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ÚVOD:
PPARα (receptor aktivovaný proliferátory peroxizómů α)
patří do skupiny jaderných receptorů. Je to liganddependentní transkripční faktor regulující různé buněčné
děje, jako například metabolismus mastných kyselin,
imunitní odpověď, buněčná proliferace a diferenciace.
Aktivace PPARα hraje roli v diferenciaci různých typů
buněk. V této práci byla zkoumána jeho potenciální role
v diferenciaci buněk střevního epitelu.

Jaderná pozitivita PPARα se zvyšuje po aplikaci
fenofibrátu a snižuje po aplikaci GW6471. % buněk z
jadernou pozitivitou z 5 nezávislých zorných polí.
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METODIKA:
•
•
•
•
•

Zkoumaná buněčná linie: HT-29
PPARα aktivátor (fenofibrát) a inhibitor (GW 6471)
Hodnocení buněčné proliferace: WST -1 test
Hodnocení exprese markeru (villinu): In-Cell ELISA
Hodnocení subcelulární lokalizace PPARα a villinu:
multiplex imunofluorescenční barvení

V diferencovaných buňkách byla prokázána výrazně
zvýšená exprese PPARα a villinu ve srovnání
s nediferencovanými buňkami. Buňky jsme diferencovali
přidáním butyrátu sodného. Statisticky významné rozdíly
jsou zde znázorněny pomocí * pro p < 0,05, ** pro p < 0,01
a *** pro p < 0,001 (jednovýběrový t-test), data jsou
znázorněna jako průměr ± SD ze 6 nezávislých opakování.

Efekt PPARα aktivátoru (fenofibrát) a PPARα inhibitoru (GW 6471) na
relativní buněčnou proliferaci a relativní expresi villinu v
nediferencovaných
a
diferencovaných
buňkách.
Působení
fenofibrátu, stejně tak jako GW6471 vedlo v určitých koncentracích
ke snížení buněčné proliferace a zároveň ke zvýšené expresi villinu.
Buňky jsme diferencovali přidáním butyrátu sodného. Statisticky
významné rozdíly jsou zde znázorněny pomocí * pro p < 0,05, ** pro p <
0,01 a *** pro p < 0,001 (jednovýběrový t-test), data jsou znázorněna jako
průměr ± SD ze 6 nezávislých opakování.

ZÁVĚR:

Exprese villinu je nezávislá
na subcelulární lokalizaci PPARα.

Výzkum prokázal, že jak PPARα aktivátor fenofibrát, tak PPARα inhibitor
GW6471 snižují buněčnou proliferaci a zároveň zvyšují expresi villinu.
Tato exprese však není závislá na subcelulární lokalizaci PPARα.
Výsledky tedy naznačují, že diferenciace střevního epitelu je na PPARα
nezávislá.

