• Dominantne bolezni (Huntingtonova bolezen) 

– Dovolj, da podedujemo en sam poškodovan alel. 

• Spolno vezane bolezni  

– Poškodbe genov v spolnih kromosomih. 
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 X-vezane dedne bolezni (hemofilija) 

 Y-vezane dedne bolezni  

• Mitohondrijske bolezni 

(Komel, 2007). 

 

 

Delitev genskega zdravljenja: 

 

• Popravljalno gensko zdravljenje:  

Ponovno se vzpostavi normalna funkcija bodisi manjkajočega ali mutiranega gena ali pa se 

negira učinek tumorskega promotorskega gena (onkogena). 

 

• Citoredukcijsko gensko zdravljenje:  

Dostavijo se zunajcelični geni, ki povzročijo propad celice ali pa omogočijo uporabo 

citotoksičnih agensov. 

 

• Imunospreminjajoče gensko zdravljenje:  

Prihaja do genske ekspresije, ki poveča imunski odgovor proti tumorskem tkivu. 

 

 

Pogovorimo se o tem, kakšni so po njihovem mnenju mogoči vnosi v človeka. Vprašam 

jih, kaj pomeni EX VIVO in IN VIVO, ter jim pokažem slike.  

 

Kaj se pričakuje od »dobrega« vektorja: 

1. Sposoben prenesti gen brez sprememb.  

2. Gen ne sme iti v napačen del genoma. 

3. Popolna odstranitev možnosti samoreplikacije virusa.  

4. Ne sme povzročiti imunskega odziva. 

5. Popolna odsotnost patogenosti virusa (Milisav, 2003). 

 

Pogledamo si sliko, na kateri je prikazan graf kliničnih študij do leta 2010. Pogovorimo se 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Onkogen&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Citotoksin&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Imunski_odgovor&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Tumor


Bajt T. Primerjava različnih testov … protitumorskega delovanja kemoterapevtika cis-diamindikloridoplatine (II).   

Dipl. delo. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Odd. za bio., 2012 55 

 

o tem, za katere bolezni se delajo raziskave in ali se jim zdi veliko število raziskav 

(Edelstein, 2011). Dijake vprašam, ali mislijo, da tudi Slovenija izvaja takšne poskuse. 

Pogovorimo se tudi o tem, ali mislijo, da je zdravljenje že dovoljeno v prosti medicinski 

uporabi. 

 

Vprašam jih, ali mora zdravilo ali medicinski postopek skozi kakšen protokol pred 

registracijo za prosto medicinsko uporabo. 

FAZE: 

 FAZA 1: Poskusi varnosti zdravila na 20–80 zdravih osebah.  

 FAZA 2: Na 100-300 bolnikih se preveri velikost odmerka in ocenijo se stranski 

učinki. 

 FAZA 3: Obsega ugotavljanje terapevtske vrednosti in stranskih učinkov na večjem 

številu bolnikov (1000-3000) v različnih institucijah, po navadi v različnih državah 

(Milisav, 2003). 

 

Pogledamo si grafikon, ki prikazuje, koliko kliničnih študij je v kateri fazi raziskav 

(Edelstein, 2011). Vprašam jih, kaj pomeni faza 4. Povem jim, da odobritev in raziskave 

zdravil ponavadi trajajo več kot 10 let, zato tudi gensko zdravljenje še ni v prosti 

medicinski uporabi (Milisav, 2003).  

 

Pogovorimo se, ali mislijo, da se lahko ob genskem zdravljenju pojavijo kakšni zapleti.  

 

ŽE OPISANI ZAPLETI: 

• September 1999 umrl prvi genetsko zdravljen bolnik (Jesse Gelsinger star 18 let, 

dedna okvara jetrnega encima – nepravilnosti postopka),  

• oktober 2002, dva bolnika z uspešno ozdravljeno gensko motnjo (SCID) sta zbolela 

za levkemijo, 

• čez 600 drugih resnih zapletov (Milisav, 2003). 

Nato jih vprašam, ali mislijo, da so zdravila, ki jih že uporabljamo, popolnoma varna.  

 

Nato se pogovorimo o zdravilih, ki jih že imamo v uporabi. 
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• Škodljivi učinki zdravil peti najpogostejši vzrok smrti v bolnišnicah. 

• Stalne raziskave tudi, ko je zdravilo že na trgu. 

• Lahko pride do umika s trga. 

 

 

ZAKAJ GENSKO ZDRAVLJENJE ŠE NI V SPLOŠNI UPORABI? 

 

• Kratkotrajno učinkovanje genske terapije 

Genska terapija mora učinkovati dolgo časa oz. vsaj toliko, kolikor je pričakovana 

življenjska doba ljudi. Popravljena DNA mora biti v celici delujoča in stabilna. Celica se 

mora s terapevtsko DNA deliti in pri tem ohraniti terapevtsko DNA, vendar to trenutno še 

ni mogoče. S sedanjo tehnologijo bi morali pacienti gensko zdravljenje ponavljati. 

 

• Odziv imunskega sistema 

Vedno, ko tujek vstavimo v človeško tkivo, imunski sistem lahko napade »vsiljivca«. Ta 

grožna ostaja tudi pri genskem zdravljenju, saj se telo na vstavljen gen odzove.  

 

• Težave z virusnimi vektorji 

V velikem številu raziskav genskega zdravljenja uporabljajo za vnos gena viruse. Ti lahko 

povzročijo številne težave pri pacientih (citotoksičnost, odziv imunskega sistema, vnetne 

procese). Prav tako vedno ostaja strah, da bi onesposobljen virus v pacientu ponovno razvil 

svoje naravne sposobnosti in tako povzročil bolezen.  

 

• Poligene bolezni 

Najboljši kandidati so bolezni, ki izvirajo iz mutacije samo enega gena. Vendar na žalost 

veliko večino bolezni, kot so npr. srčne bolezni, visok krvni tlak, Alzheimerjeva bolezen, 

artritis, diabetes in mnoge druge, povzročajo mutacije več genov s skupnim delovanjem. 

Poligene ali multifaktorske bolezni bi zelo težko zdravili s pomočjo genskega zdravljenja. 

(Milisav, 2003)   
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SKRBI PRIHODNOSTI: 

• Tveganje za poskuse na ljudeh, ki se ne morejo zaščititi 

• Genska terapija brez privolitve v uradni medicini 

• Genska diskriminacija 

• Gensko izboljševanje ljudi 

• Genski razredi 

 

 

Zaključek ure, 10 minut 

 Kratka ponovitev snovi s pomočjo igre Osvajalec. 
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