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Úvod  
Bunková senescencia je definovaná ako ireverzibilné zastavenie bunkového cyklu 
sprevádzané zmenami v bunkovej morfológii a fyziológii (1). Senescencia môže byť 
odpoveďou bunky na skracovanie telomér alebo rôzne formy stresu (DNA poškodenie, 
oxidačný stres ai.) (2-4). 
Medzi najčastejšie znaky senescentných buniek patrí ich zväčšený a menej pravidelný tvar, 
zväčšené jadro, množstvo vakuol v cytoplazme, produkcia zvýšeného množstva reaktívnych 
foriem kyslíka a zvýšená aktivita lyzozomálnej  β-galaktozidázy pri pH 6, ktorá je známa ako 
β-galaktozidáza asociovaná so senescenciou (SA-β-galaktozidáza) (1, 5, 6).  
V senescentných bunkách ďalej dochádza k zvýšeniu expresie proteínov inhibujúcich 
progresiu bunkového cyklu ako je p21 a p16 (1).  
Senescentné bunky boli detegované in vitro a aj in vivo (7). Navyše bolo zistené, že so 
zvyšujúcim sa vekom jedinca stúpa množstvo senescentných buniek v organizme (1). Zároveň 
bola prítomnosť senescentných buniek dokázaná aj v tkanivách a orgánoch postihnutých 
ochoreniami asociovanými so starnutím (8-10). Nárast senescentných a teda nefunkčných 
buniek v tkanivách a orgánoch vedie k postupnému zhoršovaniu ich funkcií (11).  
Tokotrienoly sú podskupinou vitamínu E. Podľa ich štruktúry sa rozdeľujú na  α-, ß-, γ- a δ-
tokotrienoly. Tokotrienoly na rozdiel od tokoferolov nájdeme v semenách väčšiny 
jednoklíčnolistových rastlín (12). Bolo zistené, že tokotrienoly môže vplývať aj na bunkovú 
senescenciu, konkrétne dokázali potlačiť rozvoj replikatívnej senescencie ľudských 
fibroblastov a myoblastov (12, 14). Vplyv tokotrienolov na stresom indukovanú senescenciu 
nebol doteraz preskúmaný. V našej práci sme sa zamerali na sledovanie účinku γ-tokotrienolu 
a δ-tokotrienolu na ľudské pľúcne fibroblasty v podmienkach indukujúcich senescenciu. γ- a 
δ-tokotrienol sme zvolili kvôli ich lepšej biodostupnosti u ľudí v porovnaní s aplikáciou 
všetkých tokotrienolov naraz (15).  
 
Materiál a metódy 
 
Použité bunkové línie 
Ľudské pľúcne fibroblasty MRC-5 (ECACC, Anglicko) 
 
Tokotrienoly 
γ-tokotrienol a δ-tokotrienol (Sigma, Nemecko) boli rozpustené v DMSO a na testovanie sme 
použili koncentračný rozsah 150-300 µM. 
 
Indukcia senescencie v bunkách 
Bunky sme nasadili na kultivačné platne a po 24 hodinovej kultivácii pri  37°C a 5% CO2 sme 
k bunkám pridali 100 μM peroxid vodíka na 0,5 hodinu. Po uplynutí uvedenej doby sme 
bunkám vymenili médium a kultivovali ich v termostate pri 37°C a 5% CO2 do 5. dňa od 
nasadenia buniek, kedy sme uskutočnili experimentálne analýzy. 
 



Kultivácia buniek s tokotrienolmi 
Bunky sme nasadili na kultivačné platne a po 24 hodinách sme bunkám vymenili kultivačné 
médium. Následne sme indukovali senescenciu tak ako je opísané v časti Indukcia 
senescencie v bunkách, s tým rozdielom, že sme k bunkám zároveň so 100 μM peroxidom 
vodíka pridali γ- alebo δ-tokotrienol. Po uplynutí 0,5 hodiny sme bunkám odsali kultivačné 
médium a vymenili ho za čerstvé. Bunky sme ďalej kultivovali do 5. dňa od nasadenia 
buniek. 
 
Sledovanie bunkovej viability/proliferácie pomocou MTT testu 
Bunky sme vysievali na 96-jamkové platničky v množstve 10 000 buniek/cm2. Ďalej sme 
postupovali spôsobom kultivácie, ktorý je opísaný v časti Kultivácia buniek s tokotrienolmi. 
Na 5. deň od nasadenia buniek sme k bunkám pridali 20 μl MTT roztoku do každej jamky a 
inkubovali sme 4 hodiny pri 37°C a 5% CO2. Po skončení inkubácie sme odsali médium a do 
každej jamky sme pridali 200 μl DMSO a platničku sme na 5 minút umiestnili na trepačku. 
Absorbanciu sme merali pomocou mikroplatničkového spektrofotometra Elisa Reader EL808, 
Biotek, USA pri 490 nm. 
  
Stanovenie aktivity SA-β-galaktozidázy v bunkách 
Na 24-jamkovú platničku sme vysievali buď 5000 buniek/cm2 (kontrolné bunky) alebo 38 
000 buniek/cm2 (bunky, v ktorých bola indukovaná senescencia). Bunky sme ďalej 
kultivovali spôsobom, ktorý je opísaný v časti Kultivácia buniek s tokotrienolmi.  
Spracovanie a farbenie buniek sme uskutočnili pomocou kitu Senescence Cells Histochemical 
Staining Kit (Sigma, Nemecko) podľa manuálu.  
Farbenie buniek sme vyhodnocovali po 16 -18 hodinovej inkubácii pri 37°C.  
Množstvo senescentných buniek sme stanovili na základe počítania buniek v 15 obrázkoch z 
troch rôznych experimentov. 
 
Western blot 
Na Petriho misku s priemerom 10 cm a plochou 78,5 cm2 sme vysievali 20 000 buniek/cm2. 
Bunky sme ďalej kultivovali spôsobom, ktorý je opísaný v časti Kultivácia buniek s 
tokotrienolmi.  
Na 5. deň od nasadenia buniek sme odsali médium z kultivačných nádob a bunky premyli 
roztokom 1xPBS. Po premytí sme  k bunkám pridali 0,25% roztok trypsín/EDTA a bunky 
sme na 5 minút vložili do termostatu na 37°C. Po uvoľnení buniek sme k bunkám pridali 
kultivačné médium a bunky sme centrifugovali 10 minút pri 670 g. Supernatant sme zliali a 
bunky rozsuspendovali v 1 ml na ľade chladeného 1xPBS. Následne sme bunky 
centrifugovali 10 minút pri 670 g. Premývanie buniek s 1 ml 1xPBS sme zopakovali ešte 
jedenkrát. K peletu sme ihneď pridali lyzačný roztok (0,5 ml lyzačného roztoku na 5x106 
buniek) a inkubovali 40 minút na ľade za konštantného miešania. Po lýze sme bunky 
centrifugovali 20 minút pri 4 °C a pri 21000 x g. Supernatant sme preniesli do vychladených 
mikroskúmaviek a uložili na -20 °C.   
Koncentráciu proteínov sme stanovili pomocou komerčného kitu DC Protein Assay (BIO-
RAD, USA) podľa návodu. 
Proteínové vzorky sme nanášali na 12% alebo 15% separačný gél tak, aby sme na dráhu 
naniesli 10 μg proteínu. Separáciu sme uskutočnili pri konštantnom napätí 150 V. Následne 
boli proteíny prenesené na nitrocelulózovú membránu pri konštantnom napätí 80 V. 
Membránu sme blokovali v roztoku 5% mlieka 60 minút a inkubovali s primárnymi 
protilátkami pri 4 °C cez noc. Použili sme myšie primárne protilátky proti LC-3 (1:1000) a α-
tubulínu (1:4000) a králičiu primárnu protilátku proti kaspáze 3 (Cas-3 1:100). Napokon sme 
membrány inkubovali s anti-myšacou alebo anti-králičou sekundárnou protilátkou (1:5000). 



Bloty sme vyvolali pomocou Clarify Western ECL Substrate kit (BIO-RAD, USA) podľa 
návodu.  
 
Vyhodnotenie výsledkov 
Výsledky sú priemer ± smerodajná odchýlka (SD) z aspoň 3 nezávislých experimentov. Pre 
štatistickú analýzu sme použili jednosmernú ANOVU s Bonferroniho korekciou. 
 
Výsledky 
 
Vplyv γ- a δ-tokotrienolu na viabilitu/proliferáciu buniek v podmienkach indukujúcich 
senescenciu 
V našich experimentoch sme najskôr sledovali účinok  0,5 hodinového ovplyvnenia buniek  
150, 200 a 300 µM γ- alebo δ-tokotrienolom na viabilitu/proliferáciu zdravých buniek, 
v ktorých nebola indukovaná senescencia. Z našich výsledkov vyplýva, že ovplyvnenie 
buniek s γ-tokotrienolom a ani ovplyvnenie buniek s δ-tokotrienolom nevedie k poklesu 
viability/proliferácie zdravých buniek. Na druhej strane však γ-tokotrienol v koncentráciach 
150 a 200 µM signifikantne zvyšuje viabilitu zdravých buniek (Obr. 1A). 
V bunkách, v ktorých sme indukovali senescenciu a zároveň pridávali γ-tokotrienol (150, 200 
a 300 µM) bol pozorovaný výrazný pokles bunkovej viability/proliferácie (63.86%, 62.62% a 
47.85%) v porovnaní s kontrolou neovplyvnenou γ-tokotrienolom (Obr. 1B). Podobne, bunky, 
v ktorých bola indukovaná senescencia a zároveň bol pridaný aj δ-tokotrienol (150, 200 a 300 
µM) vykazovali podstatne zníženú viabilitu/proliferáciu (44.85%, 33.33% and 22.12%) 
v porovnaní s kontrolou neovplyvnenou δ-tokotrienolom (Obr. 1B).  
 
 

              
A.                                                                            B. 

Obr. 1 Vplyv γ- a δ-tokotrienolu na viabilitu/proliferáciu buniek v podmienkach indukujúcich 
senescenciu A bunky ovplyvnené len tokotrienolmi 0,5 hod; NB – normálne bunky neovplyvnené 
tokotrienolmi; DMSO – bunky ovplyvnené 500x riedeným DMSO/0,5 hod; B P – bunky ovplyvnené 
100 μM peroxidom vodíka/0,5 hod; PD– bunky ovplyvnené 500x riedeným DMSO/0,5h; Výsledky sú 
priemer 3 nezávislých experimentov, každý experiment bol robený v 4-6 jamkách; jednosmerná 
ANOVA s Bonferroniho korekciou; NB vs. DMSO; DMSO vs. γ; DMSO vs. δ; P vs. PD; PD vs. Pγ; 
PD vs. Pδ; b - p <0.01; c - p <0.001 
 
 
Vplyv γ- a δ-tokotrienolu na aktivitu SA-β-galaktozidázy v podmienkach indukujúcich 
senescenciu 



V našich ďalších experimentoch sme sledovali účinok 300 µM γ-tokotrienolu alebo 300 µM 
δ-tokotrienolu na aktivitu SA-β-galaktozidázy v bunkách, v ktorých sme indukovali 
senescenciu, aby sme zistili, aký efekt majú tokotrienoly na senescenciu. U buniek, v ktorých 
bola indukovaná senescencia a zároveň pridaný 300 µM γ-tokotrienol alebo 300 µM δ-
tokotrienol sme zaznamenali výrazný pokles množstva senescentných buniek (Obr. 2). 
Percento senescentných buniek však bolo redukované len mierne (Tab. 1). U buniek, 
v ktorých sme indukovali senescenciu a zároveň pridali 300 µM γ-tokotrienol alebo 300 µM 
δ-tokotrienol sme pozorovali aj pokles celkového množstva buniek v porovnaní s kontrolou 
neovplyvnenou tokotrienolmi (Obr. 2).  
 

                                                
Obr. 2 Vplyv γ- a δ-tokotrienolu na aktivitu SA-β-galaktozidázy v podmienkach indukujúcich 
senescenciu P – bunky ovlyvnené 100 μM peroxidom vodíka/0,5 hod; PD – bunky ovplyvnené 
peroxidom vodíka a 500x riedeným DMSO/0,5h; Výsledky sú priemer 3 nezávislých experimentov; 
jednosmerná ANOVA s Bonferroniho korekciou; P vs. PD; PD vs. Pγ; PD vs. Pδ; Psen vs PDsen; PD 
sen vs. Pγsen; PD vs. Pδsen; c - p <0.001; a´- p <0.05 ; c´- p <0.001 
 
Tab.1: Vplyv γ- a δ-tokotrienolu na aktivitu SA-β-galaktozidázy v podmienkach indukujúcich 
senescenciu 
Ovplyvnenie buniek Senecentné bunky % ± SD Significancia 

Cotreatment   

100 µM Peroxid vodíka/0,5 hod 84.05 ± 5.45  

100 µM Peroxid vodíka +DMSO 500x/0,5 hod 88.7 ± 3.56 * 

100 µM Peroxid vodíka + 300 µM γ-tokotrienol/0,5 hod 79.12 ± 7.19 *** 

100 µM Peroxid vodíka + 300 µM δ-tokotrienol/0,5 hod 84.61 ± 4.99 * 

Výsledky sú priemer ± SD troch nezávislých experimentov. Jednosmerná ANOVA s Bonferroniho 
korekciou; P vs PDMSO; PDMSO vs Pγ; PDMSO vs Pδ; * - p < 0.05 ; *** - p < 0.001 
 
Vplyv γ-a δ-tokotrienolu na expresiu proteínov kaspáza-3 (marker apoptózy) a LC-3 
(marker autofágie) v podmienkach indukujúcich senescenciu 
V ďalších experimentoch sme sa venovali detekcii expresie proteínu kaspáza-3 v bunkách, 
v ktorých sme indukovali senescenciu a zároveň pridali 300 μM γ- alebo δ-tokotrienol, keďže 
sme predpokladali, že k poklesu počtu buniek vrátane senescentných buniek môže dochádzať 
v dôsledku apoptózy. Uskutočnili sme western blot a imunodetekciu kaspázy 3, avšak 



expresiu kaspázy-3 sme nedetegovali ani po ovplyvnení buniek s γ-tokotrienolom a ani s δ-
tokotrienolom (Obr. 3).  
Napokon sme testovali expresiu proteínu LC-3 v bunkách, v ktorých sme indukovali 
senescenciu a zároveň pridali 300 μM γ- alebo δ-tokotrienol. LC-3 proteín je markerom 
autofágie, ktorá tiež môže viesť k smrti buniek a následnému poklesu celkového množstva 
buniek. Bunky, v ktorých sme indukovali senescenciu a zároveň pridali 300 μM γ-tokotrienol 
vykazovali zvýšenú expresiu proteínu LC-3 II (Obr. 3). Bunky, v ktorých sme indukovali 
senescenciu a zároveň pridali 300 μM δ-tokotrienol tiež vykazovali zvýšenú expresiu proteínu 
LC-3 II (Obr. 3). LC-3 existuje v dvoch formách ako LC3 I a LC3 II. LC-3 II vzniká po 
konjugácii LC-3 I s fosfatidyletanolamínom, ktorý je lokalizovaný na autofagozómoch. 
Hladina LC-3 II teda koreluje s množstvom autofagozómov v bunke (16, 17).   
 
 
 

 
 

 
Obr. 3 Vplyv γ- a δ-tokotrienolu na expresiu proteínov kaspáza-3 (Cas-3) a LC-3  
P – bunky ovplyvnené 100 μM peroxidom vodíka/0,5 hod; PD – bunky ovplyvnené 500x riedeným 
DMSO/0,5h; PG – bunky ovplyvnené 300 μM γ-tokotrienolom; Pde - bunky ovplyvnené 300 μM δ-
tokotrienolom   
 
Diskusia 
V našej práci sme sledovali vplyv γ-tokotrienolu a δ-tokotrienolu na stresom indukovanú 
senescenciu v ľudských pľúcnych fibroblastoch.  
Zistili sme, že kultivácia buniek s γ- alebo δ-tokotrienolom vedie k výraznému poklesu 
viability/proliferácie buniek, v ktorých bola indukovaná senescencia peroxidom vodíka. 
V predošlých štúdiach bolo zistené, že α-tokoferol môže za určitých okolností pôsobiť aj ako 
prooxidant prostredníctvom α-tokoferylového radikálu (18). Je možné, že tokotrienoly 
vykazujú tiež prooxidačnú aktivitu a zvyšujú prooxidačnú aktivitu peroxidu vodíka 
v bunkách, v ktorých bola indukovaná senescencia peroxidom vodíka. 
Naše výsledky ďalej odhalili, že δ-tokotrienol  je oveľa efektívnejší ako γ-tokotrienol, keďže 
δ-tokotrienol rovnakej kocentrácie ako γ-tokotrienol má silnejší účinok na pokles bunkovej 
viability/proliferácie v našom modeli senescencie. Doteraz bolo zistené, že rôzne tokotrienoly 



majú rôznu účinnosť v závislosti od typu buniek, na ktoré pôsobia a molekulárneho procesu, 
ktorý ovplyvňujú (19-21).  
Sledovanie účinku γ- alebo δ-tokotrienolu na aktivitu markera senescencie SA-β-
galaktozidázy v bunkách, v ktorých bola indukovaná senescencia potvrdilo pokles celkového 
množstva buniek vplyvom oboch tokotrienolov. Zároveň sledovanie aktivity SA-β-
galaktozidázy odhalilo, že dochádza aj k poklesu množstva senescentných buniek vplyvom 
oboch tokotrienolov, avšak percento senescentných buniek vzhľadom k celkovému množstvu 
buniek sa nemenilo. Tieto výsledky naznačujú, že γ- a δ-tokotrienol nepôsobia selektívne na 
molekulárne procesy, ktoré spúšťajú senescenciu, ale pravdepodobne indukujú bunkovú smrť 
v bunkách zažívajúcich stres (oxidačný stres, DNA poškodenie ai.).  
Na druhej strane niektoré vedecké práce odhalili, že tokotrienoly sú schopné zabrániť 
bunkovej senescencii (13, 14). V týchto prácach však išlo o replikatívnu senescenciu a iné 
typy buniek (myoblasty, kožné fibroblasty), ako sme testovali my.  
V experimentoch sme tiež odhalili, že ovplyvnenie buniek γ- alebo δ-tokotrienolom vedie 
k podstatne zvýšenej expresii proteínu LC-3 II v bunkách, v ktorých bola indukovaná 
senescencia. Zvýšená hladina proteínu LC-3 II spolu s detekciou poklesu viability 
a nedetegovanou expresiou proteínu kaspázy-3 naznačuje, že autofágia je zodpovedná za 
bunkovú smrť po ovplyvnení buniek γ- alebo δ-tokotrienolom v bunkách, v ktorých bola 
indukovaná senescencia.  
Naše výsledky odhalili, že γ- ako aj δ-tokotrienol výrazne ovplyvňuje rast buniek v stresových 
podmienkach vyvolaných peroxidom vodíka, avšak neovplyvňuje stresom indukovanú 
senescenciu.  
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