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Úvod  
Nádorové choroby patria celosvetovo medzi jednu z hlavných príčin mortality, pričom 
mamárny karcinóm predstavuje najčastejšie diagnostikované onkologické ochorenie a druhú 
najčastejšiu príčinu smrti u žien (1). Výskum z posledných dvoch desaťročí preukázal, že 
nervový systém zohráva v etiopatogenéze nádorových chorôb významnú úlohu. Boli 
identifikované viaceré mechanizmy a dráhy, prostredníctvom ktorých nervový systém 
ovplyvňuje nádorový rast a vznik metastáz (2). Predpokladá sa, že významnú úlohu v 
patogenéze mamárneho karcinómu môže zohrávať aj sympatikový nervový systém, ktorý je 
vo zvýšenej miere aktivovaný napríklad počas stresu. Efektorové molekuly, ktorá 
sprostredkujú vplyv sympatikového nervového systému na vznik a progresiu mamárny 
karcinóm sú noradrenalín a adrenalín. Sympatikový nervový systému pôsobí aj na vznik 
metastáz a to prostredníctvom β2 adrenergických receptorov nachádzajúcich sa na bunkách 
mamárneho karcinómu (3-5). Nedávno bolo preukázané, že propranolol (neselektívny 
blokátor β-adrenergických receptorov) má od dávky závislý anti-proliferačný účinok na 
bunkové línie mamárneho karcinómu (6). Viaceré retrospektívne štúdie taktiež preukázali 
potenciálny benefit podávania propranololu u pacientiek s mamárnym karcinómom. Bolo 
pozorované, že pacientky s mamárnym karcinómom, ktoré dlhodobo užívali propranolol na 
liečbu hypertenzie, mali redukovanú nádorovú progresiu, mortalitu ale aj signifikantne 
zvýšený čas bez progresie oproti pacientkam, ktoré tento liek neužívali (7-9). Z vyššie 
uvedených prác vyplýva, že blokáda β-adrenergickej signalizácie v už vzniknutom 
mamárnom karcinóme má liečebný efekt v predklinických ale aj klinických štúdiách. Avšak 
vplyv propranololu na vznik nádorov je popísaný iba čiastočne a údaje sú nejednoznačné. 
Preto sme sa zamerali na skúmanie vplyvu propranololu, ktorý sme podávali ešte pred 
vznikom mamárneho karcinómu indukovanom prostredníctvom chemickej karcinogenézy. 
Experiment bol zameraný na určenie, či propranolol ovplyvní vznik mamárneho karcinómu 
a jeho progresiu. 
  
Materiál a metódy 
Experimentálne zvieratá. 88 samíc rodu Sprague-Dawley (Charles River, Nemecko) boli 
chované v klietkach za štandardných podmienok. 
Experimentálny dizajn. Po 7 dňoch aklimatizácie, bol všetkým potkanom intraperitoneálne 
podaný karcinogén N-methyl-N-nitrózourea (MNU) a to na 50. a 52. deň života v dávke 
50mg/kg. MNU bolo podávané vo fyziologickom roztoku, ktorého pH bola upravená na 4 a to 
pomocou kyseliny octovej. Následne boli zvieratá náhodne rozdelené do troch 
experimentálnych skupín: a) kontrolná skupina (MNU): zvieratám bolo intraperitoneálne 
podané MNU, žiadne ďalšie látky sa im už ale nepodávali (n=36); b) zvieratám bolo 
intraperitoneálne podané MNU a následne sa im podávalo vehikulum (fyziologický roztok) 
(MNU-veh), podávanie vehikula začalo po 12 dňoch od prvého podania MNU a trvalo 10 
týždňov (n=20); c) zvieratám bolo intraperitoneálne podané MNU a následne sa im podával 



propranolol (P0884 Sigma-Aldrich, (±)-Propranolol hydrochloride, ≥ 99% (TLC), powder) 
(MNU-Prop), zvieratám bol propranolol podávaný v dávke 20mg/kg od 12. dňa od prvého 
podania MNU a táto aplikácia trvala 10 týždňov (n=32). 
Publikované údaje dokladujú, že intraperitoneálne podanie MNU viedlo v prsnej žľaze 
k vývoju opúzdreného malígneho nádoru pevnej konzistencie. Prítomnosť hmatateľnej 
nádorovej hmoty v prsných oblastiach sme preto sledovali počas celej doby experimentu. 
Ihneď po usmrtení zvierat sme odobrali dreň nadobličiek a nádorové tkanivá, určila sa ich 
hmotnosť a vzorky sa zmrazili až do ďalšej analýzy. 
Izolácia RNA a real-time PCR: RNA bola izolovaná využitím TRI Reagent®RT (MRC, Inc.) 
podľa inštrukcií výrobcu. Koncentrácia RNA bola zmeraná prostredníctvom NanoDrop 2000 
(Thermo Fisher Scientific). Následne bola RNA prepísaná do DNA pomocou kitu RevertAid 
H minus First Strand cDNA Synthesis kit (Thermo Fisher Scientific) s využitím oligo dT 
primera podľa inštrukcií výrobcu. Semikvantitatívna real-time PCR bola vykonaná v objeme 
25 μL, obsahujúcom 30 ng templátovej cDNA, 12,5 μL FastStart Universal SYBR Green 
Master Rox (Roche), 1 μL páru špecifických primerov (sekvencie použitých primerov sú v 
tabuľke 1) a vodu. Vzorky boli analyzované na ABI7900HT Fast Real-Time PCR prístroji 
(Applied Biosystems) za nasledovných podmienok: 1 cyklus (2 min) pri 50°C, nasledovaný 1 
cyklom (10 min) pri 95°C a 40 cyklami pri 95°C (15 s) a 60°C (1 min). Údaje boli 
normalizované podľa expresie GAPDH a vyjadrené ako relatívna fold change využívajúc 
∆∆Ct metódu (10). Na potvrdenie špecificity amplifikovaných produktov sme použili analýzu 
disociačnej krivky. 
 
Tab 1: Použité primery a ich sekvencie 
 

Gén Sekvencia primerov 

TH For. 5′- CCGGTCTACTGTCCGCCCGT-3′ 
Rev. 5′-TCATGGCAGCAGTCCGGCTC-3′ 

PNMT For. 5′- GGTCCTCATTGACATCGGCT-3′ 
Rev. 5′- GGACTCTCCCTTGTCCTCGAT-3′ 

FosB For. 5′- GTGAGAGATTTGCCAGGGTC-3′ 
Rev. 5′- AGAGAGAAGCCGTCAGGTTG-3′ 

P53 For. 5′-CTTAAGATCCGTGGGCGTGAG-3′ 
Rev. 5′-TTGGTCTTCGGGTAGCTGGA-3′ 

Bcl2 For. 5′-CACCCCTGGTGGACAACATC-3′ 
Rev. 5′-ATAGTTCCACAAAGGCATCCCAG-3′ 

Casp3 For. 5′-CAGAGCTGGACTGCGGTATT-3′ 
Rev. 5′-CAGGAATAGTAACCGGGTGCG-3′ 

IL-1β For. 5′-CAGCTTTCGACAGTGAGGAGA-3′ 
Rev. 5′-TGTCGAGATGCTGCTGTGAG-3′ 

TNF-α For. 5′-GATCGGTCCCAACAAGGAGG-3′ 
Rev. 5′-GTTTGCTACGACGTGGGCTA-3′ 

IL-10 For. 5′-GTAGAAGTGATGCCCCAGGC-3′ 
Rev. 5′-AATCGATGACAGCGTCGCA-3′ 

MMP2 For. 5′-ACTTTGGTCGATGGGAGCAT-3′ 
Rev. 5′-AGAGTCCACAGCTCATCGTC-3′ 

GAPDH For. 5′-TGGACCACCCAGCCCAGCAAG-3′ 
Rev. 5′-GGCCCCTCCTGTTGTTATGGGGT-3′ 

 



Štatistická analýza. Všetky štatistické analýzy boli vykonané použitím programu GraphPad 
Prism 6 (GraphPad Software, San Diego CA, USA). Štatistické rozdiely medzi skupinami 
boli určené prostredníctvom jednocestnej analýzy variancie (ANOVA). Čas detekcie novo 
vzniknutého nádoru palpáciou bol analyzovaný Kaplan-Meier-ovým testom a Log-rank test 
bol použitý pre určenie štatistických rozdielov. Rozdiely boli považované za signifikantné ak 
P < 0.05. Analyzované údaje sú vyjadrené ako priemer ± SEM. 
 
Výsledky 
Vplyv propranololu na incidenciu a rast mamárneho karcinómu. Keď porovnáme čas 
palpačnej detekcie nádorov medzi experimentálnymi skupinami zistíme, že podávanie 
propranololu predĺžilo dobu kedy bol po prvý krát detekovateľný tumor na 13. týždeň 
v porovnaní so skupinami MNU a MNU-veh, v ktorých bol detegovaný nádor v priemere už 
v 11. týždni (Obr. 1A). Takisto incidencia nádorov v skupine, ktorej sa podával propranolol 
(74.2%) bola nižšia ako v skupine liečenej vehikulom (95.0%; MNU-Prop vs. MNU-Veh P = 
0.0585). V skupine bez aplikácie vehikula alebo propranololu vyvinulo mamárny karcinóm 
82% zvierat (Obr. 1B). Liečba propranololom ale neovplyvňovala počet nádorov u zvierat 
(Obr. 1C) ani hmotnosť nádorov (Obr. 1D). 
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Obr. 1: Čas detekcie nádorov (A) a incidencia nádorov na konci experimentu (B), počet 
nádorov u zvierat detekovaných počas autopsie (C) a hmotnosť nádorov u zvierat (D).  
 
Vplyv propranololu na adrenergickú signalizáciu. Aplikácia fyziologického roztoku alebo 
propranololu je sprevádzaná bolesťou, ktorá následne aktivuje neuroendokrinnú stresovú 
reakciu. Rozsah tejto aktivácie sme hodnotili na základe určenia génovej expresie enzýmov 
biosyntézy katecholamínov, konkrétne tyrozín hyroxylázy (TH) a fenyletanolamín N-metyl 
transferázy (PNMT), ako aj markera aktivácie buniek FosB v tkanive drene nadobličiek. 



Zistili sme signifikantné zvýšenie expresie TH v skupinách, ktorým sa podávalo vehikulum a 
propranololom (MNU vs. MNU-Veh P < 0.01; MNU vs. MNU-Prop P < 0.05; Obr. 2A). 
Génová expresia PNMT a FosB sa nelíšila medzi experimentálnymi skupinami (Obr. 2B, C). 

 
Obr. 2: Génová expresia TH (A), PNMT (B) a FosB v dreni nadobličky. 
  
Vplyv propranololu na progresiu nádoru. Viaceré práce preukázali, že signalizácia 
sprostredkovaná β-adrenergickými receptormi ovplyvňuje procesy súvisiace s karcinogenézou 
(11). Preto sme skúmali vplyv podávania propranololu na faktory súvisiace s apoptózou alebo 
zápalovým prostredím v nádore. Zistili sme, že expresia génov p53 a Bcl2 nebola 
signifikantne ovplyvnená podávaním propranololu (Obr. 3A, B) na rozdiel od expresie 
kaspázy 3 (Casp3), ktorá bola signifikantne zvýšená v MNU-Prop skupine v porovnaní so 
skupinou, ktorej sa podávalo vehikulum (P < 0.05; Obr. 3C). Rozdiely v expresii génov pre 
zápalové cytokíny IL-1β, TNF-α a pre proti-zápalový cytokín IL-10 neboli medzi skupinami 
štatisticky signifikantné (Obr. 3D-F).  
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Obr. 3: Génová expresia p53 (A), Bcl2 (B), Casp3 (C), IL-1β (D), TNF-α (E) a IL-10 (F) v 
nádorovom tkanive. 
 
Diskusia 
V rámci našej experimentálnej štúdie sme zistili, že dlhodobé injekčné podávanie či už 
fyziologického roztoku alebo propranololu je sprevádzané aktiváciou drene nadobličky, 
konkrétne zvýšenou expresiou tyrozín hydroxylázy, rýchlosť limitujúceho enzýmu biosyntézy 
katecholamínov, čo poukazuje na to, že opakované injekčné podávanie látok vyvolalo 
u zvierat chronický stres. Je zrejmé, že u týchto zvierat došlo preto k zvýšenému uvoľňovaniu 
katecholamínov a tým aj k zvýšenej aktivácii adrenergických receptorov. V tejto súvislosti je 
potom dôležitým zistenie, že podávanie propranololu, ktorý obmedzuje aktiváciu beta-
adrenergických receptorov, predĺžilo čas, kedy boli detekovateľné prvé nádoroy a znížilo aj 
celkovú incidenciu nádorov u zvierat. Na základe našich zistení predpokladáme, že sa na 
tomto preventívnom účinku propranololu podieľalo zvýšenie expresie dôležitého 
apoptotického faktora Casp3.  
V našom experimente sme potvrdili, že MNU je veľmi účinný karcinogén, keďže už po dvoch 
dávkach tohto karcinogénu vyvinulo 82% zvierat bez ďalšej intervencie mamárny karcinóm. 
Zvieratá, ktorým bol podávaný po dobu 10 týždňov fyziologický roztok vykazovali incidenciu 
tohto karcinómu v 95%. Na druhej strane, skupina ktorej bol podávaný propranolol 
vykazovala incidenciu iba 74%. Keď sme porovnali skupiny zvierat, ktorým sa podávalo 



vehikulum a propranolol Fisherovým exaktným testom, zistili sme hraničné štatistické 
zníženie incidencie v skupine, ktorej sa podával propranolol (P = 0.0585). Podávanie 
propranololu tiež mierne predĺžilo dobu vývoja karcinómu, konkrétne na 13. týždeň v 
porovnaní s 11. týždňom u kontrolných potkanov, ktorým bol injekčne podané iba MNU, 
alebo u potkanov, ktorým bol injekčne podaný MNU a neskôr fyziologický roztok (Obr. 1A). 
Predpokladáme, že zvýšená incidencia karcinómu prsníka u potkanov, ktorým bol injekčne 
podávaný fyziologický roztok (skupina MNU-Veh), odrážala účinok stresom vyvolanej 
neuroendokrinnej reakcie aktivovanej počas opakovaného injekčného podávanie 
fyziologického roztoku, čo dokumentuje zvýšená génová expresia enzýmu syntetizujúceho 
katecholamíny TH (obr. 2A). Tento stres spočíva v manipulácii so zvieratami počas 
podávania fyziologického roztoku a bolesti súvisiace s injekčnou aplikáciou látky. 
Predpokladáme, že propranolol obmedzil adrenergickú signalizáciu súvisiacu so stresom, a 
preto znížil stimulačný účinok noradrenalínu a adrenalínu na proliferáciu nádorových buniek. 
Tento účinok bol však iba mierny, nakoľko liečba propranololom neovplyvnila počet 
rozvinutých nádorov u potkanov ani celkovú hmotnosť nádoru u zvierat (Obr. 1C, D). Na 
základe toho že, liečba propranololom mierne znížila incidenciu mamárneho karcinómu 
vyvolaného karcinogénom MNU, zamerali sme sa na skúmanie génovej expresie faktorov, 
ktoré môžu sprostredkovať účinok adrenergickej signalizácie na nádor. Údaje z posledných 
dvoch desaťročiach jasne preukazujú, že sympatikový nervový systém sa podieľa na vzniku 
niekoľkých typov nádorov. Tento účinok je sprostredkovaný napríklad prostredníctvom 
zvýšenia počtu mutácií DNA a redukciou opravných procesov, ako aj cez aktiváciu 
protoonkogénov (12-14). Okrem skúmania parametrov súvisiacich s vývojom nádorov, 
vrátane faktorov spojených s apoptózou a zápalu sme zistili, že propranolol významne 
ovplyvnil génovú expresiu Casp3 v nádorovom tkanive (obr. 3C). Preto sa domnievame, že 
propranololom indukovaná expresia Casp3 môže byť zodpovedná za predĺženie vzniku 
a zníženú incidenciu mamárneho karcinómu indukovaného MNU. 
 Na záver možno zhrnúť, že v kontexte dostupných údajov naše výsledky naznačujú, že 
propranolol má potenciál znižovať vznik nádorov. Samozrejme, pre prípadné klinické 
využitie propranololu v prevencii vzniku nádorových chorôb bude potrebné podrobnejšie 
preskúmanie vplyvu jeho podávania na incidenciu nádorov v ďalších modeloch nádorových 
chorôb. 
  
Práca bola vypracovaná s podporou projektu APVV-17-0090 a čiastočne aj s grantom 
UK/25/2020. 
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