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Anthelmintická rezistence se v důsledku nadměrného a nevhodného používání léčiv
stala celosvětově rostoucím problémem ve veterinární medicíně. Porozumění
mechanizmům vzniku rezistence by mohlo pomoci předcházet rozšiřování rezistence
a efektivně bojovat proti odolným jedincům.
Nejrozsáhleji studovanou parazitickou hlísticí je v tomto ohledu Haemonchus
contortus, protože má schopnost vyvinout rezistenci vůči všem hlavním třídám
anthelmintických léčiv a zároveň disponuje dobrými biologickými a fyziologickými
aspekty.
Protože několik nedávných studií prokázalo, že do rezistence na léčiva je zapojena
i změna exprese nebo změna aktivity tzv. mikroRNA (miRNA), malých nekódujících
molekul ribonukleové kyseliny, byly v této diplomové práci sledovány rozdíly v expresi
devíti vybraných miRNA mezi citlivým (ISE) a multirezistentním (WR) kmenem H.
contortus pomocí metody qPCR.
Mezi dospělci kmene ISE a WR bylo zjištěno několik signifikantních rozdílů v expresi
vybraných miRNA. Rovněž byly zjištěny výrazné rozdíly v hladinách vybraných miRNA
mezi samci a samicemi H. contortus.
Dále bylo sledováno, zda některé miRNA mohou ovlivnit expresi genů pro
biotransformační enzymy UDP-glykosyltransferázy (UGT). In silico predikovaná
interakce miR-9551 a potenciálního cílového genu UGT371A1 však nebyla
v experimentech in vitro prokázána.
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ABSTRACT
Charles University
Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Department of Biochemical Sciences

Candidate: Bc. Lenka Hegrová
Supervisor: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.
Title of diploma thesis: Differences in expression of selected microRNA in sensitive and
resistant nematodes

Anthelmintic resistance has become a worldwide growing problem in veterinary
medicine due to excessive and inappropriate drug use. Understanding the mechanisms
of resistance development could help prevent the spread of resistance and effectively
fight resistant individuals.
Haemonchus contortus is the most extensively studied parasitic nematode in this
regard, because it has the ability to develop resistance to all major classes of
anthelmintic drugs and at the same time it has good biological and physiological
aspects.
Because several recent studies have shown that a change in the expression or activity
of so-called microRNAs (miRNAs), small non-coding ribonucleic acid molecules, is also
involved in the drug resistance, were monitored in this diploma thesis the differences
in the expression of nine selected miRNAs between susceptible (ISE) and multidrugresistant (WR) strains of H. contortus using the qPCR method.
Several significant differences in the expression of selected miRNAs were found
between ISE and WR adults. Significant differences in the levels of selected miRNAs
were also found between males and females of H. contortus.
It was further investigated whether some miRNAs can affect the expression of genes
for UDP-glycosyltransferase (UGT) biotransformation enzymes. However, the in silico
predicted interaction of miR-9551 and the potential target gene UGT371A1 has not
been demonstrated in in vitro experiments.
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1. ÚVOD
Mezi značně rozšířená onemocnění způsobená parazitickými hlísticemi (tzv.
nematodózy) patří hemonchóza, jež je způsobená vlasovkou slezovou (Haemonchus
contortus). Tato krevsající hlístice parazituje v gastrointestinálním traktu zejména
u menších přežvýkavců.
K léčbě hemonchózy a jiných nematodóz slouží řada různých látek s anthelmintickou
aktivitou, avšak v důsledku jejich nadměrného a nevhodného používání a dalších
faktorů roste anthelmintická rezistence, což výrazně komplikuje léčbu a způsobuje
závažné ekonomické dopady. Z toho důvodu je nezbytné pochopit mechanizmy vzniku
rezistence. Jejich bližší poznání by totiž mohlo pomoci předcházet rozšiřování
rezistence a efektivně bojovat proti odolným jedincům, včetně H. contortus.
V této diplomové práci je věnována pozornost malým nekódujícím RNA, tzv. mikroRNA
(miRNA), protože existuje stále více důkazů, že změna exprese nebo změna aktivity
miRNA je zapojena do rezistence na léčiva (Devaney et al., 2010; Gillan et al., 2017).
Tyto molekuly hrají zásadní roli v post-transkripční regulaci exprese různých genů. Svou
funkci realizují vazbou na specifická místa v rámci 3´ nepřekládané oblasti (3´UTR)
cílových molekul mRNA, čímž způsobí zastavení translace či rozklad mRNA. Změny
v expresi určitých miRNA mohou tedy způsobit například změny v hladině receptorů
daných léčiv a enzymů metabolizujících léčiva.
Cílem této práce bylo stanovení rozdílů genové exprese vybraných miRNA mezi
citlivým (ISE) a multirezistentním (WR) kmenem hlístice H. contortus, která je díky
svým dobrým biologickým a fyziologickým aspektům vhodným experimentálním
modelem k výzkumu rezistence.
Dále se tato práce zabývala vlivem miRNA na expresi biotransformačních enzymů UDPglykosyltransferáz (UGT). Pomocí biotransformačních programů a procesu klonování
byla predikována a ověřována potenciální interakce mezi miR-9551 a 3´UTR oblastí
mRNA UGT371A1.
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2. TEORETICKÁ ČÁST
2.1 Helminti
2.1.1 Taxonomické zařazení a význam helmintů
Helminti jsou velmi různorodou skupinou živočichů, které spojuje to, že se jedná
o bilaterálně souměrné protostomní živočichy. Jejich hlavní charakteristikou je
parazitický způsob života. K tomu, aby mohli daného jedince infikovat, jim pomáhají
různé morfologické adaptace ve formě specializovaných přichycovacích orgánů či
povrchových struktur. Využívají nejrůznější receptory a chemické signály pro hledání
hostitele a k orientaci a migraci k cílovým tkáním v hostiteli. Rovněž mají velmi dobře
vyvinuté obranné mechanizmy vůči imunitnímu systému hostitele (např. molekulární
maskování a mimikry) (Volf a Horák, 2007).
Tradičně jsou do skupiny helmintů zahrnováni zástupci ploštěnců (Plathelminthes) Trematoda, Cestoda, Monogenea, dále oblí hlísti (Nemathelminthes) a vrtějši
(Acanthocephales). Avšak patří sem i strunovci (Nematomorpha), pijavky (Hirudinea),
parazitické ploštěnky (Turbellaria), vířníci (Rotifera) a pásnice (Nemerthea, Nemertini)
(Volf a Horák, 2007).
Helminti jsou z hlediska ontogeneze velmi variabilní skupinou, protože kromě vajíček
a dospělců mohou mít i velký počet morfologicky odlišných larválních stádií, která
využívají během svého vývoje i několik typů hostitelů, přičemž mezihostitelem je
živočich, v němž dochází k larválnímu vývoji helmintů a definitivním hostitelem je pak
živočich, ve kterém dochází k pohlavnímu dospívání a sexuální reprodukci helmintů.
K přenosu na další obligátní hostitele mohou helminti využívat i transportní
(paratenické) hostitele, ve kterých se infekční larvální stádia pouze hromadí, dále už se
nevyvíjejí (Volf a Horák, 2007).

2.1.2 Hlístice (Nematoda)
Taxonomicky se řadí mezi oblé hlísty (Nemathelminthes). Jedná se o jednu
z nejrozšířenějších a nejpočetnějších skupin živočichů, přičemž zhruba 20 tisíc druhů
žije parazitickým způsobem života v obratlovcích, mnoho dalších parazituje na
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bezobratlých a rostlinách nebo žije volným způsobem života. Některé skupiny hlístic se
dokonce vyznačují i střídáním volně žijících a parazitických generací.
Dospělci hlístic, kteří parazitují v obratlovcích, nejčastěji napadají trávicí ústrojí, ale
mohou napadnout i další orgánové soustavy - nervovou soustavu, urogenitální trakt,
krevní a lymfatický systém, kůži, tělní dutiny, dýchací soustavu apod. (Kořistek, 2015).

2.1.2.1 Morfologie hlístic
Velikost hlístic je různorodá, nejmenší jsou mikroskopických rozměrů, největší měří až
několik decimetrů, vzácně i metrů (např. Placentonema gigantissima). Samičky bývají
často větší než samci (Volf a Horák, 2007).
Tělo bývá protáhlé, ke koncům ztenčené, většinou niťovitého, válcovitého nebo
vřetenovitého tvaru, zpravidla s kruhovitým průřezem. Povrch těla je tvořen
několikavrstevnou kutikulou, která je syntetizována v buňkách hypodermis/epidermis,
tj.

subkutikulárního

epitelu

a často

bývá

rozdělena

radiálními

rýhami

(pseudosegmentace). Základní vrstvy kutikuly se směrem od povrchu nazývají epi-,
exo-, mezo- a endokutikula, přičemž každá z těchto vrstev se může skládat ještě
z několika dalších podvrstev. Epikutikula bývá navíc pokryta vrstvou glykokalyxu, jež je
produkován exkrečně-sekrečními žlázami. Na povrchu kutikuly mohou být vytvářeny
různé výběžky v podobě trnů, papil, žeber, hřebenů, výdutí a v některých místech
i rozšířeniny v podobě šíjových (cervikálních), bočních (laterálních) a ocasních
(kaudálních) křídel. Tyto struktury mohou mít příchytnou funkci, případně mohou
fungovat jako přídavné kopulační orgány u samců. Protože se jedná o velmi složitou
dynamickou strukturu, může se stavba mezi jednotlivými skupinami značně lišit. Její
hlavní význam spočívá nejen v oporné funkci těla, ale tvoří i ochrannou bariéru,
umožňuje pohyb, probíhá přes ni látková výměna a účastní se interakcí s hostitelem
(Volf a Horák, 2007).
Svalová soustava je u hlístic poměrně jednoduchá, složená pouze z podélných svalů
vytvářejících svazky, které jsou rozmístěny do kvadrantů mezi laterální, dorzální
a ventrální výběžky hypodermis, viz Obr. 1. Kromě podpovrchových svalů zajišťujících
vlnivý pohyb se u hlístic můžeme setkat se specializovanými svalovými buňkami
obsaženými v trávicím a pohlavním ústrojí (Volf a Horák, 2007).
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Obr. 1 Příčný řez tělem hlístice (Web Zoologie.frasma.cz).

Tělní dutina (pseudocoel) hlístic obsahuje tekutinu podílející se na skladování
a rozvádění živin a buňky s obrannou či exkreční funkcí (fagocyty, coelomocyty). Trávicí
soustava je v pseudocelu uložena volně, přirostlý je pouze její vývod. U většiny
parazitických hlístic je dobře vyvinuta. Tvoří ji ústní dutina, která je přizpůsobená pro
příjem potravy, jako je střevní obsah, krev či tkáně hostitele. Samotná dutina bývá
různého tvaru a velikosti a je ohraničená pysky, někdy ozubenými. Za ústní dutinou
následuje hltan (často nesprávně označován jako jícen), který je tvořen žláznatou
a svalnatou částí. Podle tvaru rozlišujeme hltan rhabditoidní, strongyloidní
(filariformní), oxyuroidní, a trichuroidní, viz Obr. 2. Stavba hltanu nám může pomoci
nejen klasifikovat hlístice, ale rovněž rozlišit larvální a infekční stádia. Za hltanem
následuje jednoduché trubicovité střevo, které může být opatřeno slepým výběžkem.
U samic ústí na povrch řitním otvorem v zadní části těla a u samců ústí společně
s pohlavní soustavou do kloaky (Volf a Horák, 2007).
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Obr. 2 Typy hltanů hlístic (upraveno dle Horák a Scholz, 1998).

Rovněž pohlavní orgány jsou trubicovité a v pseudocoelu jsou uloženy volně, pouze na
svých vývodech jsou přirostlé. Pohlavní soustava samců je tvořena jedním varletem,
semenným váčkem, chámovodem a vývodným kanálkem, který ústí do kloaky. Zadní
konec těla samce většinou tvoří vějířovitou rozšířeninu, tzv. kopulační burzu (bursa
copulatrix). Jedná se o druhově specifický útvar složený obvykle ze tří laloků
vyztužených žebry. Další součástí samčí pohlavní soustavy jsou přídatné kopulační
struktury jako sklerotizované jehlice (spikuly), spikulární váček a nepárové
gubernakulum. Spikuly (1-2) jsou při kopulaci zasouvány do pohlavního otvoru samice
a gubernakulum, případně tzv. telamon, usměrňuje jejich pohyb. Samice mají 1-2
trubicovité vaječníky, na něž navazují vejcovody, dále pak děloha, ve které dozrávají
vajíčka, a nakonec krátká vagina společná pro všechny větve dělohy. Běžně jsou hlístice
oviparní (vejcorodé), vzácněji ovoviviparní, kdy se již v děloze líhnou z vajíček larvy 1.
stádia. Samičí pohlavní soustava, na rozdíl od samčí, neústí do kloaky, ale má
samostatný vývod, který je tvořen svalnatou vulvou uloženou ventrálně.
Přestože většina parazitických hlístic je odděleného pohlaví (gonochoristé), můžeme se
u některých skupin setkat i s partenogenetickými generacemi nebo hermafrodity (Volf
a Horák, 2007; Horák a Scholz, 1998).
U nervové soustavy je základem hltanový nervový prstenec, z něhož vybíhají nervová
vlákna, která jsou navzájem propojena a umístěna v hypodermálních lištách.
V některých částech těla jsou přítomna i periferní ganglia. Jako smyslové orgány slouží
12

mechanoreceptory a váčkovité chemoreceptory. Chemoreceptory nacházející se
v hlavové

části

těla

jsou

označovány

jako

amfidy,

a

chemoreceptory

přítomné v kaudální části těla jsou označovány jako fasmidy. Podle přítomnosti, resp.
absence těchto fasmid se hlístice dělí do dvou hlavních skupin: Aphasmida a Phasmida
(Sedlák, 2000).
Exkreční systém má exkrečně-sekreční funkci a podílí se na osmoregulaci. Jeho stavba
se u různých skupin hlístic liší. Nicméně pro všechny skupiny je společné, že tento
systém ústí na povrch exkrečním pórem umístěným v přední části těla hlístice, avšak
u některých skupin bývá přítomen i kaudální exkreční systém v zadní části těla (Volf
a Horák, 2007).
Dýchací ani cévní systém není vytvořen. Výměna plynů je prováděna celým povrchem
těla.

2.1.2.2 Vývoj hlístic
Ontogeneze parazitických hlístic je velmi rozmanitá, zahrnuje jednoduché, ale i různě
složité cykly. Vývoj dospělců z vajíček probíhá přes 4 larvální stádia (L1-L4). Tato stádia
jsou odlišená svlékáním staré a tvorbou nové kutikuly. Avšak někdy může být původní
kutikula zachována, tudíž dochází k vrstvení kutikul.
Mnoho druhů se vyvíjí přímo, bez účasti mezihostitele, a ti jsou označováni jako
geohelminti. U této skupiny probíhá vývoj vajíček a larev do infekčního stádia ve
vnějším prostředí (půda, vegetace, jiné fekálně kontaminované předměty). K přenosu
geohelmintů může docházet buď perorálně, tj. pozřením infekční larvy (např. potravou
kontaminovanou trusem), nebo perkutánně, tj. aktivním průnikem infekční larvy kůží
hostitele s následnou migrací na definitivní místo.
U jiných hlístic probíhá vývoj za spoluúčasti mezihostitele. Takovéto hlístice jsou
souhrnně označovány jako biohelminti, přičemž mezihostiteli jsou nejčastěji bezobratlí
živočichové, v některých případech i obratlovci. V mezihostiteli dochází k vývoji až po
časnou larvu L3, jenž je infekční pro definitivního hostitele, který se většinou nakazí
perorálně při pozření infikovaného mezihostitele (Volf a Horák, 2007; Jíra, 1998).
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2.1.2.3 Systematické třídění hlístic
V současné době jsou uznávány dvě velké třídy hlístic:
1. Třída Adenophorea = Aphasmida
1.1. Řád Trichocephalida/Enoplida (nitkovci)


Zahrnuje tři významné čeledi: Trichuridae (tenkohlavci), Trichinellidae
(svalovci) a Capillariidae (kapilárie)

2. Třída Secernentea = Phasmida
2.1. Řád Rhabditida (háďata)
2.2. Řád Tylenchida (háďátka)
2.3. Řád Strongylida (měchovci)


Nejvýznamnější čeleď Trichostrongylidae

2.4. Řád Oxyurida (roupi)
2.5. Řád Ascaridida (škrkavice)
2.6. Řád Spirurida (spirury)

2.1.2.4 Nematodózy
Nematodózy jsou onemocnění, jejichž původci jsou hlístice (Nematoda). Mohou
probíhat bez klinických příznaků nebo jen s mírnými klinickými příznaky, ale rovněž
mohou mít devastující účinky končící fatálně. Zde jsou uvedeny nejvýznamnější
nematodózy:
 Trichurióza – střevní geohelmintóza způsobená požitím vody nebo potravy
kontaminované vajíčky s infekčními larvami tenkohlavce lidského. Typické jsou
hlenové a krvavé průjmy.
 Trichinelóza – biohelmintóza vázaná na požití nedostatečně tepelně
upraveného masa infikovaných zvířat. Svalovec stočený pak napadá
gastrointestinální trakt a svalovou soustavu hostitele.
 Kapilariózy – helmintozoonózy způsobené kapiláriemi, dle postiženého orgánu
se dělí na střevní, jaterní, plicní a kožní.
 Enterobióza – střevní geohelmintóza způsobená pozřením vajíček roupa.
Postihuje zejména slepé a tlusté střevo člověka (především u dětí).
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 Askarióza – střevní geohelmintóza vyskytující se zejména v tropických
a subtropických oblastech se špatnými hygienickými podmínkami. Působení
škrkavek závisí na fázi infekce a na imunitních reakcích hostitele. V případě
migrační fáze jsou nejčastěji postiženy plíce, při intestinální fázi jsou přítomny
zažívací potíže.
 Filariózy – transmisivní helmintózy způsobené vlasovitými filáriemi (řád spirury),
které jsou přenášeny členovci. Jsou rozšířeny zejména v tropických oblastech.
Napadají lymfatický systém a podkoží. Vlasovec kožní způsobuje tzv.
onchocerkózu a vlasovec oční způsobuje tzv. loalózu.
 Trichostrongylidózy – střevní infekce, mezi něž patří dvě hlavní skupiny
onemocnění: trichostrongylóza a hemonchóza. Hemonchóza je způsobená
vlasovkou slezovou (Haemonchus contortus), která parazituje zejména
u menších přežvýkavců (např. u ovcí a koz) (Jíra, 1998; Kořistek, 2015).

2.1.2.5 Haemonchus contortus
Haemonchus contortus patří do čeledi Trichostrongylidae. Je to významný parazit
zažívacího traktu domácích i divokých přežvýkavců, zajícovců, hlodavců apod. Dospělé
vlasovky žijí ve slezu (abomasu) hostitele, kde jsou přichyceny ke sliznici a živí se
hostitelskou krví. Jsou zodpovědné za anémii, těžké poruchy trávení, sníženou produkci
mléka a vlny, průjmy s úbytkem hmotnosti až smrt infikované zvěře, čímž způsobují
závažné hospodářské ztráty, a to zejména v teplých a vlhkých podnebích.
Samci jsou menší než samičky, dorůstají délky 10-20 mm. Samice dorůstají délky 18-30
mm a jsou snadno rozpoznatelné dle „klikaté červeno-bílé struktury“, viz Obr. 3. Je to
dáno tím, že bílé vaječníky jsou stočené kolem střeva naplněného krví. Jsou schopné
produkovat 5-10 tisíc vajíček denně, která jsou následně vylučována stolicí hostitele.
Protože larvy žijí část svého života ve vnějším prostředí, řadíme tyto parazity mezi
geohelminty s přímým vývojem. K infekci dochází nejčastěji perorálně, pozřením
infekční larvy L3 při pastvě. Možná je však i perkutánní infekce (Angulo-Cubillán et al.,
2007).
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Obr. 3 Dospělá samička H. contortus (Chase, 2016).

2.1.2.6 Diagnostika onemocnění
Střevní helmintózy se zpravidla určují přímým makroskopickým nebo mikroskopickým
nálezem vajíček, larev či dospělců ve střevním obsahu (stolici). Dále se využívá průkaz
larev v koprokultuře. Protože někdy není přímá identifikace helminta možná, je
potřeba využít nepřímých imunodiagnostických testů (nejčastěji ELISA) (Jíra, 1998).

2.1.2.7 Prevence a léčba nematodóz
K prevenci onemocnění geohelminty je zapotřebí nehnojit fekáliemi, dodržovat osobní
hygienu a dezinfikovat prostředí chemickými prostředky. U biohelmintů je účinné
tepelné zpracování potravy, popřípadě hluboké zamražení, čímž dojde k přerušení
životního cyklu. U hlístic přenášených vektory pomáhají osobní ochranné prostředky
(repelenty, moskytiéry). Účinná je i eradikace vektorů chemickými přípravky nebo
zásahem do životního prostředí vektora (např. vysoušení bažin).
K léčbě nematodóz slouží anthelmintika přírodního (rostlinného) nebo syntetického
původu.

Mezi

nejrozšířenější

patří

benzimidazoly

(albendazol,

mebendazol,

flubendazol), které zasahují parazitární mikrotubuly, dále pak ivermektin působící
otevření glutamát-receptorových membránových kanálů pro chloridové ionty, což má
za následek paralýzu svalů. Z ostatních chemoterapeutik je možné využít piperazin,
dietylkarbamazin, pyrantel apod. V důsledku častého používání těchto anthelmintik
však roste odolnost parazitů vůči léčbě, což způsobuje značné problémy.
Ve veterinární medicíně je možné využívat i perorální vakcíny proti vybraným druhům
hlístic (např. Haemonchus, Dictyocaulus). Takovéto vakcíny jsou založené na podání
radiačně atenuovaných larvách třetího stádia. Humánní vakcína však dosud nebyla
vyvinuta (Kořistek, 2015).
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2.2 Rezistence na anthelmintika
Anthelmintika jsou léčivé látky používané k eliminaci parazitických helmintů
z organismu. V současnosti jsou nejčastěji používány tři hlavní skupiny anthelmintik,
mezi něž patří benzimidazoly, nikotinový agonisté a makrocyklické laktony
(avermektiny a milbemyciny). V důsledku nadměrného a nevhodného používání těchto
léčiv se ve spojení s dalšími faktory začala vyvíjet anthelmintická rezistence, jež je
definována jako schopnost populace červů přežít účinek definované koncentrace
příslušného léčivého přípravku – anthelmintika, na kterou byli kdysi citlivé, přičemž
tato schopnost je geneticky přenášená na potomstvo. V současné době je rezistence na
anthelmintika široce rozšířená a stala se hlavním problémem ve veterinární medicíně,
kde ohrožuje jak příjmy ze zemědělství, tak i dobré životní podmínky zvířat.
Porozumění mechanizmům vývoje rezistence na léky v parazitických helmintech je
zásadní pro prodloužení účinnosti současných anthelmintik, navržení alternativní
léčebné strategie a nalezení vhodných markerů pro sledování rezistence na léčiva.

2.2.1 Mechanizmy rezistence
Většina snah o identifikaci rezistence na léky v helmintech se soustředila na změnu
buněčného cíle pro léčiva vlivem změn/mutací v genomové sekvenci. Bylo zjištěno, že
s rezistencí je spojeno několik jednonukleotidových polymorfismů (Single Nucleotide
Polymorphism, SNP), při nichž jediná změna nukleotidu vede v cílovém proteinu k
aminokyselinové substituci, která změní afinitu léčiva k cíli, tudíž lék bude méně
účinný. Většina experimentálních prací se pokouší spojit specifické mutace
s rezistentními populacemi, přičemž nejvíce studované mutace jsou v rezistenci na
benzimidazoly

(BZ).

Biochemickým

základem

působení

benzimidazolových

anthelmintik je jejich schopnost vázat se s vysokou afinitou na podjednotku tubulinu,
čímž zabrání následné polymeraci mikrotubulů, které poskytují celou řadu životně
důležitých funkcí, včetně mitózy, pohyblivosti a transportu. Narušení jejich struktury a
funkce nakonec vede ke smrti daného organismu. Benzimidazolová rezistence je
spojena s několika SNP v cílové molekule β-tubulinu, přičemž nejběžnějším SNP je
substituce fenylalaninu tyrosinem na 200. pozici v genu (Phe200Tyr) (Köhler, 2001).
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Dalšími

běžně

používanými

anthelmintiky

jsou

agonisté

nikotinového

acetylcholinového receptoru (nAChR), jež uplatňují svůj účinek na neuromuskulární
systém parazita - způsobují depolarizaci a spastickou paralýzu svalů. Do této třídy patří
levamizol ze skupiny imidazothiazolů, tetrahydropyrimidiny (např. pyrantel a morantel)
a některé další strukturně příbuzné sloučeniny (Wolstenholme et al., 2004).
O biochemických mechanizmech rezistence na nikotinová anthelmintika je poměrně
málo známo. Experimentální důkazy však naznačují, že rezistence vůči těmto léčivům je
pravděpodobně spojena se změnami v cílovém receptoru (Köhler, 2001).
Třetí nejrozšířenější skupinou anthelmintik jsou makrocyklické laktony (ML). Jejich
mechanizmus účinku není zcela objasněn, ale předpokládá se, že se ireverzibilně vážou
na specifické chloridové kanály řízené glutamátem (GluCl), respektive chloridové
kanály ovládané γ-aminomáselnou kyselinou (GABACl), jež jsou zodpovědné za regulaci
pohybu a reprodukce. Z toho vyplývá, že vazba těchto léčiv na příslušný receptor
způsobí paralýzu helminta a ovlivní jeho množení. Rezistence na ML je pravděpodobně
spojena se změnami v cílovém receptoru, obdobně jako u předchozích skupin léčiv,
avšak u jednotlivých druhů se liší - SNP udělující rezistenci jednomu helmintovi nemusí
být spojena s rezistencí jiného helminta, navíc v některých případech k rozvoji
rezistence nestačí jeden SNP, ale je zapotřebí více mutací (Wolstenholme et al., 2004;
James et al., 2007).
K anthelmintické rezistenci přispívají i jiné mechanizmy. Například změna propustnosti
buňky nebo aktivní export léčiva z buňky prostřednictvím membránového transportéru
známého jako P-glykoprotein (Pgp), případně jiných transportérů vázajících ATP (ATPbinding cassette, ABC), za účelem snížení intracelulární koncentrace léčiv s následným
snížením jejich účinku. Transport může být ovlivněn specifickými polymorfismy
v molekule transportního proteinu nebo změnou jeho exprese, přičemž exprese může
být indukována kontaktem s daným anthelmintikem. Několik studií prokázalo účast
transportéru Pgp v rezistenci hlístic vůči ML, převážně vůči ivermektinu (Ménez et al.,
2016). Navíc P-glykoprotein je schopen transportovat mnoho různých léčiv, tudíž může
vyvolat zkříženou rezistenci vůči anthelmintikům, která nepatří do stejné chemické
skupiny. Bylo identifikováno několik inhibitorů transportních proteinů (např. blokátory
kalciových kanálů, cyklosporin A, apod.), které nespecificky inhibují také funkci
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P-glykoproteinu, tudíž by mohly zajistit překonání rezistence a úspěšnou léčbu (James
et al., 2007).

Obr. 4 Buněčné mechanizmy lékové rezistence (dle Saves a Masson, 1998).
Účinnost léčiv lze ovlivnit změnou jejich buněčné koncentrace (snížený příjem, zvýšené
vylučování, sekvestrace), detoxikací (inaktivací), neschopností aktivace, kvalitativní či
kvantitativní změnou buněčného cíle, nebo zvýšenou opravou DNA.

Pokud léčivo není exportováno z buňky ven, může být podrobeno biotransformaci
prostřednictvím enzymů, které přeměňují xenobiotika na méně toxické až neúčinné
sloučeniny a zároveň více hydrofilní látky, a tudíž je lze snadněji odstranit z buňky
pomocí specifických membránových transportérů ABC. V první fázi jsou xenobiotika
oxidována, redukována nebo hydrolyzována (např. enzymy cytochromu P450, CYP) za
účelem zavedení nebo odkrytí reaktivních funkčních skupin, které pak mohou být
konjugovány např. s glutathionem, kyselinou glukuronovou nebo glukózou pomocí
enzymů glutathion S-transferáz (GST) a UDP-glykosyltransferáz (UGT) (James et al.,
2007). Přes relativně nízký počet genů CYP v helmintech byla u několika druhů
helmintů pozorována zvýšená oxidace anthelmintik, která byla následně spojena
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s rezistencí na léčiva. Například některá nematoda (C. elegans a H. contortus) oxidují
albendazol (ABZ) na ABZ-sulfoxid (ABZSO), případně monepantel (MOP) na MOPsulfoxid (MOPSO) a MOP-sulfon (MOPSO2). U těchto nematod byla dále s rezistencí
pro benzimidazolová anthelmintika (ABZ, FLU) významně spojena glukosidace
(Matoušková et al., 2016).

Bývá pravidlem, že pokud se rozvine rezistence na jednu látku z určité chemické
skupiny, dojde k rezistenci i na ostatní z dané třídy, navíc parazité jsou schopni
vybudovat si rezistenci poměrně rychle – v nedávné době se objevily zprávy o výskytu
rezistence na nejnovější registrované léčivo monepantel, které patří do skupiny
aminoacetonitrilových derivátů (Furtado et al., 2016). Pro parazitické helminty je
rovněž charakteristické, že mají krátkou generační dobu a vysokou plodnost, proto se
v krátké době zvyšuje šíření alel rezistence do dalších generací. Také je možné, že si
parazit postupně a nezávisle vyvine rezistenci na několik skupin anthelmintik. Navíc,
jakmile je v populaci přítomna rezistence, nebyla nikdy pozorována její ztráta
(Wolstenholme et al., 2004).

2.2.2 Role miRNA v rezistenci na léčiva
Rezistence na anthelmintika se může rozvinout i v důsledku změn hladin exprese, a to
jak cílových genů (např. za účelem amplifikace cíle), tak necílových genů pro
transportéry léčiv nebo detoxikační enzymy. Změny v expresi takových genů mohou
nastat prostřednictvím řady různých procesů, jako jsou epigenetické modifikace
v chromatinu nebo řadou transkripčních nebo post-transkripčních mechanizmů, včetně
sestřihu a tvorby čepičky. Řada nedávných studií prokázala, že změna exprese nebo
změna aktivity miRNA je zapojena do rezistence na léčiva tím, že se podílí na posttranskripční regulaci enzymů metabolizujících léčivo. Navíc, změny v expresi mnoha
miRNA mohou být vyvolány léčivy. Kromě toho jsou k dispozici inhibitory
a „napodobeniny“ miRNA (miRNA mimics), které lze použít ke zkoumání snížení nebo
zvýšení exprese miRNA a jejich potenciálních mRNA cílů (Devaney et al., 2010; Gillan et
al., 2017).
Stejně jako pozměněná exprese miRNA, která vede k rezistenci na léčivo, mohou
delece nebo mutace v mRNA ovlivnit funkci miRNA (Devaney et al., 2010).
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2.2.3 Rezistence u Haemenochus contortus
S ohledem na anthelmintickou rezistenci je H. contortus nejrozsáhleji studovanou
hlísticí. Je to částečně proto, že má schopnost vyvinout rezistenci vůči všem hlavním
třídám anthelmintických léčiv (BZ, imidazothiazoly a ML), přičemž v mnoha případech
se rezistence na dané léčivo objevila během 10 let po jeho zavedení do praxe. Kromě
toho již byla popsána i rezistence na nedávno zavedenou třídu aminoacetonitrilů
(monepantel), což komplikuje léčbu hemonchózy a způsobuje závažné ekonomické
dopady. H. contortus je zároveň dobrým experimentálním modelem díky svým
biologickým a fyziologickým aspektům, mezi něž patří jeho vysoká plodnost, relativně
velká velikost dospělých červů (tedy poskytnutí velkého množství materiálu ke studiu)
a dostupnost jednoduchých a účinných metod pro kryokonzervaci volně žijících larev
(Kotze a Prichard, 2016).
V našich experimentech jsme pracovali se dvěma kmeny H. contortus s odlišnou
citlivostí resp. rezistencí na anthelmintika: ISE (Inbred Susceptible Edinburgh) - kmen
citlivý na běžná anthelmintika a WR (White River) - označován jako multirezistentní
kmen, protože je rezistentní na všechna běžná anthelmintika, včetně BZ, ivermektinu,
levamizolu, rafoxanidu a klosantelu (Roos et al., 2004; Van Wyk a Malan, 1988)

2.2.4 Detekční metody rezistence
Velký význam anthelmintické rezistence vedl k vývoji široké škály spolehlivých
a standardizovaných detekčních testů pro výzkumné a diagnostické účely (Coles et al.,
1992). Základní požadavek na testy je, že by měly být levné, reprodukovatelné, nejlépe
s jednorázovým využitím vzorku a se snadnou analýzou v terénu (Wolstenholme et al.,
2004). V současnosti jsou využívány různé metody, které jsou prováděné buď in vivo,
nebo in vitro, avšak každá z nich má nedostatky pro využití v praxi.

2.2.4.1 Testy rezistence prováděné in vivo
2.2.4.1.1 Test redukce počtu fekálních vajíček
Většina studií klinické rezistence je založena na provedení testu redukce počtu vajíček
v trusu, který je známý pod zkratkou FECRT (Faecal egg count reduction test).
Základem je výpočet snížení počtu fekálních vajíček po adekvátní léčbě infikovaného
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hostitele ve srovnání s počty vajíček před ošetřením nebo neošetřených kontrol. Pokud
je snížení počtu vajíček menší než 95 % (tj. účinnost léčiva je menší než 95 %), jedná se
o klinickou rezistenci (Wolstenholme et al., 2004). Tento test je vhodný pro všechny
typy anthelmintik a slouží pro rutinní diagnostiku rezistence všech parazitických
helmintů. Nejčastěji je však používán k odhadu účinnosti anthelmintik proti
gastrointestinálním nematodům, včetně H. contortus. Jeho široké použití je ale
omezeno nedostatkem citlivosti, biologickými změnami v produkci vajec, vysokými
náklady a nepřesností provedení testu, které je zatížené poskytováním falešně
negativních a pozitivních výsledků (Kotze a Prichard, 2016).

2.2.4.1.2 Test s kontrolovanou anthelmintickou účinností
V rámci hodnocení anthelmintické účinnosti je tento test nejspolehlivější. Bohužel
vyžaduje hodně práce a zvířat, a proto se v současnosti používá jen zřídka. Principem
tohoto testu je umělé infikování zvířat citlivými a rezistentními kmeny hlístic
s následným pozorováním intenzity zatížení hostitelského organismu po podání
daného anthelmintika (Papadopoulos, 2008).

2.2.4.2 Testy rezistence prováděné in vitro
In vitro testy byly vyvinuty jako alternativní detekční metody, které slouží ke zjišťování
vlivu anthelmintik na vývoj, růst a pohyb jednotlivých stádií hlístic (Taylor et al., 2002).
Jejich výhodou je, že nijak neovlivňují hostitele a zároveň jsou mnohem levnější,
rychlejší a přesnější než FECRT. Kromě toho umožňují použití rozmezí koncentrací léčiv
pro generování definovaných hodnot popisujících účinek léčiva na populaci červů
(např. hodnoty IC50) (Kotze a Prichard, 2016).

2.2.4.2.1 Test líhnutí vajíček
Test líhnutí vajíček (Egg hatch test, EHT) se využívá pro detekci rezistence na ovicidní
benzimidazolová anthelmintika u střevních hlístic, včetně H. contortus. Hlavním cílem
je sledování líhnutí vajíček v různých koncentracích anthelmintika. Pro test se často
používá thiabendazol, a to z toho důvodu, že ve srovnání s jinými benzimidazolovými
sloučeninami je více rozpustný ve vodném médiu. Obzvláště důležité je použití
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čerstvých vajíček (do 3 hodin po odběru), protože citlivost na thiabendazol klesá
s embryogenezí, což by mohlo negativně ovlivnit výsledky. Test se vyhodnocuje pomocí
grafu závislosti účinnosti léčiva na použité koncentraci. Lineární regresí lze získat ED 50
(koncentrace anthelmintika potřebná k zabití 50 % vajec). S použitím jisté modifikace je
tento test vhodný i pro sledování rezistence na levamizol (Taylor et al., 2002;
Papadopoulos, 2008).

2.2.4.2.2 Test larválního vývoje
Test larválního vývoje (Larval development test, LDT) měří účinky léků na vývoj vajec
nebo larev L1 stádia do L3 stádia. Základem je použití kapalného média ve zkumavce
nebo

tenké

vrstvy

agaru

v mikrotitrační destičce

s různými

koncentracemi

anthelmintika (Papadopoulos, 2008). Řada studií ukázala, že test je schopen rozlišit
mezi izoláty H. contortus, které jsou citlivé nebo rezistentní na všechny tři hlavní třídy
léčiv: benzimidazoly, levamizol a makrocyklické laktony (Kotze a Prichard, 2016). Tento
test se považuje za citlivější než FECRT a EHT a jeho provedení je rychlé, levné,
spolehlivé a vhodné pro použití v terénu (Taylor et al., 2002).

2.2.4.2.3 Test larvální paralýzy a motility / migrace
Pro detekci rezistence na levamizol a morantel byl vyvinut test larvální paralýzy, kde
jsou infekční larvy třetího stádia inkubovány po dobu 24 hodin v sériovém ředění
anthelmintika. Po uplynutí inkubace se hodnotí míra paralýzy larev v určité koncentraci
léčiva. Pro detekci rezistence na thiabendazol je nutné modifikovat tento test
prostřednictvím přítomnosti inhibitoru acetylcholinesterázy.
Pro hodnocení účinků anthelmintik na pohyb parazitických červů bylo vyvinuto
množství testů, které jsou založené buď na měření mikromotility, nebo na základě
schopnosti migrovat přes agar, případně přes polyamidové síto v migračních
komorách. Základem těchto metod je rovněž předchozí inkubace larev (či dospělců)
v sériovém ředění anthelmintika. Inhibiční vliv se projeví tak, že mrtvé larvy nejsou
schopné projít sítem, na rozdíl od aktivních larev (Taylor et al., 2002; Kotze a Prichard,
2016).
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2.2.4.2.4 Biochemické testy
Na základě znalosti mechanizmu BZ rezistence byl vyvinut test založený na odlišné
afinitě tubulinu k benzimidazolům mezi citlivými a rezistentními nematody. Princip
testu je založený na vazbě radioaktivně značených benzimidazolových karbamátů
k tubulinovým extraktům larev třetího stádia. Tento test vyžaduje relativně velké
množství larev, takže je nevhodný pro rutinní analýzu.
Biochemické testy můžeme rovněž použít pro srovnání nespecifických esteráz
a acetylcholinesteráz u rezistentních a citlivých kmenů trichostrongylidních hlístic.
K provedení slouží jednoduchý kolorimetrický test s vizuální nebo denzitometrickou
detekcí, přičemž u rezistentních kmenů je aktivita těchto enzymů výrazně vyšší.
Nevýhodou je požadavek na velmi stabilní okolní teplotu, aby se udržela správná
aktivita enzymů (Taylor et al., 2002; Papadopoulos, 2008).

2.2.4.2.5 Molekulární metody
Znalost molekulárních mechanizmů anthelmintické rezistence je omezena hlavně na
BZ, proto vývoj molekulárních testů byl úspěšný zejména v této oblasti.

DNA

polymorfismy v genomu BZ rezistentních populací (F200Y, F167Y, E198A) mohou být
detekovány alelově specifickou polymerázovou řetězovou reakcí (PCR) pomocí DNA
extrahované z larev stádia L3. Byly také popsány jiné vysoce citlivé molekulární metody
pro detekci a / nebo kvantifikaci těchto jednobodových mutací (SNP), např. RFLP-PCR,
real-time

PCR

a pyrosekvenování.

Molekulární

podstata

rezistence

na

jiná

anthelmintika zůstává do značné míry neznámá, proto nebyly identifikovány žádné
vhodné molekulární markery (Taylor et al., 2002; Kotze a Prichard, 2016).
Potenciálním problémem testů založených na použití SNP k detekci anthelmintické
rezistence je, že rezistence mohla vzniknout v důsledku vícenásobných mutací. Další
nevýhodou je použití velmi nákladného vybavení, ale protože analýza je velmi rychlá,
tak může úspora času nahradit dodatečné náklady na činidla a náklady na stroj.
Bohužel, rezistence hlístic na BZ je v mnoha částech světa tak běžná, že citlivé
molekulární testy budou omezeny pro výzkumné účely a pro navrhování strategií, které
zpomalí rozvoj rezistence (Papadopoulos, 2008).
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2.3 MikroRNA
MikroRNA, malé nekódující ribonukleové kyseliny, představují významné regulátory
genové exprese, které se nyní těší obrovskému vědeckému zájmu, protože poznatky o
nich mohou pomoci v klinické praxi, například v diagnostice a terapii mnohých
patologických stavů včetně nádorových onemocnění.

2.3.1 MikroRNA v klasifikačním systému RNA
RNA jsou různorodou směsí molekul, jejichž společnou vlastností je chemická stavba,
která je charakterizována přítomností bází adeninu, guaninu, cytosinu a uracilu (na
rozdíl od thyminu v DNA) a sacharidu ribózy (namísto deoxyribózy v DNA) (Matouš,
2010).

Obvykle

jsou

RNA

tvořené

jedním

řetězcem

kovalentně

vázaných

ribonukleotidů. Z funkčního hlediska nejsou primárně zodpovědné za uchování
genetické informace, jako je tomu v případě DNA, až na několik výjimek, které
představují např. viry. RNA jsou naopak zodpovědné za přenos informace o stavbě
proteinů, přičemž se procesu proteosyntézy přímo účastní (Slabý, 2015).
Centrální dogma molekulární biologie je, že RNA funguje jako informační mezistupeň
mezi sekvencí DNA a proteinem, který kóduje. Z čehož vyplývá, že jsou součástí
základního schématu genové exprese, na níž se nezbytně podílí pět různých typů
molekul RNA (Matouš, 2010; Slabý, 2015):
1) mRNA (mediátorová RNA)
 je zodpovědná za přenos genetické informace z jaderné DNA do
ribozomů v cytoplazmě, kde dojde k jejímu překladu a následné syntéze
proteinů
 poruchy nebo změny v syntéze, post-transkripční úpravě, sestřihu nebo
funkci mRNA jsou příčinou řady onemocnění (Murray, 2012)
2) tRNA (transferová RNA)
 účastní se translace mRNA - fungují jako adaptéry mezi aminokyselinami
a kodony v mRNA
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3) rRNA (ribozomální RNA)
 jsou strukturní a zároveň katalytickou složkou ribozomů, které převádějí
nukleotidové

sekvence

mRNA

do

aminokyselinových

sekvencí

polypeptidů
4) snRNA (small nuclear RNA, malé jaderné RNA)
 jsou strukturní složkou spliceozomů, tj. jaderných struktur, které jsou
zodpovědné za vyštěpení intronů jaderných genů
5) miRNA (mikroRNA)
 jsou regulační molekuly RNA, které negativně ovlivňují stabilitu RNA

a její translaci

Všechny zmíněné, s výjimkou mRNA, řadíme mezi nekódující RNA (ncRNA, non-coding
RNA), tudíž nejsou překládány do proteinů. Nekódující RNA můžeme rozdělit na dvě
skupiny dle délky:
1) Dlouhé (lncRNA, long ncRNA):
 transkripty dosahující délky 200 nt až 100 kb, které neobsahují otevřené
čtecí rámce
 některé

jsou

tkáňově

specifické,

a některé

jsou

asociovány

s biologickými procesy, jako jsou strukturní funkce, epigenetické
regulace, alternativní sestřih apod.
 mohou sloužit jako prekurzory krátkých ncRNA, nebo regulovat jejich
degradaci
2) Krátké (sncRNA, small ncRNA):
 miRNA, siRNA (small interfering RNA), piRNA (Piwi-interacting RNA)
(Slabý a Svoboda, 2012)

2.3.2 MikroRNA (miRNA)
Velká část regulace eukaryotických genů probíhá na úrovni transkripce, avšak nedávné
výzkumy ukázaly, že významnou roli při regulaci genové exprese hrají také posttranskripční mechanizmy. Některých těchto mechanizmů se účastní malé, nekódující
molekuly RNA, zejména krátké interferující molekuly RNA (siRNA, short interfering
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RNA) a mikroRNA (miRNA), které párováním bází s cílovými molekulami mRNA brání
genové expresi (Snustad et al., 2017).

2.3.3 Definice miRNA a její funkce
MiRNA je krátká jednořetězcová nekódující RNA o velikosti přibližně 18-25 nukleotidů.
K tomu, aby krátká RNA mohla být označena jako miRNA, musí splnit následující
kritéria:
1) Musí být jednoznačně detekovatelná pomocí standardní metody (např. RT-PCR,
northern blot)
2) Musí se vyskytovat v kmenové části vlásenkové prekurzorové struktury
3) Sekvence krátké RNA a jejího prekurzoru musí být fylogeneticky konzervovaná
(s výjimkou druhově specifických miRNA)
4) Inhibice klíčových ribonukleáz, které se účastní biogeneze miRNA, musí vést ke
snížení hladin krátké RNA a zároveň k akumulaci její prekurzorové struktury
(Slabý a Svoboda, 2012)

Její hlavní funkcí je post-transkripční regulace genové exprese a kontrola jak
fyziologických, tak patologických procesů v organismu. MiRNA hrají zásadní roli
v buněčném růstu, embryonálním vývoji, proliferaci, diferenciaci tkání a apoptóze.
Proto mutace v miRNA, dysfunkce při biogenezi a porucha při regulaci miRNA, stejně
jako jejich cílových mRNA, mohou vést ke vzniku řady onemocnění, jako jsou např.
nádory, kardiovaskulární onemocnění, psoriáza, renální dysfunkce, chronická
hepatitida, diabetes, obezita a další. Ačkoliv jsou samy regulátory, podléhají
sofistikovanému systému regulace, který probíhá jak na úrovni jejich metabolizmu, tak
na úrovni realizace jejich vlastní regulační funkce (Slabý a Svoboda, 2012; Slabý 2015).

2.3.4 Biogeneze miRNA
MiRNA vznikají transkripcí mikroRNA genů, jež jsou označovány symbolem „mir“. Tyto
geny se nacházejí v genomech mnoha druhů eukaryot a jsou lokalizovány převážně
v mezigenových, či intronových oblastech. Přibližně 100 genů „mir“ je přítomno
v genomu hlístice C. elegans a kolem 250 jich je přítomno v genomech obratlovců. Bylo
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zjištěno, že tvoří přibližně 3 % lidského genomu, avšak mají potenciál regulovat více
než 50 % genů. Je to dáno tím, že jedna miRNA je schopna vázat se k velkému množství
cílových mRNA (Slabý, 2015; Snustad et al., 2017).
MiRNA gen obsahuje vlastní promotor a je přepisován RNA-polymerázou II do
primárního transkriptu, označovaného jako pri-miRNA. Tento transkript je následně
opatřen čepičkou na 5´-konci a polyadenylačním signálem poly(A) na 3´-konci. Protože
pri-miRNA často dosahuje délky i několik kb, je dále v jádře zpracovávána pomocí
nukleázového komplexu Drosha-DGCR8, známého též pod názvem mikroprocesor.
Tato nukleáza odštěpí úseky z 3´- a 5´-konce a zkrátí dlouhé pri-miRNA na kratší
prekurzory pre-miRNA tak, aby zůstala zachována specifická sekundární struktura
v podobě vlásenky. Následně je tento prekurzor, který má přibližně 70 nukleotidů,
exportován do cytoplazmy pomocí GTP-dependentního transportního proteinu
Exportinu 5 (XPO5), kde je rozštěpen specifickou endonukleázou označovanou Dicer na
finální maturované duplexy miRNA/miRNA*, které dosahují délky přibližně 22 bp, viz
Obr. 5. Tyto duplexy jsou spárovány po celé své délce kromě 3´-konce, kde zůstávají
dva nukleotidy nespárovány. Zpracování Dicerem je rovněž spjato s rozvinováním
dvouřetězcové struktury miRNA pomocí helikázy, přičemž jeden z řetězců duplexu
miRNA

je

přednostně

vybrán

(„guide“

strand)

a

začleněn

do

struktury

multiproteinového komplexu RISC (RNA-Induced Silencing Complex), zatímco druhý
řetězec („passenger“ strand, miRNA*) je uvolněn a degradován. O osudu řetězců
rozhoduje stabilita párování na 5´-konci, zachován je ten řetězec, který je méně stabilní
na 5´-konci duplexu miRNA. Pozice sestřihových míst pro enzymy Drosha a Dicer jsou
dány vlastnostmi 5´- a 3´-koncových nukleotidů konkrétní miRNA, proto štěpení těmito
enzymy není vždy identické, a může tak vést ke vzniku izoforem miRNA (Slabý
a Svoboda, 2012; Slabý 2015; Ha a Kim, 2014).
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Obr. 5 Biogeneze miRNA (Vlahová et al., 2014).

Jakmile je konečná funkční miRNA součástí RISC komplexu, může realizovat svou funkci
vazbou na specifická místa v rámci 3´UTR oblastí cílových molekul mRNA
prostřednictvím párování bází (Obr. 6). Tyto 3´UTR oblasti (3´-untranslated region) jsou
zodpovědné za kontrolu transportu, lokalizace, účinnosti translace a stability mRNA.
Mohou dosahovat délky až několik kb a obsahují vazebná místa nejen pro miRNA, ale
i pro různé regulační proteiny. U rostlin se cílové sekvence těchto RISC obvykle
nacházejí uvnitř kódující oblasti mRNA nebo uvnitř 5´UTR oblasti mRNA (Slabý
a Svoboda, 2012; Slabý 2015; Murray, 2012).
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párování bází

Obr. 6 Post-transkripční regulace genové exprese (Novák, 2016).

Komplexy RISC se u různých organizmů liší velikostí i složením, nicméně všechny
obsahují minimálně jednu molekulu z rodiny proteinů zvané Argonaut (AGO1-4)
a proteiny GEMIN3 a GEMIN4. Pokud je párování bází mezi RNA uvnitř komplexu RISC
a cílovou sekvencí mRNA zcela nebo téměř dokonalé, RISC štěpí cílovou mRNA
uprostřed spárované oblasti prostřednictvím proteinu Argonaut 2 (AGO2). Rozštěpená
mRNA je následně degradována. Po rozštěpení jedné molekuly mRNA se RISC může
spojit s další molekulou mRNA a iniciovat její rozklad. Tímto opakovaným použitím bez
ztráty schopnosti zacílit a rozštěpit mRNA, se RISC chová jako katalyzátor (Snustad et
al., 2017; Slabý a Svoboda, 2012).
Pokud párování bází s cílovou sekvencí mRNA proběhlo nedokonale, dochází
k zastavení translace mRNA, případně může být indukována deadenylace mRNA. Právě
díky neúplné komplementaritě bází se může jedna miRNA vázat na více cílových
sekvencí a regulovat tak translaci stovek mRNA (Snustad et al., 2009; Snustad et al.,
2017; Murray, 2012; Bartošík a Jiráková, 2018).
V konečném důsledku tyto mechanizmy vedou k poklesu hladiny daného proteinu. Je
to dáno tím, že vazbou RISC na mRNA dojde k zabránění dalšímu postupu ribozomů na
zmíněné mRNA a specificky zastaví syntézu konkrétního proteinu (Slabý a Svoboda,
2012; Slabý, 2015; Matouš, 2010).
Za rozpoznání cílové oblasti je zodpovědná tzv. zárodečná oblast („seed region“)
miRNA, viz . Jedná se o konzervovanou heptametrickou sekvenci, která je tvořena 2. až
8. nukleotidem od 5´-konce miRNA (Novák, 2016). Tato počáteční sekvence je
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zodpovědná za správnou interakci s 3´UTR oblastí regulovaného genu, proto je nutné,
aby párování bází této sekvence bylo dokonale komplementární s cílovou oblastí. Zbylá
část miRNA se může párovat nedokonale.

Obr. 7 Rozpoznání cílového místa (upraveno dle Behura, 2007).

Obdobně jako miRNA fungují i krátké interferující molekuly RNA (siRNA, short
interfering RNA). Protože se siRNA a miRNA párují bázemi k cílovým molekulám mRNA,
tak s ní interferují. Odtud vyplývá název RNA interference, často zkráceně RNAi. Tento
jev se využívá jako nástroj k snížení, či úplnému vyřazení exprese genů v buňkách
i celých organismech (Snustad et al., 2017).
Přestože molekuly miRNA a siRNA mají podobný mechanizmus regulace, existují
značné rozdíly mezi nimi. Tyto rozdíly jsou shrnuty v Tab. 1.
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Tab. 1 Rozdíly mezi miRNA a siRNA (Slabý a Svoboda, 2012).
miRNA

siRNA

Vždy endogenního původu.

Mohou být endo- i exogenního původu.

Pocházejí z odlišných genomových oblastí

Odvozeny od mRNA, transpozonů, virů

než kódující geny.

nebo heterochromatinu.

Vznikají z jednořetězcových

Vznikají z dlouhých dvouřetězcových RNA.

prekurzorových RNA tvořících vlásenkové
struktury.
Z prekurzorové struktury je produkován

Z prekurzorové struktury jsou

pouze jeden duplex.

produkovány mnohočetné duplexy.

Jsou vysoce mezidruhově sekvenčně

Nejsou sekvenčně konzervované.

konzervované.
Jsou zpracovány v jádře nukleázou Drosha

Jsou zpracovány pouze v cytoplazmě

a v cytoplazmě nukleázou Dicer.

nukleázou Dicer.

Mohou tlumit translaci cílové mRNA nebo

Vedou k degradaci cílové mRNA.

způsobit její degradaci.

2.3.5 Regulace miRNA
Regulace miRNA probíhá na několika úrovních. V první řadě je ovlivňována transkripce
genů pro miRNA, a to zejména pomocí transkripčních faktorů. Některé tyto faktory
stimulují transkripci (např. p53), jiné ji tlumí (např. REST, ZEB1), a některé dokonce
fungují jako stimulátory a inhibitory zároveň (např. MYC). K regulaci exprese genů
miRNA přispívají rovněž genové mutace a epigenetické modifikace (např. metylace
DNA či histonu). Kromě toho se i chemické sloučeniny endogenního původu (hormony,
cytokiny) a exogenního původu (xenobiotika) mohou zapojit do regulace, a to
prostřednictvím aktivace jaderných receptorů (Ha a Kim, 2014; Gulyaeva a Kushlinskiy,
2016).
Pod přísnou kontrolou jsou také enzymy, které se podílí na biogenezi miRNA. Enzym
Drosha funguje kooperativně s proteinem DGCR8 a vzájemně se regulují. Účinnost
enzymu Dicer závisí na přítomnosti argonautových proteinů a je zesilována pomocí
proteinu TRBP (TAR RNA-binding protein) (Ha a Kim, 2014).
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Biogenezi mohou ovlivňovat i SNP v genech kódujících miRNA. Je to dáno tím, že mění
jejich vlásenkovou strukturu, čímž ovlivní přístupnost pro klíčové ribonukleázy. Může
tak dojít ke změně v účinnosti zpracování prekurzorových struktur (blokace, či
posílení), a tím ovlivnění jejich hladiny, ale také může dojít ke změně zpracování, a tak
se změní preference řetězců pro komplex RISC (Slabý a Svoboda, 2012; Ha a Kim,
2014).
U miRNA bylo rovněž popsáno tzv. editování (tj. následná chemická úprava sekvence)
primárních transkriptů pri-miRNA. Na editaci se podílí adenozin deaminázy (ADAR),
které modifikují adenozin (A) na inozin (I), a protože inozin má podobné párovací
vlastnosti jako guanozin (G), může dojít ke změně sekvence, párování bází
a strukturálním vlastnostem s následnou změnou citlivosti ke štěpení ribonukleázami
Drosha a Dicer. Některé editace dokáží afinitu k nukleázám zvýšit, jiné naopak snížit,
což má za následek akumulaci prekurzorových struktur. Kromě toho má editace
schopnost ovlivňovat i vazebnou specifitu. Například pouze jediná záměna A na I
v dané pre-miRNA přesměruje maturovanou miRNA na novou cílovou mRNA a změní
hladinu jejího proteinového produktu (Matouš, 2010; Slabý a Svoboda, 2012).

2.3.6 Názvosloví miRNA
Nejprve se píše předpona mir, následně pomlčka a číslo, které obvykle odpovídá
pořadí, ve kterém byla miRNA značena a objevena. Například mir-57 byla pojmenována
a pravděpodobně i objevena dříve než mir-123. Označení „mir-“ odpovídá pre-miRNA,
zatímco označení „miR-“ odpovídá maturované formě miRNA. MiRNA, které se liší
pouze v jednom, či dvou nukleotidech jsou anotovány přidáním malého písmene.
Například miR-87a je sekvenčně příbuzná s miR-87b. Pre-miRNA, které vedou ke vzniku
zcela totožných miRNA, ale jejichž geny se nacházejí na odlišných místech genomu, se
označují další pomlčkou a číslem. Například mir-125b-1 a mir-125b-2 vedou ke vzniku
zcela identické miR-125b, ale jejich geny jsou umístěny v různých oblastech genomu.
Do názvosloví se také zahrnuje živočišný druh, ze kterého daná miRNA pochází.
Označuje se třípísmennou předponou a pomlčkou, například hco-miR-43 pochází
z hlístice Haemonchus contortus (Slabý a Svoboda, 2012; Ha a Kim, 2014).
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2.3.7 Metody detekce miRNA
Detekce miRNA má značný význam jak při diagnostice onemocnění, tak při studiu
funkce miRNA. Kvůli krátké délce, vzájemné sekvenční podobnosti, nízké koncentraci
ve vzorku a velkému dynamickému rozsahu je detekce miRNA celkem náročná,
nicméně stanovení miRNA má i výhody – jsou odolné vůči degradujícím RNázám. Mezi
standardní metody detekce miRNA patří northern blot, hybridizace in situ a qRT-PCR
včetně komerčně dostupných detekčních sad.

2.3.7.1 Northern blot
Metoda northern blot, neboli hybridizace RNA, využívá elektroforézu k separaci
jednotlivých molekul na základě jejich velikosti, proto může být tato metoda využita
pro detekci maturovaných i prekurzorových forem miRNA. Pracovní postup zahrnuje
izolaci miRNA, polyakrylamidovou gelovou elektroforézu (PAGE), přenos separovaných
vzorků z gelu na membránu (tzv. blot) a radioaktivní způsob detekce pomocí značených
sond. Ačkoliv je tato metoda velmi rozšířená, je limitována nízkou citlivostí a její
provedení je pracné a časově náročné. Problém s citlivostí byl řešen pomocí
modifikovaných oligonukleotidových sond LNA (locked nucleid acid), které rovněž
zajišťují lepší tepelnou stabilitu a účinnost hybridizace. Použití těchto sond přináší
značné výhody v případech, kdy je k dispozici pouze malé množství vzorku či exprese
daných miRNA je velmi nízká (Slabý a Svoboda, 2012; Ye, 2019).

2.3.7.2 Hybridizace in situ
Tento poměrně nový způsob detekce je využíván ke studiu prostorové a časové
distribuce miRNA na celulární a subcelulární úrovni prostřednictvím modifikovaných
oligonukleotidových sond typu LNA nebo sond konjugovaných s haptenem
s navázaným fluoresceinem pro zlepšení specifičnosti detekce (Slabý a Svoboda, 2012).

2.3.7.3 Kvantitativní RT-PCR (qRT-PCR)
Základem qRT-PCR je provedení reverzní transkripce (RT), která zajistí přepis RNA do
cDNA, která je následně amplifikována a kvantifikována pomocí polymerázové
řetězové reakce (PCR). Takto můžeme určit nejenom absolutní množství původní
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miRNA, ale i vzájemně porovnat relativní hodnoty genové exprese určitého genu
(Bartošík a Jiráková, 2018).
Tato široce užívaná metoda má velkou výhodu ve velmi vysoké citlivosti, nicméně její
aplikace na miRNA vyžaduje jisté modifikace. Hlavním důvodem je to, že délky běžně
používaných primerů pro PCR jsou stejné jako délky maturovaných miRNA a zároveň
některé miRNA vykazují vysokou míru sekvenční homologie. Použití kratších primerů
není možné, protože mají nízkou teplotu tání v duplexu s miRNA.
Z těchto důvodů se pro detekci miRNA nejvíce používají dva základní metodické
principy. První z nich je založený na použití chemicky modifikovaného tzv. stem-loop
neboli vlásenkového RT primeru při reverzní transkripci (Obr. 8), což vede
k prodloužení maturované miRNA na délku, která umožňuje následnou amplifikaci
s použitím jednoho specifického a jednoho univerzálního primeru. Tyto modifikované
primery zároveň zajišťují i větší specifičnost u sekvenčně homologních miRNA. Druhý
nejčastější princip je založený na umělém prodloužení templátu miRNA polyadenylací
3´-konce a následném provedení reverzní transkripce k zisku cDNA s obsahem 5´univerzální sekvence. Následně je cDNA kvantifikována pomocí dvou specifických LNA
modifikovaných primerů. K detekci u obou systémů může sloužit buď specifická
fluorescenčně značená TaqMan sonda, nebo nespecifická interkalační barva SYBR
Green I (Slabý a Svoboda, 2012).
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Obr. 8 Schematické znázornění qRT-PCR s využitím vlásenkového RT primeru s dvojím
způsobem detekce (upraveno dle Varkonyi-Gasic et al., 2007).
A. Vlásenkový RT primer se váže na 3´-konec miRNA, což iniciuje reverzní transkripci
miRNA. Produkt reverzní transkripce je poté amplifikován pomocí specifického forward
primeru a univerzálního reverzního primeru. B. Fluorescenční detekce pomocí SYBR
Green I. C. Fluorescenční detekce pomocí TaqMan sondy. Žluté zvýraznění je vazebné
místo sondy.

Novější přístupy využívají moderní technologie se zaměřením na vysokou kapacitu
analýz. Jedná se např. o tzv. microarrays („čipy“) a sekvenování nové generace (NGS –
next generation sequencing). Microarray technologie patří mezi hybridizační metody
bez nutnosti předchozí amplifikace vzorku. Jejím principem je hybridizace
fluorescenčně značené miRNA z analyzovaného vzorku s komplementární sondou,
která je imobilizovaná na povrchu nosiče (čipu). Výhodou je miniaturizace provedení
a analýza většího množství vzorků najednou, tudíž je vhodná i pro klinické účely.
Nevýhodou je náročné zpracování dat, nutnost pořízení drahých fluorescenčních
značek a vysokorozlišovací kamery. Sekvenování nové generace má velký význam pro
objev nových sekvencí miRNA, dále pro poskytnutí informací o přítomnosti případných
sekvenčních variant a absolutních hladinách sekvenovaných miRNA. Nevýhodou této
metody je velká časová i finanční náročnost (Slabý a Svoboda, 2012; Bartošík
a Jiráková, 2018).
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Protože každá z výše zmíněných metod má kromě svých pozitiv i určitá negativa, jsou
neustále vyvíjeny nové technologie, které kladou důraz na zvýšení citlivosti a specifity
a zároveň na snížení nákladů, urychlení analýzy a zjednodušení pracovního postupu.
Tyto nové metody využívají izotermální amplifikaci, hybridizační řetězovou reakci,
elektrochemické biosenzory, různé nanomateriály, speciální proteiny se schopností
vázat miRNA, apod. Většina nových metod nebyla klinicky testována, tudíž je těžké
určit jejich aplikovatelnost do praxe (Bartošík a Jiráková, 2018; Ye, 2019).

2.3.8 Identifikace cílových genů mikroRNA
Do již existujících databází miRNA (např. TargetScan apod.) byly implementovány
algoritmy schopné predikovat cílové mRNA pro danou miRNA, a na základě sekvenční
konzervativnosti vazebné oblasti dané mRNA a termodynamických vlastností
vznikajících duplexů tak vyjádřit míru pravděpodobnosti regulace. Jelikož není
vyžadována absolutní komplementarita mezi řetězci miRNA a mRNA, je obtížné
identifikovat přímé cíle miRNA (Slabý, 2015).

2.3.9 MiRNA a hlístice
MiRNA byly poprvé identifikovány ve volně žijící hlístici Caenorhabditis elegans. Hrají
důležitou roli v regulaci vývoje hlístic a diferenciace jejich pohlaví. Analýza exprese
miRNA v různých stádiích životního cyklu může pomoci určit úlohu dané miRNA
(Britton et al., 2014).
Také bylo prokázáno, že ex vivo hlístice mohou uvolňovat miRNA z buněk do
extracelulárních vezikul. Obdobný mechanizmus využívají i v těle infikovaného
hostitele, kde je miRNA uvolňována do tzv. mikrovezikul nebo exosomů. Jednou z
klíčových vlastností extracelulární miRNA je její pozoruhodná stabilita v tělních
tekutinách, a to nejen vůči nukleázám, ale i vůči extrémnímu pH a teplotě. Předpokládá
se, že je to dáno zejména jejich „zabalením“, nebo tvorbou komplexů s lipidy či
proteiny, včetně AGO2, který je chrání před štěpením RNázou. Toto zjištění může
sloužit k potenciálnímu použití miRNA jako biomarkerů pro konkrétní chorobné stavy
nebo infekce. Výhodou je snadná detekce téměř ze všech tělních tekutin (sérum,
plazma, moč, sliny apod.) (Britton et al., 2019; Quintana et al., 2017).
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Extracelulární miRNA jsou schopné po doručení na cílové místo regulovat genovou
expresi daných buněk. Například parazitární hlístice mohou využívat miRNA pro
regulaci hostitelských genů za účelem potlačení imunitní odpovědi hostitele, což
umožňuje parazitům přežít v hostitelském prostředí a úspěšně vytvořit infekci. Zároveň
molekuly miRNA mohou způsobit cílené ničení receptorů daných léčiv, transportérů
a enzymů metabolizující léčiva, což vede k vzniku rezistence na léčiva a prohloubení
infekce. Z toho vyplývá, že změny v expresi miRNA mohou sloužit jako cenné a citlivé
markery anthelmintické rezistence (Britton et al. 2019).
Také bylo zjištěno, že miRNA mohou sloužit jako terapeutické cíle. V závislosti na funkci
miRNA existují dvě základní strategie: jedna je substituční, která je zaměřená na
zvýšení hladin miRNA pomocí miRNA mimics a druhá je inhibiční, která naopak snižuje
patologicky zvýšené hladiny miRNA prostřednictvím antagonistů anti-miRs (Devaney et
al., 2010; Slabý a Svoboda, 2012; Manzano-Román a Siles-Lucas, 2012).
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3. CÍL PRÁCE
Cílem této práce bylo stanovit rozdíly v konstitutivní expresi vybraných miRNA mezi
citlivým (ISE) a rezistentním (WR) kmenem H. contortus, a zároveň porovnat expresi
vybraných miRNA mezi samci a samicemi. Dalším cílem pak bylo nalézt miRNA,
regulující expresi vybrané UGT, která potenciálně napomáhá rezistenci H. contortus.

Dilčími úkoly pak bylo:
 Izolovat celkovou RNA ze samců a samic ISE a WR kmene H. contortus,
provést resverzní transkripci a kvantitativní analýzu exprese vybraných
miRNA pomocí qPCR
 Zjistit rozdíly v expresi miRNA mezi kmeny ISE a WR a mezi samci
a samicemi
 Predikovat vhodná místa interakce mezi vybranou miRNA a 3´UTR
oblastí vybrané UGT
 Izolovat 3´UTR oblasti UGT pomocí 3´-RACE PCR a klonování
a sekvenovat získanou plazmidovou DNA pro ověření potenciální
interakce
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
4.1 Biologický materiál, technické vybavení, pomůcky
a reagencie
4.1.1 Biologický materiál
Pro tuto práci byli použiti dospělci vlasovky slezové (Haemonchus contortus) z citlivého
kmene ISE (Inbread Susceptible Edinburg) a multirezistentního kmene WR (WhiteRiver), kteří byli izolováni ze slezu jehňat ovce domácí pomocí agarové metody. Získané
vlasovky byly promyty fyziologickým roztokem a roztříděny dle pohlaví. Následně byly
připraveny vzorky, které obsahovaly 10 samic nebo 15 samců v 0,5 ml roztoku Trizolu,
a tyto vzorky byly uchovávány v hlubokomrazícím boxu při -80 °C pro pozdější
zpracování.

4.1.2 Technické vybavení
Automatické pipety – Research Plus, Eppendorf
Bioanalyzátor – Bioanalyzer 2100, Agilent
Centrifuga – Biofuge Stratos Heraeus, Thermo scientific
Elektroforetická souprava – elektroforetická vana - Thermo scientific; zdroj
elektrického napětí - PowerPac Basic, Bio-Rad
Hlubokomrazící box – Vxe Series Jouan, Thermo scientific
Inkubátor – Melag
Inkubátor – Theremomixer Comfort, Eppendorf
Kuličkový homogenizátor – FastPrep24, M.G.P.
Laminární box – AURA 2000, M.A.C, BioAir
Laminární box - UVC/T-AR, BioSan
Mikrovlnná trouba - Zanussi
Minicentrifuga – Sprout, Heathrow Scientific
PCR cyklér – MJ mini, Bio-Rad
Přístroj pro Real-Time PCR - QuantStudio6, Applied Biosystems
Spektrofotometr – NanoDrop 2000, Thermo Scientific
Třepací inkubátor NB 205, N-Biotek
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Třepačka – Vortex V-1 plus, BioSan
UV transiluminátor s kamerou GelDoc XR, Bio-Rad
Váhy – Scaltec SBC 22
Vodní lázeň - Memmert

4.1.3 Pomůcky
Laboratorní sklo, pinzeta, plastové mikrozkumavky Eppendorf, stojany na zkumavky
a mikrozkumavky, pipety, sterilní pipetovací špičky, skalpel, lžička, kovové a skleněné
kuličky, skleněné pipety, PCR stripy a PCR destičky, rukavice, Petriho misky,
mikrobiologické hokejky, kahan

4.1.4 Chemikálie a reagencie
redestilovaná voda (ddH2O)
diethylpyrocarbonát (DEPC) – Sigma-Aldrich
dithiotreitol (DTT) – Sigma-Aldrich
DNáza I – New England BioLabs
dNTPs - Eurogentec
kyselina ethylendiamintetraoctová (EDTA) – Sigma-Aldrich
Ethanol 99% - Sigma-Aldrich
Chloroform - Sigma-Aldrich
Isopropanol - Sigma-Aldrich
fosfátem pufrovaný fyziologický roztok (PBS) – Sigma-Aldrich
PCR Grade voda
Prášková agaróza - Serva
Primery - Generi Biotech
Reverzní transkriptáza (ProtoScript II) - New England BioLabs
Inhibitor RNáz (RNAseIN) – New England Biolabs
SOC médium – Invitrogen
Tri reagent (Trizol) - Molecular Reasearch Centre
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4.2 Pracovní postupy
4.2.1 Izolace RNA
Protože RNA je citlivá na působení ribonukleáz (RNáz), jež se vyskytují všude v okolí, je
potřeba při její izolaci pracovat rychle a čistě. Ideální je pracovat v digestoři, či
v laminárním boxu a používat rukavice, aby se zabránilo degradaci či kontaminaci RNA.
K selektivní izolaci celkové RNA (tRNA, rRNA, mRNA, miRNA) z malého množství tkáně
či buněk se používá specifická směs fenolu a guanidinisothiokyanátu. Tato směs je kvůli
fenolu vysoce toxická a je označována jako Trizol nebo TRI reagent.
Po rozmražení předem připravených vzorků bylo přidáno 0,5 ml Trizolu a byla
provedena homogenizace pomocí kuličkového homogenizátoru. Zhomogenizované
vzorky se nechaly stát při laboratorní teplotě přibližně 5 minut. Poté bylo do vzorků
přidáno 200 μl chloroformu, přičemž bylo zapotřebí tuto směs intenzivně třepat 15
vteřin v ruce. Po třepání směs stála 2-3 minuty opět při laboratorní teplotě
a následovalo stočení ve vychlazené centrifuze na 4 °C po dobu 15 minut při 12 000 g.
Díky přídavku chloroformu a stočení se dosáhlo rozdělení směsi na vodní a organickou
fázi, přičemž RNA se nachází vždy v horní vodní fázi. Tato horní fáze byla opatrně
přenesena pipetou do nové 1,5 ml zkumavky tak, aby nedošlo ke kontaktu špičky
s mezifází nebo dolní organickou fází, protože by mohlo dojít ke kontaminaci DNA
a proteiny. Pro zvýšení čistoty a odstranění zbytků fenolu a proteinů je možné
opětovné vysrážení chloroformem a přenesení vodní fáze pipetou.
Izolace čisté RNA byla zajištěna pomocí vysrážení isopropanolem, kdy bylo k vodní fázi
přidáno 500 μl isopropanolu, směs byla promíchána a nechala se stát při laboratorní
teplotě 10 minut. Poté byl vzorek centrifugován po dobu 10 minut při 12 000 g ve
vychlazené centrifuze na 4 °C, čímž se dosáhlo usazení pelet RNA na dno zkumavek. Ze
zkumavek byl ihned odstraněn supernatant a pelety byly omyty 1 ml 75% ethanolu,
zamíchány v ruce a centrifugovány 5 minut při 7 500 g ve vychlazené centrifuze na 4 °C.
Pomocí skleněné pipety byl opět odstraněn supernatant a pelety byly sušeny na
vzduchu, dokud nezačaly zprůhledňovat, přibližně 10 minut. Následně byly pelety
rozpuštěny a důkladně promíchány ve 20-100 μl DEPC vody v závislosti na velikosti
pelet. Po úplném rozpuštění pelet byly vzorky uloženy na led.
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4.2.2 Měření koncentrace a čistoty RNA
Před dalším zpracováním izolované RNA bylo nutné změřit její koncentraci a čistotu
pomocí širokospektrálního spektrofotometru NanoDrop. Toto zařízení umožňuje
měření vzorku o objemu 0,5-2 μl s vysokou přesností a reprodukovatelností.
Zkušenosti ukazují, že pro měření postačuje 1 μl vodného roztoku, přičemž tento
objem se přenáší pipetou na konec kovového hrotu spodního optického vlákna. Po
spojení s horním vláknem dojde působením kapilarity ke vzniku sloupce tekutiny,
v němž je následně proměřována absorbance prostřednictvím CCD pole.
Jako první byl měřen tzv. slepý vzorek (voda), teprve poté mohly být měřeny vlastní
vzorky. Výstupem měření byly hodnoty koncentrace v ng/µl, dále poměry absorbancí
260/280nm či 260/230nm pro zjištění případné kontaminace proteiny či fenolem.
Následně musely být vzorky opět uchovány v hlubokomrazícím boxu při teplotě -80 °C.

4.2.3 Ošetření DNázou I
Vzorky RNA se ošetřují enzymem DNáza I proto, aby došlo k selektivnímu štěpení DNA,
čímž se dosáhne odstranění případné kontaminace vzorků genomovou DNA, která by
mohla ovlivnit pozdější výsledky.
K tomu, aby mohlo být provedeno ošetření enzymem, bylo potřeba dosáhnout u všech
vzorků stejné koncentrace. Jelikož v každé zkumavce bylo obsaženo jiné množství RNA,
bylo nutné určit, v jakém množství je obsaženo 5 μg RNA (u WR) / 3 μg RNA (u ISE)
a kolik vody je třeba doplnit do celkového objemu 26 μl, viz Tab. 2.
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Tab. 2 Výpočet objemu vody a RNA pro úpravu vzorků na stejnou koncentraci.
Vzorek

Koncentrace
(ng/μl)

RNA
(μl)

DEPC
voda (μl)

Vzorek

Koncentrace
(ng/μl)

RNA
(μl)

DEPC
voda (μl)

WR F1

2369,48

2,1

23,9

ISE F1

525,41

5,7

20,3

WR F2

1431,58

3,5

22,5

ISE F2

903,23

3,3

22,7

WR F3

1940,19

2,6

23,4

ISE F3

1706,83

1,8

24,2

WR M1

756,04

6,6

19,4

ISE M1

407,06

7,4

18,6

WR M2

547,54

9,1

16,9

ISE M2

344,14

8,7

17,3

WR M3

411,11

12,2

13,8

ISE M3

615,27

4,9

21,1

WR-multirezistentní kmen, ISE-citlivý kmen, F-samice, M-samci

K připraveným 26 μl naředěné RNA byly přidány 4 μl DNázy do celkového objemu
30 μl. DNáza byla rovněž naředěna, avšak ne vodou, ale pufrem, a to v poměru 1:3 dle
počtu vzorků, tzn. 12 dílů pro 12 vzorků plus jeden a půl dílu jako rezerva. Smíseno bylo
tedy 13,5 μl DNázy a 40,5 μl pufru.
Konečná reakční směs byla řádně promíchána na třepačce, stočena na minicentrifuze
a dále byla inkubována v termomixeru Eppendorf při teplotě 37 °C po dobu 25 minut
za současného třepání 500 rpm. Následně bylo do zkumavek přidáno 1,5 μl 0,1M EDTA
(pH 8), opět promícháno a stočeno, ale tentokrát byly vzorky inkubovány 10 minut při
75 °C, přičemž došlo k inaktivaci DNázy. Po inkubaci byly vzorky umístěny do boxu
s ledem. K ISE vzorkům už se nic nepřidávalo kvůli nižší koncentraci RNA (tzn., že
výsledná koncentrace byla 3 μg/30 μl = 0,1 μg/μl), naopak k WR vzorkům bylo přidáno
18,5 μl DEPC H2O do celkového objemu 50 μl, aby se dosáhlo stejné koncentrace 0,1
μg/μl (5 μg/50 μl). Takto ošetřená RNA mohla být dále použita pro reverzní transkripci
nebo uložena do mrazícího boxu o teplotě -80 °C.

4.2.4 MikroRNA - Reverzní transkripce
V tomto kroku jsou vybrané miRNA převedeny reverzní transkriptázou (RT) na
komplementární jednořetězcovou DNA (cDNA), protože vyizolovaná RNA není pro
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amplifikaci pomocí qPCR vhodným substrátem. K zahájení je potřeba specifický RT
primer s vlásenkovou strukturou (stem-loop primer, Chen et al., 2005), ale kvůli šetření
materiálem byla reverzní transkripce provedena v podobě „multiplex“, tudíž bylo
smícháno více RT primerů najednou a vzniklá cDNA byla směsí několika sekvencí.
V našich experimentech bylo smícháno 2,5 μl 10 RT primerů o původní koncentraci
5 μM, přičemž vznikla „multiplex“ směs o celkovém objemu 25 μl, kde každý RT primer
byl o koncentraci 0,5 μM. Z této směsi byly odebrány 2 μl do mikrozkumavky a k nim
bylo přidáno 2,5 μl RNA o koncentraci 0,1 μg/μl. Poté byly tyto mikrozkumavky
zahřívány na 65 ° C v PCR cykléru po dobu 5 minut. Během zahřívání byla do jedné
zkumavky připravena směs mastermixu RT pro 12 vzorků plus jeden navíc, kvůli chybě
v pipetování, viz Tab. 3.

Tab. 3 Složení mastermixu RT
Pro 1 vzorek (μl)

Pro 12 vzorků + 1 navíc (μl)

Pufr

2

26

DTT

1

13

dNTPs

2

26

Reverzní transkriptáza

0,3

3,9

DEPC voda

0,2

2,6

Po uplynutí 5 minut byly vzorky vyndány z PCR cykléru na led a jakmile byly ochlazené,
byly stočeny v centrifuze. Poté k nim bylo přidáno 5,5 μl důkladně promíchaného
mastermixu a opět následovala centrifugace. Vzniklá směs o celkovém objemu 10 μl
byla vrácena do PCR cykléru, kde byla nejprve zahřívána na 16 °C po dobu 30 minut.
Tato teplota zajistila specifické nasedání primerů. Následovalo zahřívání 30 minut při
teplotě 42 °C, díky čemuž mohla být syntetizována cDNA, a nakonec byla směs zahřáta
5 minut na 95 °C, což umožnilo denaturaci vláken.
Po skončení reakce bylo do směsi přidáno 190 μl redestilované vody, tím došlo
ke dvacetinásobnému zředění výsledné cDNA. Takto připravená cDNA mohla být ihned
použita pro qPCR nebo musela být uskladněna při -20 °C.

45

4.2.5 Kvantitativní PCR v reálném čase
4.2.5.1 Princip metody
Kvantitativní PCR v reálném čase (qPCR) je široce používanou molekulárně-biologickou
metodou, která umožňuje rychlou, citlivou, specifickou a reprodukovatelnou
kvantifikaci nukleových kyselin, včetně profilování genové exprese miRNA. Princip
metody je založen na klasické PCR, tedy na mnohonásobném opakování tří kroků –
denaturaci, annealingu (hybridizaci) a syntézy (elongaci, polymeraci) DNA s využitím
termocykléru, který umožňuje měnit teplotu o několik desítek stupňů Celsia během pár
sekund. V prvním kroku je vyžadována teplota 95-98 °C, protože je potřeba narušit
vodíkové můstky pro následné rozvolnění dvoušroubovice DNA. V druhém kroku
dochází vlivem snížené teploty (50-65 °C) k nasednutí primerů na specifická místa
jednořetězcové DNA, čímž vymezí úsek, který má být zmnožen (amplifikován). V třetím
kroku dochází k syntéze nového vlákna DNA ve směru 5´- 3´. Teplota použitá v této fázi
závisí na použité DNA polymeráze, většinou se pohybuje v rozmezí 65-75 °C.
Od klasické PCR se qPCR liší v tom, že neměří výsledný produkt při tzv. end-point
detekci, ale kontinuálně zaznamenává množství amplifikované DNA v průběhu každého
cyklu pomocí narůstající fluorescence. Jako zdroj fluorescence se využívají buď
interkalační látky schopné fluorescence (ethidiumbromid, SYBR Green I), nebo
fluorescenční sondy (TaqMan, Scorpion, Molecular Beacon, FRET). V této práci bylo
použito barvivo SYBR Green I, které fluoreskuje pouze po interkalaci do dvouřetězcové
DNA. Hlavní výhodou této látky je její nízká cena a univerzálnost, naopak nevýhodou je,
že se barvivo váže na DNA nespecificky (tj. váže se na všechny dvouřetězcové DNA
vytvořené během PCR reakce – nespecifické produkty PCR a dimery primerů), tudíž
přesnost výsledků může být v některých případech nižší. Nárůst fluorescence, který
odráží množství původní DNA, je detekován na konci elongačního kroku každého PCR
cyklu a při vynesení do grafu vykazuje esovitý charakter, viz Obr. 9 (LabGuide.cz).
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Obr. 9 Amplifikační křivka (LabGuide.cz).

Kvantifikace templátové DNA se provádí v exponenciální fázi, respektive v takovém
cyklu, kdy amplifikační křivka svou výškou fluorescence poprvé překoná hodnotu meze
detekce, respektive práh pozadí (tzv. threshold). Tento cyklus se označuje jako „cycle
of threshold“ a je označován Ct. Platí, že čím nižší je hodnota Ct, tím více molekul DNA
bylo obsaženo ve vzorku (Beránek, 2016).
Při qPCR využívající SYBR Green I je možné kontrolovat vznik nespecifických produktů
pomocí křivky tání, tzv. melting curve (Obr. 10), která využívá toho, že různé PCR
produkty mají různé teploty tání (u nespecifických produktů je teplota tání obvykle
nižší oproti specifickým produktům). Teplota tání je definována jako teplota, při které
je denaturováno 50 % DNA.
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Obr. 10 Křivka tání (LabGuide.cz).
Křivka tání zobrazuje závislost intenzity fluorescence na teplotě. V případě, že má
křivka pouze jeden vrchol, je reakce specifická, pokud obsahuje více vrcholů, tak
vznikají kromě specifických produktů i produkty nespecifické.

4.2.5.2 Pracovní postup
K zajištění spolehlivé kvantifikace množství miRNA (respektive její cDNA) bylo potřeba
nejprve ověřit účinnost navržených primerů. Pro stanovení účinnosti primerů bylo
nutné připravit si koncentrační řadu cDNA. K tomu byla použita neředěná směsná
cDNA, která byla postupně ve 4 krocích naředěna redestilovanou vodou v poměru 1:4.
Do zkumavky bylo tedy přeneseno pipetou 40 μl cDNA a 160 μl redestilované vody.
Zkumavka byla důkladně promíchána na třepačce a následně z ní bylo přeneseno 40 μl
naředěné cDNA do další zkumavky, která byla opět doplněna 160 μl redestilované
vody. Tento postup byl zopakován ještě 2x a výsledkem bylo 5 různých koncentrací
cDNA (jedna neředěná a čtyři ředěné koncentrace cDNA). Následně bylo z každé
koncentrace cDNA přeneseno 5 μl do PCR stripů v duplikátech. K nim bylo přidáno 15
μl mastermixu, jež byl pro každý typ reakce připraven zvlášť, neboť se lišil obsaženým
F primerem. Množství mastermixu bylo přizpůsobeno celkovému počtu vzorků. Pro 10
vzorků se složení pro jeden vzorek vynásobilo 12x (10 vzorků + 1x NTC kontrola + 1x
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rezerva na pipetovací chybu). Složení mastermixu, včetně pipetovaných objemů
jednotlivých reagencií, je uvedeno v Tab. 4.

Tab. 4 Složení qPCR mastermixu
Pro 1 vzorek (μl)

Pro 12 vzorků (μl)

Redestilovaná voda

4,2

50,4

SYBR Green mix 2x

10

120

F primer (forward) 5 μM

0,4

4,8

R primer (reverse) 5 μM

0,4

4,8

Směs 2x koncentrovaného mastermixu obsahující SYBR Green I byla dodána výrobcem
již v konečném složení. Všechny složky v něm obsažené jsou v optimální koncentraci
a složení pro efektivní amplifikaci. Jednotné složení zajistí urychlení přípravy reakční
směsi a zároveň snížení počtu pipetovacích kroků, které mohou ohrozit vzorek
z hlediska kontaminace. Mastermix obsahuje: Taq DNA-polymerázu (modifikovaná Hot
Start Taq polymeráza, která je charakterizována vysokou teplotní stabilitou a také tím,
že zabraňuje tvorbě nespecifických produktů), dNTPs (dATP, dCTP, dGTP a dTTP),
reakční pufr, MgCl₂ a fluorescenční barvivo SYBR Green I pro stanovení v reálném čase.
Ke každému setu primerů (F + R) byla rovněž provedena negativní kontrola (NTC - no
template control), kde bylo místo cDNA použito 5 μl redestilované vody. PCR stripy,
s celkovým objemem 20 μl směsi, byly řádně uzavřeny, označeny, promíchány, krátce
stočeny na minicentrifuze a analyzovány v přístroji pro qPCR podle předem
nastaveného programu a za přesně daných podmínek. Průběh qPCR reakce je popsaný
v Tab. 5, přičemž kroky 2-3 tvořily vlastní PCR reakci a cyklicky se opakovaly (40x), DNA
polymeráza obsažená v použitém kitu je modifikovaná tak, aby mohla probíhat
hybridizace primerů a syntéza nového vlákna v jednom cyklu. Zároveň na konci
každého cyklu syntetické fáze následovalo čtení fluorescence. V úplně poslední fázi se
se stoupající teplotou analyzovala křivka tání. Pokud F primery, které byly navrženy pro
vybrané miRNA, splnily podmínky testu stanovení účinnosti 100 % ± 10 %, mohly být
použity pro vlastní qPCR analýzu vzorků, která probíhala obdobným způsobem.
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Tab. 5 Průběh PCR
Fáze

Teplota
(°C)

Čas

Počet cyklů
1x

Aktivace DNA polymerázy

95

2 min

Denaturace (vznik jednořetězcové

95

15 s

DNA)
40x

Hybridizace/Annealing (nasedání
primerů); Polymerace/Extenze

60

20 s

60 – 95

každých 0,5 °C = 5 s

(syntéza DNA)
Analýza křivky tání

1x

Na konci měření byl zkontrolován průběh fluorescenčních křivek, křivky tání a výsledná
data (hodnoty Ct) byla exportována do Excelu a analyzována.

4.2.6 Izolace 3’UTR oblasti mRNA / UGT
Na základě získaných výsledků a dřívějších měření byla zjištěna negativní korelace mezi
expresí miR-9551 a UGT371A1 u samců WR kmene, přičemž hladina exprese miR-9551
vykazovala snížené hodnoty a hodnoty exprese UGT371A1 byly naopak zvýšené. Díky
těmto zjištěním bylo následně predikováno vhodné místo interakce mezi danou miRNA
a UGT v 3’UTR oblasti mRNA prostřednictvím počítačového programu „RNAhybrid“
(Rehmsmeier et al., 2004).
Pro tuto část experimentu byla použita mRNA vyizolovaná z citlivého kmene H.
contortus (ISE) o koncentraci 2294,4 ng/μl.

4.2.6.1 Reverzní transkripce
Pro práci se vzorkem mRNA platí stejná pravidla jako pro miRNA, je tedy důležité
pracovat v laminárním boxu, rychle, čistě a na ledu. Příprava vzorku pro RT probíhala
obdobným způsobem, který byl popsán v kapitole 4.2.4., pouze typ primeru byl
odlišný. Místo stem-loop primeru byl použit oligo(dT) primer, který přisedá na
přirozený poly(A) konec mRNA. Proto, aby nepřisedal náhodně, je vhodné jeho 3´50

konec modifikovat jedním adeninem, guaninem nebo cytosinem, který slouží jako
kotva, která se přichytí přesně na poslední bázi konce kódující sekvence mRNA,
předcházející poly(A) místu. Kromě toho je tento primer modifikovaný i na svém 5´konci, kde je prodloužený o krátkou, uměle vytvořenou, známou nukleotidovou
sekvenci (tzv. adapter). Díky tomu obsahuje nově syntetizovaná cDNA na svém konci
štěpné místo pro restrikční endonukleázu (Zvárová et al., 2012).
Vlastní příprava vzorku pro reverzní transkripci vyžadovala smísení 1 μl vzorku mRNA
s 1 μl adapterového oligo(dT) primeru (UniHco RT) a 3 μl DEPC vody v jedné
mikrozkumavce. Takto připravený vzorek byl vložen na 5 minut do termocykléru, kde
byl zahříván na 65 °C. V mezičase byl připraven RT mastermix, který obsahoval 4 μl
pufru, 2 μl DTT, 4 μl dNTPs, 4 μl DEPC vody, 0,5 μl reverzní transkriptázy ProtoScript II,
kterou je nutno přidat nakonec společně s inhibitorem 0,5 μl RNAseIN. Po uplynutí 5
minut byl vzorek vyndán z termocykléru na led, kde byl ochlazen. Poté byl stočen na
minicentrifuze a v laminárním boxu k němu bylo přidáno 15 μl mastermixu. Po
důkladném promíchání a stočení byl vzorek o celkovém objemu 20 μl vrácen zpět do
termocykléru, kde pokračovaly další cykly reakce s obdobným časovým a teplotním
profilem, který byl rovněž popsán v kapitole 4.2.4. Po dokončení reakce byl vzorek
cDNA vyndán na led a uchován při -20 °C.

4.2.6.2 3´-RACE PCR
Tato speciální metoda molekulární biologie je založená na rychlé amplifikaci 3´-konců
cDNA (Rapid Amplification of cDNA Ends, RACE). Využívá se zejména, pokud
potřebujeme získat přesnou sekvenci 3´-konce mRNA. Podstatou této metody je
kompletní převedení mRNA na cDNA prostřednictvím reverzní transkripce a následné
použití této „celodélkové“ cDNA jako templátu pro PCR amplifikaci s užitím genově
specifického F primeru (GSP) a R primeru komplementárního k adapteru, viz Obr. 11
(Zvárová et al., 2012).
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Obr. 11 Schematické znázornění 3´-RACE metody (Zvárová et al., 2012).

Pro amplifikaci cDNA bylo nejprve nutné připravit PCR směs, tudíž v mikrozkumavce
bylo smíseno: 10 μl Q5 pufru, 2 μl dNTPs, 1 μl 10x ředěného zásobního F primeru (Hcougt 38/41 F), 1 μl 10x ředěného zásobního R primeru (UniHco), 1 μl cDNA, 34,5 μl DEPC
vody a nakonec 0,5 μl Q5 DNA polymerázy. Takto připravený vzorek byl vložen do PCR
cykléru s nastaveným programem teplot pro tzv. touchdown PCR. Pro tento typ PCR je
typické, že v prvních cyklech je použita vyšší teplota annealingu za účelem dosažení
vyšší specifity reakce. Následně je teplota annealingu postupně snižována, což zajistí
vyšší výtěžek reakce. V mém případě byla nejprve aktivována Q5 polymeráza, poté
proběhlo 10 cyklických opakování kroků 2-4 a následně 20 cyklických opakování kroků
5-7. Podrobnější informace jsou uvedeny v Tab. 6.
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Tab. 6 Průběh touchdown PCR reakce
Fáze

Teplota (°C)

Čas

Počet cyklů

Krok 1: Aktivace Q5 polymerázy

98

30 s

1x

Krok 2: Denaturace

98

10 s

Krok 3: Annealing

65

20 s

Krok 4: Polymerace/Extenze

72

2 min

Krok 5: Denaturace

98

10 s

Krok 6: Annealing

55

20 s

Krok 7: Polymerace/Extenze

72

2 min

10x

20x

Po dokončení posledního cyklu byl vzorek vyndán na led a uchován při -20 °C.

4.2.6.3 Gelová elektroforéza
K ověření úspěšnosti 3´-RACE PCR reakce byla použita gelová elektroforéza, což je
separační metoda, která umožňuje kromě separace i určení velikosti a následnou
purifikaci nukleových kyselin. Princip metody spočívá v odlišné pohyblivosti záporně
nabitých molekul (DNA fragmentů) ve stejnosměrném elektrickém poli, přičemž pohyb
fragmentů DNA směřuje od katody směrem k anodě a jejich rychlost je úměrná
velikosti a prostorovému uspořádání (Beránek, 2016).
Jako separační médium byl pro mé experimenty využit 1,5% agarózový gel, který byl
připraven rozpuštěním 0,4 g práškové agarózy v 40 ml roztoku 1x koncentrovaného
TAE pufru (40 mM Tris, 20 mM kyselina octová a 1 mM EDTA) v Erlenmeyerově baňce.
Tato směs byla krátce povařena v mikrovlnné troubě a po částečném zchladnutí byla
nalita do dobře utěsněné malé vaničky, která obsahovala hřeben s tloušťkou zubů 1,5
mm. Poté se gel nechal 15-20 minut tuhnout. Po úplném ztuhnutí byl hřeben z gelu
vyndán,

vanička

s gelem

byla

vhodně

umístěna

do

elektroforetické

vany

a elektroforetická vana byla naplněna TAE pufrem do výšky přibližně 1-2 mm nad
povrch gelu.
Vzorek obsahující fragmenty DNA (PCR produkty) byl nanášen do gelu za použití tzv.
nanášecího pufru (loading buffer), který zajišťuje obarvení vzorku a jeho stáhnutí na
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dno jamky. Zároveň barviva v něm obsažená jsou schopna migrace společně s DNA
fragmenty, což pomáhá sledovat běh elektroforézy. Celkem 12 μl této směsi (10 μl
vzorku + 2 μl nanášecího pufru s obsahem fluorescenčního DNA barviva) bylo
přeneseno pipetou do jamky.
Pro posouzení velikosti jednotlivých fragmentů bylo důležité použít velikostní marker
(ladder, žebříček). V mém případě bylo použito 20 μl DNA markeru 1kb, který byl
smíchán s 20 μl nanášecího pufru s obsahem fluorescenčního DNA barviva a 20 μl PCR
Grade vody. Z takto připraveného roztoku byly přeneseny 3 μl do jamky.
Samotná separace probíhala při konstantním napětí 90 V přibližně 20 minut. Rozdělení
nukleových kyselin podle jejich velikosti zajistil síťový efekt gelu. Platilo, že čím byl
fragment kratší, tím rychleji se pohyboval a urazil větší vzdálenost. Po elektroforéze
následovala vizualizace fragmentů pomocí UV transiluminátoru (Obr. 12), která
umožnila charakterizaci vzorků z hlediska čistoty, kvality a délky.

Obr. 12 Elektroforéza na gelu.
M - DNA marker 1kb; Vz. - vzorek (délka hledaného fragmentu odpovídá cca 1,5 kb)

4.2.6.4 Přečištění a zakoncentrování vzorku (extrakce)
Protože vzorek obsahoval i nežádoucí fragmenty, bylo nutné ho přečistit opět gelovou
elektroforézou, tentokrát s použitím hřebenu s širšími zuby. Do jedné jamky bylo
přeneseno pipetou 45 μl směsi (40 μl vzorku +5 μl nanášecího pufru obsahujícího
fluorescenční DNA barvivo) a do druhé jamky byly naneseny 3 μl velikostního 1 kb DNA
markeru, jehož směs s nanášecím pufrem obsahujícího fluorescenční DNA barvivo byla
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připravena v předchozím kroku. Elektroforéza probíhala 25 minut při 90 V. Následně
byl výsledek elektroforézy zhodnocen pod UV transiluminátorem, přičemž požadovaný
přečištěný DNA fragment byl pomocí skalpelu vyříznut a vložen do čisté 1,5ml
zkumavky, ve které byl zvážen. Dále byla provedena extrakce vzorku z gelu a jeho
zakoncentrování pomocí soupravy Gel extraction with NucleoSpin gel and PCR CleanUp Kit. Do zkumavky obsahující 200 mg vyříznutého gelu obsahujícího požadovanou
DNA bylo přidáno 500 μl pufru (NTI Binding Buffer). Poté probíhala 5-10 minut
inkubace při 50 °C a každé 2-3 minuty byl obsah zkumavky promíchán na třepačce do
úplného rozpuštění gelu. Následně byl celý obsah zkumavky (přibližně 700 μl) přenesen
na kolonku umístěnou ve sběrné zkumavce. Kolonka i se sběrnou zkumavkou byla
vložena do centrifugy a stočena při 14000 rcf po dobu 30 vteřin. Odpad, který zachytila
sběrná zkumavka, byl vylit. Do kolonky bylo poté přeneseno pipetou 700 μl
promývacího pufru (Wash Buffer NT3), následovalo opět stočení při 14000 rcf po dobu
30 vteřin a odpad byl vylit. Tento krok byl zopakován ještě jednou. Poté byla kolonka
stočena 1 minutu na sucho a přemístěna do čisté 1,5 ml zkumavky. Následně byla
kolonka inkubována 1 minutu při pokojové teplotě s 15 μl elučního pufru (Elution
Buffer NE) a stočena 1 minutu při 14000 rcf. Ve zkumavce tak zůstala čistá
a zakoncentrovaná DNA (PCR produkt), která mohla být použita pro klonování.

4.2.6.5 Ligace PCR produktu (DNA insertu) s vektorem
Stěžejním krokem klonování je ligace neboli spojování dvou fragmentů DNA
fosfodiesterovou vazbou pomocí enzymů z rodiny DNA ligáz. Při vložení studovaného
fragmentu DNA (insertu) do příslušného klonovacího vektoru vznikne rekombinantní
molekula DNA.
Základem ligace byla příprava ligační směsi. Do čisté mikrozkumavky bylo přeneseno
pipetou 0,5 μl T4 DNA ligázy (pochází z buněk E. coli, jež byly infikovány fágem T4), 1 μl
ligačního pufru, 0,5 μl vektoru s tupými konci (PCR Blunt Vector) a 3 μl přečištěné DNA,
získané v předchozím kroku. Ligační směs o celkovém objemu 5 μl byla důkladně
promíchána, stočena na minicentrifuze a nechala se stát při pokojové teplotě po dobu
20 minut.
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4.2.6.6 Transformace
Dalším důležitým krokem klonování je přenos rekombinantní molekuly DNA do
hostitelské buňky. V případě, že přenos proběhne bez přítomnosti viru a hostitelem je
bakterie (např. E. coli), je tento proces označován jako transformace. K provedení
tohoto kroku je potřeba dočasně pozměnit strukturu cytoplazmatické membrány
buňky působením chloridu vápenatého (CaCl2) za nízké teploty.
Transformační proces byl prováděn u kahanu, který zajistil sterilní prostředí. Do
zkumavky s obsahem E. coli a CaCl2 byly sterilní špičkou přidány 4 μl ligační směsi. Poté
probíhala 30 minut inkubace na ledu. Po inkubaci byl vzorek dán na 45 vteřin do lázně
vytemperované na 42 °C, což zajistilo teplotní šok, který vedl k rozrušení buněčných
membrán a umožnil vstup plazmidu do E. coli. Následně byl vzorek opět vrácen na led
a bylo k němu přidáno 250 μl SOC (Super Optimal broth with Catabolite repression)
média vytemperovaného na 37 °C. SOC médium slouží pro výživu a růst bakterií, a též
k vyšší účinnosti transformace plazmidů. Vzorek byl dále inkubován 1 hodinu při 37 °C
v třepacím inkubátoru, který zajistil horizontální třepání rychlostí 225 rpm.
Po transformaci následovala kultivace E. coli na pevném agaru v přítomnosti
širokospektrých antibiotik. V mém případě byly využity 2 agary s kanamycinem
o obsahu 50 μg/ml. Na jeden agar bylo naneseno 50 μl vzorku, na druhý bylo naneseno
150 μl vzorku. V obou případech bylo nutné rozetřít kapalinu sterilní mikrobiologickou
hokejkou do sucha. Takto naočkované plotny se nechaly inkubovat 24 hodin při 37 °C.
Bylo důležité, aby plotny byly otočeny dnem vzhůru, aby případný kondenzát skapal na
víčko a ne na agar.

4.2.6.7 Kontrola kolonií pomocí PCR (Colony PCR)
Po 24 hodinách inkubace vyrostly pouze ty kolonie, které díky rekombinantní DNA
molekule získaly rezistenci vůči antibiotiku. Narostlé kolonie byly očíslovány (1-7)
a sterilní špičkou přeneseny do mikrozkumavky s obsahem 10 μl PCR Grade vody, kde
byly pipetováním důkladně promíchány. Takto připravené vzorky byly následně zahřáty
na 95 °C v PCR termocykléru po dobu 10 minut, což zajistilo lýzu buněk za současného
uvolnění plazmidů a zároveň došlo k inaktivaci nukleáz. Mezitím byla připravena směs
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mastermixu dle Tab. 7. Celkové množství jednotlivých složek bylo přepočítáno dle
počtu vzorků (7x + 1 kontrola).

Tab. 7 Mastermix pro Colony PCR
Reagencie

Pro 1 vzorek (μl)

Pufr (One Taq Quick Load Reaction Buffer 5x)

2

dNTPs mix

1

Taq polymeráza Quick Load

0,1

R + F primery M13

1 (0,5 + 0,5)

PCR Grade voda

5,9

Ke každému vzorku bylo přidáno 10 μl mastermixu. Také byla připravena jedna
kontrola, která obsahovala 9,5 μl PCR Grade vody, 0,5 μl ligační směsi a 10 μl
mastermixu. Vše bylo řádně promícháno, stočeno a vloženo zpět do PCR termocykléru,
kde proběhlo 30 amplifikačních cyklů, viz Tab. 8.

Tab. 8 Průběh Colony PCR
Fáze

Teplota (°C)

Čas

Počet cyklů

Krok 1: zahřátí

95

10 min

1x

Krok 2: aktivace Taq polymerázy

94

10 s

1x

Krok 3: denaturace

94

15 s

Krok 4: annealing
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20 s

Krok 5: polymerace

68

1,45 min

Krok 6

68

5 min

30x

1x

Po skončení amplifikace byla provedena gelová elektroforéza. Příprava gelu probíhala
obdobně jako v kapitole 4.2.6.3., jediným rozdílem bylo, že se přímo do gelu dalo 0,5 μl
červeného DNA barviva (DNA Stain G). Do jamek byly pipetovány 3 μl velikostního DNA
markeru 1 kb, 10 μl každého ze vzorků a 10 μl kontroly. Elektroforéza probíhala 15-20
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minut při 90 V. Poté proběhlo vizuální zhodnocení separace fragmentů za pomoci UV
transiluminátoru. Dle délky fragmentů bylo zjištěno, které kolonie obsahují plazmid –
nejlépe vyšly kolonie č. 5 a č. 6.

4.2.6.8 Zaočkování
Kolonie, které obsahovaly plazmid (5 a 6), byly z agaru sebrány sterilní špičkou
a přeneseny do zkumavek s obsahem 3 ml tekutého média. Toto médium bylo
připraveno smísením 6 ml tekutého LB média a 6 μl kanamycinu o koncentraci
50 mg/ml. Poté následovala další 24 hodinová kultivace bakterií v třepacím inkubátoru
při 37 °C.

4.2.6.9 Izolace plazmidů
Po 24 hodinách byla ze zakalených zkumavek s narostlými transformovanými E. coli
izolována plazmidová DNA pomocí Zippy Plasmid Miniprep Kitu. Do sterilní 1,5 ml
zkumavky bylo pipetováno 1,4 ml vzorku s E. coli kulturou. Tato zkumavka se nechala
stočit 1-2 minuty při 13000 g. Vzniklý supernatant byl vylit do odpadu a k peletě na dně
zkumavky bylo přidáno dalších 600 μl vzorku s E. coli kulturou. Obsah zkumavky byl
důkladně promíchán do rozpuštění pelety. K takto zakoncentrovanému vzorku bylo
přidáno 100 μl lyzačního pufru (7x Lysis Buffer), který zajistil vznik precipitátu. Poté
bylo přidáno 350 μl neutralizačního pufru a následně stočeno 2 minuty při 13000 g.
Vzniklý precipitát se usadil na dno zkumavky a supernatant byl opatrně přepipetován
do kolonky (Zymo Spin IIN Column). Kolonka byla přemístěna do sběrné zkumavky
a stočena při 13000 g 15 vteřin. Odpad ze sběrné zkumavky byl vylit. Na kolonku bylo
dále přeneseno 200 μl promývacího pufru (Endo-Wash Buffer) a opět stočeno při
13000 g 15 vteřin. Následně bylo přeneseno pipetou 400 μl dalšího promývacího pufru
(Zyppy Wash Buffer), stočeno 30 vteřin při 13000 g a odpad byl vylit. Nakonec byla
kolonka přendána do sterilní 1,5 ml zkumavky a do kolonky bylo přeneseno pipetou 30
μl elučního pufru (Zyppy Elution Buffer). Následovala inkubace při pokojové teplotě
1 minutu a stočení při 13000 g po dobu 15-30 vteřin. Koncentrace takto získané čisté
plazmidové DNA byla měřena obvyklým způsobem na spektrofotometru NanoDrop.
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4.2.6.10

Sekvenování

Na závěr byly vzorky poslány do speciální laboratoře v Německu (Eurofin Genomics),
kde byly sekvenovány Sangerovou metodou.
Sangerovo sekvenování slouží k zjištění pořadí nukleotidů v sekvenci DNA. Jedná se
o syntetickou metodu, při níž je tvořeno vlákno komplementární k templátové
jednořetězcové DNA (obdobně, jako při PCR reakci či replikaci DNA in vivo). K tomu
vyžaduje jeden sekvenační DNA primer, DNA polymerázu, čtyři standardní
deoxyribonukleotidy

(dNTPs)

a

také

směs

fluorescenčně

značených

dideoxyribonukleotidů (ddNTPs), které neobsahují volnou OH skupinu na 3´-uhlíku
deoxyribózy. Základním principem metody je, že pokud jsou tyto ddNTPs
inkorporovány do nově vznikajícího řetězce DNA, dojde k nezvratnému zastavení
(terminaci) probíhající polymerace. K terminaci dochází opakovaně a náhodně, což
vede k produkci různě dlouhých dvouvláknových řetězců, které mají na konci
fluorescenčně značený ddNTP, přičemž každý ddNTP nese jinou barevnou značku.
Následně je tato směs rozdělena dle délky pomocí kapilární elektroforézy
a fluorescenční signál je zaznamenán detektorem a převeden do podoby grafu
(elektroforeogram, sekvenogram).

4.2.7 Vyhodnocení dat
Zpracování dat z PCR analýzy bylo provedeno výpočtem dle metody „comparative Ct“
(Schmittgen a Livak, 2008) v programu Microsoft Excel a statistické zhodnocení dat
proběhlo v programu GraphPad Prism 8.4.0 metodou Multiple t-testu s hladinou
významnosti α = 0,05.
Data získaná Sangerovým sekvenováním byla vyhodnocena doc. Ing. Petrou
Matouškovou, Ph.D. pomocí programů Chromas, MultAlin, Vecscreen a ORFfinder.
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5. VÝSLEDKY
5.1 Hodnocení čistoty RNA
Pro stanovení čistoty RNA bylo použito spektrofotometrické měření vzorku na
NanoDropu při několika různých vlnových délkách, konkrétně 230 nm, 260 nm a 280
nm. Poměr absorbancí vzorku změřených při těchto vlnových délkách nás informoval
o jeho případném znečištění.
Při vlnové délce 280 nm absorbují záření zejména proteiny, proto nás poměr
absorbancí při vlnových délkách 260 nm a 280 nm informuje o kontaminaci proteiny.
V případě čisté RNA by tato hodnota měla být vyšší než 1,8 (přibližně 2). Obdobně při
vlnové délce 230 nm absorbují organické látky – fenoly, proto pro detekci kontaminace
fenolem slouží poměr absorbancí při 260 nm a 230 nm Tento poměr by se měl také
ideálně pohybovat kolem hodnoty 2, ale po izolaci RNA z Trizolu většinou bývá nižší.
Naměřené hodnoty můžeme vidět v Tab. 9.

Tab. 9 Hodnoty naměřené spektrofotometrem NanoDrop
Vzorek

Koncentrace (ng/μl)

Poměr 260 nm/280 nm

Poměr 260 nm/230 nm

WR F1

2369,48

1,98

2,27

WR F2

1431,58

2,04

2,02

WR F3

1940,19

2,05

2,27

WR M1

756,04

2,01

2,22

WR M2

547,54

2,01

1,92

WR M3

411,11

1,89

1,95

ISE F1

525,41

2,04

1,13

ISE F2

903,23

2,09

2,16

ISE F3

1706,83

1,99

1,36

ISE M1

407,06

1,95

1,01

ISE M2

344,14

1,9

0,84

ISE M3

615,27

2,03

1,15

WR - rezistentní kmen, ISE - citlivý kmen, F - samice, M - samci
60

Dle naměřených výsledků byla vyloučena významná kontaminace proteiny. Zároveň
kontaminace organickými látkami (fenolem) byla malá, proto vzorky mohly být bez
omezení použity pro experiment.

5.2 Návrh primerů
K navržení primerů pro miRNA byla využita databáze miRBase (verze 22.1,
www.mirbase.org), která obsahuje velké množství užitečných informací o miRNA.
Především v ní můžeme nalézt maturované miRNA sekvence, prekurzorové vlásenkové
sekvence a k nim související anotace.
Prvním krokem při návrhu primerů bylo nalezení nukleotidové sekvence příslušné
miRNA v genové databázi miRBase. Výsledky shrnuje Tab. 10.

Tab. 10 Maturované sekvence příslušných miRNA
miRNA

Maturovaná sekvence (směr 5´-3´)

hco-miR-43

TATCACAGTGTCATTGG GTCGCA

hco-miR-5884

TAGGGTACTGACATTGA ATGAGT

hco-miR-71

TGAAAGACATGGGTAG TGAGAC

hco-miR-84a

TGAGGTAGTTTTAAATG TTATGA

hco-miR-87b

GTGAGCAAAGTCTCAG GTGTGG

hco-miR-307

TCACAACCTCCTTGAGTA AGTCGA

hco-miR-50

TGATATGTCTGGTATT CTTGGG

hco-miR-9551

TATCACAGCATTTTAC TGAGCC

hco-miR-59

TCGAATCGTCACTCTTG ATGCTC

hco-miR-1

TGGAATGTAAAGAAGT ATGTAG

Následně byly vytvořeny RT (stem-loop) primery, které vždy obsahovaly univerzální
část v této podobě: GTCTCCTCTGGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACCAGAGGAGAC,
a část o délce 6 nukleotidů, která byla reverzně komplementární k 3´-konci
maturované sekvence příslušné miRNA (tučně zvýrazněné v Tab. 10). Například
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konečná

podoba

RT

primeru

pro

hco-miR-43

(směr

5´-3´)

byla

tedy

GTCTCCTCTGGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACCAGAGGAGACTGCGAC.
Pro qPCR byl využit univerzální R primer (UniR2), jehož sekvence byla shodná s částí
sekvence RT primeru (zvýrazněno podtržením). Tento R primer byl pro všechny miRNA
shodný, byl tvořen 20 nukleotidy v tomto složení: GAGGTATTCGCACCAGAGGA a jeho
teplota tání (Tm) byla 60,5 °C.
Pro qPCR bylo nutné navrhnout také F primer, který byl z 3´-konce komplementární
k sledované miRNA a jeho 5´-konec byl doplněn náhodně, avšak za současného
dodržení pravidel pro navrhování primerů, tj. měly by mít vhodnou teplotu tání
(teploty tání R a F primerů by si měly být blízké, aby při annealingu došlo k nasednutí
obou primerů za stejné teploty ve stejný čas), dále celková délka by se měla pohybovat
mezi 18-24 nukleotidy a obsah GC bází by měl být v rozmezí 40-60 %. Všechny tyto
parametry

byly

ověřeny

v programu

OligoCalc

(http://biotools.nubic.northwestern.edu/OligoCalc.html). Konečné podoby F primerů,
včetně jejich teplot tání, jsou uvedeny v Tab. 11.

Tab. 11 Navržené F primery pro qPCR
miRNA

F primer (směr 5´-3´)

Tm (°C)

hco-miR-43

GCC GCG TAT CAC AGT GTC ATT

61,2

hco-miR-5884

CGC GGA TAG GGT ACT GAC ATT

61,2

hco-miR-71

GAG CGC TGA AAG ACA TGG GT

60,5

hco-miR-84a

GCG CGG ATG AGG TAG TTT TAA

59,5

hco-miR-87b

ACG CGT GTG AGC AAA GTC TC

60,5

hco-miR-307

CAT GCT CAC AAC CTC CTT GAG

61,2

hco-miR-50

CCG GCG TGA TAT GTC TGG TA

60,5

hco-miR-9551

GCG GCG CTA TCA CAG CAT TT

60,5

hco-miR-59

GCA CCT CGA ATC GTC ACT CT

60,5

hco-miR-1

CGC CTG GAT GGA ATG TAA AGA A

60,1
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Takto navržené primery byly objednány u výrobce firmy Generi Biotech s.r.o., Česká
republika.

5.3 Stanovení účinnosti primerů
Stanovení účinnosti primerů bylo provedeno pomocí qPCR reakce s koncentrační řadou
cDNA. Naměřené výsledky (Ct hodnoty) byly zpracovány v programu Microsoft Excel,
kde byly zprůměrovány a vyneseny do grafu společně s logaritmy koncentrační řady.
Výsledkem byla standardní křivka, viz Obr. 13. Tato křivka měla tvar lineární přímky, jež
je popisována rovnicí y = kx + q, kde y vyjadřuje hodnotu Ct, k je směrnice přímky (sklon
křivky), x je relativní koncentrace a q je průsečík přímky s osou Y.

Obr. 13 Standardní křivka pro stanovení účinnosti primeru pro hco-miR-9551.
Ct - práh cyklu, log c - logaritmus koncentrace cDNA.

Získaná směrnice přímky byla následně použita pro výpočet účinnosti s využitím
standardní rovnice: účinnost (%) =

, kde k je směrnice přímky. Za

optimální účinnost se považuje rozmezí 90-110 %.
Výsledky účinností jednotlivých primerů jsou shrnuty v Tab. 12. Všechny výsledky
vyhovovaly, pouze primer pro stanovení hco-miR-43 měl mírně zvýšenou hodnotu
účinnosti (tj. 113 %).
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Tab. 12 Stanovené účinnosti primerů pro dané miRNA
MiRNA

Účinnost primerů (%)

hco-miR-1

110

hco-miR-43

113

hco-miR-50

99

hco-miR-59

104

hco-miR-71

100

hco-miR-84a

98

hco-miR-87b

98

hco-miR-307

91

hco-miR-5884

109

hco-miR-9551

99

5.4 Analýza genové exprese
Pro kvantifikaci genové exprese vybraných miRNA z citlivého a multirezistentního
kmene H. contortus byla použita metoda qPCR. K měření byly použity tři biologické
replikáty od jednoho pohlaví a kmene, navíc tyto replikáty byly analyzovány
v duplikátech.
V této studii byly konkrétně sledovány miR-1, miR-43, miR-59, miR-71, miR-84a, miR87b, miR-307, miR-5884 a miR-9551. K zajištění správnosti výsledků bylo nutné použít
i tzv. vnitřní kontrolu v podobě referenční miRNA (v našem případě byla použita miR50, Gillan et al., 2017). Tato referenční miRNA je charakterizována konstantní expresí
nezávislou na okolních podmínkách, díky čemuž umožňuje normalizování hodnot
exprese cílového genu.
Výchozími hodnotami pro výpočet genové exprese byly hodnoty Ct, které byly
odečteny programem QuantStudio 6 Flex Software. Následně byly tyto hodnoty
matematicky zpracovány v počítačovém programu Microsoft Excel. Výsledky exprese
všech triplikátů stejné miRNA byly nejdříve zprůměrovány, a poté byl proveden
výpočet

dle

metody

„comparative
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Ct“

za

použití

rovnice

, kde Ct je práh cyklu (Schmittgen a Livak,
2008).
Následně byly takto získané hodnoty zavedeny do grafu společně se směrodatnými
odchylkami, jež zaznamenaly rozptyl mezi třemi biologickými replikáty. Rovněž
proběhlo statistické vyhodnocení dat v programu GraphPad Prism 8.4.0 pomocí
metody Multiple t-test, přičemž statisticky významné změny (P<0,05) byly v grafu
vyznačeny hvězdičkou (*).

5.4.1 Srovnání genové exprese miRNA mezi pohlavími
Na Obr. 14 můžeme pozorovat relativní porovnání exprese vybraných miRNA mezi
samci a samicemi citlivého kmene. Celkem bylo zaznamenáno 5 signifikantních změn
u samců, z toho 3 hodnoty byly oproti samicím výrazně zvýšené (miR-307, miR-59
a miR-87b) a 2 hodnoty byly naopak výrazně snížené (miR-5884 a miR-9551).
Obr. 15 zobrazuje relativní porovnání exprese mezi pohlavími multirezistentního
kmene. Samci vykazovali 3 signifikantně zvýšené hodnoty (miR-1, miR-307 a miR-87b)
a 3 hodnoty snížené (miR-43, miR-5884 a miR-9551).

Obr. 14 Srovnání exprese vybraných genů mezi samci a samicemi kmene ISE.
Samice jsou vyznačeny oranžově, samci modře. **** jsou označeny signifikantní
změny, kde P ≤ 0,0001.
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Obr. 15 Srovnání exprese vybraných genů mezi samci a samicemi kmene WR.
Samice jsou vyznačeny oranžově, samci modře. * jsou označeny signifikantní změny,
kde P ≤ 0,05; **** jsou označeny signifikantní změny, kde P ≤ 0,0001.

5.4.2 Srovnání genové exprese miRNA mezi kmeny
Při porovnání exprese mezi citlivým a multirezistentním kmenem byly zaznamenány
celkem 3 statisticky významné změny. Dvě z nich byly pozorovány u samic WR kmene.
Jednalo se o zvýšené hladiny exprese miR-43 a miR-59, viz Obr. 16. Další změna byla
pozorována u samců WR kmene, kde byla naopak zaznamenána snížená hladina
exprese u miR-9551, viz Obr. 17.
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Obr. 16 Relativní porovnání exprese miRNA mezi kmeny ISE a WR u samic.
** jsou označeny signifikantní změny, kde P ≤ 0,01; *** jsou označeny signifikantní
změny, kde P ≤ 0,001.

Obr. 17 Relativní porovnání exprese miRNA mezi kmeny ISE a WR u samců.
** jsou označeny signifikantní změny, kde P ≤ 0,01.

5.5 Potenciální interakce mezi vybranou miRNA a UGT
U samců WR kmene byla zjištěna negativní korelace mezi expresí dvou genů (miR-9551
a UGT371A1), což naznačuje jejich možnou interakci. Na základě této skutečnosti bylo
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predikováno pravděpodobné místo interakce mezi danou miRNA a UGT v 3’UTR oblasti
mRNA pomocí počítačového programu „RNAhybrid“ (Rehmsmeier et al., 2004).
Vzhledem k tomu, že 3´UTR oblasti většiny genů nejsou v databázi Wormbase
(https://parasite.wormbase.org/index.html) dostupné, byla tato predikce provedena
s úsekem DNA dlouhým 1000 nukleotidů, který následuje v genomu za STOP kodonem
genu UGT371A1. Vhodným místem interakce se zdála být pozice 361 v 3’UTR oblasti
mRNA, a to díky poměrně nízké vazebné energii (-27,3 kcal/mol). Na Chyba! Nenalezen
zdroj odkazů. můžeme vidět část 3’UTR oblasti UGT, na kterou se váže miR-9551.

Target: HCON_00108700, three_prime_UTR,+
length: 1000
MiRNA: hco-miR-9551
length: 22
mfe: -27.3 kcal/mol
Position: 361
target 5' A
U
UGC
G 3'
GGCUC UAAGA UGCUGUGA
CCGAG AUUUU ACGACACU
miRNA 3'
UC
AU 5'

Obr. 18 Výstup z programu RNAhybrid -– interakce mezi 3´UTR UGT371A1 (červeně)
a miR-9551 (zeleně).
Následně byla provedena izolace reálné 3´UTR oblasti tohoto genu, abychom věděli,
jak je tento nepřekládaný úsek mRNA reálně dlouhý a jakou má sekvenci. Proto byla
provedena reverzní transkripce mRNA vlasovky slezové s využitím modifikovaného
oligo(dT) primeru s adapterem, který se navázal na poly(A) konec 3’UTR oblasti mRNA,
a jehož sekvence byla následovná: 5´-CCACCTATGCTACGACGTCTTGGATCCTTTTTTTTTTT
TTTTTTT-3´.
Poté byla provedena metoda „3´-RACE PCR“ za pomoci univerzálního R primeru, jehož
sekvence byla shodná s adapterovou částí RT primeru: 5´-CCACCTATGCTACGACGTCTT3´, a za pomoci vnitřního genově specifického F primeru UGT 371A1 (Hco-ugt 38/41-F)
se sekvencí 5´-CCACACACTCAGCATATCACT-3´.
Získaný fragment DNA byl vyizolován z gelu a zaklonován do sekvenačního plazmidu.
Z narostlých kolonií byl izolován plazmid, přítomnost insertu byla ověřena a následně
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sekvenována

(společnost

Eurofins

Genomics,

Německo

https://www.eurofinsgenomics.eu/).

Pomocí Sangerova sekvenování byla získána přesná sekvence pouze u vzorku s kolonií
č. 6, vzorek s kolonií č. 5 nebyl osekvenován, pravděpodobně z důvodu jeho
kontaminace.
Získaná sekvence byla nejprve reverzně obrácena v programu „Sequence Manipulation
Suite“ (http://bioinformatics.org/sms2/rev_comp.html), abychom ji mohli snadněji
porovnat

s částí

UGT371A1

prostřednictvím

programu

„MultAlin“

(http://multalin.toulouse.inra.fr/multalin/).

Obr. 19 Výstup z programu MultAlin
Na Obr. 19 vidíme porovnání mezi reverzně obrácenou osekvenovanou plazmidovou
DNA (86HF71_m13-reverse) a UGT371A1. Černě značený je plazmid a 3’UTR oblast
mRNA, včetně poly(A) konce. Červeně značená je oblast UGT371A1, která začíná
sekvencí shodnou s F primerem a končí stop kodonem (TAG). Modře značené jsou
alelické varianty.
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Sangerovým sekvenováním jsme získali i sekvenogram, který byl otevřen pomocí
programu „Chromas, 2.6.6“ (http://technelysium.com.au/wp/chromas/), viz Obr. 20.

Obr. 20 Část sekvenogramu
Na obrázku jsou žlutě označeny alelické varianty.

Protože sekvence získaná sekvenováním obsahuje i plazmidovou sekvenci, bylo nutné ji
od této sekvence „očistit“, a to prostřednictvím programů „VecScreen“ a „SMS Range
Extractor DNA“. Program „VecScreen“ (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/vecscreen/)
umožnil analýzu míst, kde byly osekvenované části vektoru (Obr. 21) a program „SMS
Range Extractor DNA“ (https://www.bioinformatics.org/sms2/range_extract_dna.html) tato
místa odstranil.

Obr. 21 Výstup z programu Vecscreen
Na obr. 21 můžeme vidět, kde přesně se nacházely části vektoru (plazmidu) – jsou
označeny červeně. Bílá oblast, v rozmezí 160-1105 nukleotidů, byla naše sledovaná
oblast UGT včetně adapteru.

70

Z důvodu nalezení 3 alelických variant, bylo potřeba ověřit, zda se tyto změny
promítnou i do aminokyselinového složení. Proto byly porovnány i aminokyselinové
sekvence. Nejprve však bylo nutné nalézt vhodný čtecí rámec pomocí programu
„ORFfinder“ (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/orffinder/), viz Obr. 22. Změny v sekvenci
jsou označeny žlutě, přičemž první dvě z těchto změn se projevují jako tiché mutace a
třetí z nich se projevuje jako mutace, která mění aminokyselinu.
Následně byla naše sledovaná oblast porovnána s aminokyselinovou sekvencí UGT,
kterou známe, opět pomocí programu „MultAlin“ (Obr. 23).

Obr. 22 Výstup z programu ORFfinder

Obr. 23 Porovnání aminokyselinových sekvencí programem MultAlin
Obrázek zobrazuje aminokyselinovou záměnu vlivem mutace. Místo methioninu (M) je
isoleucin (I).

Nakonec byla porovnána naše sledovaná sekvence 3’UTR oblasti mRNA s genomovou
sekvencí 3’UTR oblasti mRNA, viz Obr. 24.
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Obr. 24 Porovnání sledované 3’UTR oblasti s genomovou
Na obrázku vidíme, že je izolovaná sekvence nacházející se za STOP kodonem (TAG pro
UGT371A1) téměř shodná s genomovou sekvencí (HCON_00108700), liší se ale
o trochu více než v kódující oblasti. Tento úsek sekvence přepisovaný do mRNA, však
po poly(A) řetězec (reprezentovaný čtyřmi A na konci sekvence na Obr. 24), je dlouhý
pouze 108 nukleotidů.

Závěrem lze tedy říct, že predikovaná interakce na pozici 361 nemůže reálně vzniknout,
protože 3’UTR oblast mRNA UGT371A1 je dlouhá pouhých 108 nukleotidů.
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6. DISKUZE
Vývoj rezistence na anthelmintika je stále rostoucím problémem ve veterinární
medicíně a zemědělství. Jedním z nejrozšířenějších parazitárních onemocnění malých
přežvýkavců je hemonchóza, která je způsobená gastrointestinální hlísticí Haemonchus
contortus. Protože tato hlístice má schopnost vyvinout rezistenci vůči všem hlavním
třídám anthelmintických léčiv, stala se nejrozsáhleji studovanou hlísticí (Kotze
a Prichard, 2016).
K tomu, aby bylo možné s parazity účinně bojovat, je důležité pochopit mechanizmy
vzniku rezistence. Mnohé studie se proto zabývají identifikováním mutací cílových
receptorů léčiv či studiem role detoxikačních enzymů. Mechanizmy na genetické
a molekulární úrovni zůstávají zatím do značné míry neobjasněné (Doyle et al., 2019;
Taylor et al., 2002; Kotze a Prichard, 2016), avšak v poslední době je v rámci
anthelmintické rezistence věnována pozornost také studiu exprese a aktivity miRNA.
Tato krátká nekódující RNA má totiž schopnost post-transkripčně regulovat genovou
expresi, a to jak cílových genů (např. za účelem amplifikace cíle), tak necílových genů
pro enzymy metabolizující léčivo (Devaney et al., 2010; Gillan et al., 2017). První
informace o miRNA u H. contortus poskytla studie Winter et al. (2012), ve které pomocí
sekvenování nové generace identifikovali miRNA jak u L3, tak u dospělců. Výsledky
jejich výzkumu byly zveřejněny v databázi miRBAse, která obsahovala sekvence 187
pre-miRNA a 192 maturovaných miRNA H. contortus, avšak nyní se čísla v této databázi
trochu liší, jsou v ní obsaženy sekvence 188 pre-miRNA a 195 maturovaných miRNA. Na
základě této studie jsme vybrali 9 hojně zastoupených miRNA u dospělců. Studium bylo
prováděno na RNA izolované ze samic a samců pocházejících z citlivého kmene (ISE)
a multirezistentního kmene (WR). Pro kvantifikaci genové exprese zde byla použita
metoda qPCR.
Nejprve jsme hodnotili rozdíly v expresi genů mezi pohlavími v rámci jednotlivých
kmenů. U samců ISE kmene jsme oproti samicím téhož kmene pozorovali výrazně
zvýšené hodnoty exprese u miR-307, miR-59 a miR-87b, a zároveň jsme u nich
pozorovali výrazně snížené hodnoty u miR-5884 a miR-9551. V rámci WR kmene bylo
zjištěno, že v porovnání se samicemi měli samci signifikantně zvýšenou expresi u tří
miRNA (miR-1, miR-307 a miR-87b) a sníženou expresi také u tří miRNA (miR-43, miR73

5884 a miR-9551). Je známo, že hladiny miRNA mohou být závislé na pohlaví (Gillan et
al., 2017; Kato et al., 2009). Tato skutečnost byla pozorována i v našich výsledcích.
Dále jsme porovnávali expresi genů mezi ISE a WR kmenem. Celkem byly zaznamenány
3 statisticky významné změny, přičemž 2 z nich byly pozorovány u samic WR kmene.
Konkrétně se jednalo o zvýšené hladiny exprese miR-43 a miR-59. Další změna byla
pozorována u samců WR kmene, kde byla naopak zaznamenána snížená hladina
exprese u miR-9551. Podobné výsledky jsme objevili ve studii Gillan et al. (2017), kde
exprese miR-9551 byla snížená u samců oproti samicím v rámci ISE kmene. Při
porovnání kmenů skupina Gillan et al. využila také ISE a WR kmen, ale pro tyto pokusy
nerozdělovali dospělce podle pohlaví. Hodnota miR-9551 jim pomocí mikročipové
analýzy vyšla zvýšená u WR oproti ISE.
Na základě zjištěných informací můžeme konstatovat, že exprese miRNA je závislá na
kmeni a pohlaví parazita, avšak k potvrzení našich výsledků by bylo vhodné měření
zopakovat. Dále se ukazuje, že exprese miRNA je vázána i na vývojový cyklus parazita
(Winter et al, 2012), tudíž by bylo zajímavé sledovat miRNA i v jiných vývojových
stádiích. K tomu by ale bylo nutné použít rozsáhlejší metody analýzy genové exprese
(např. mikročipy či sekvenování nové generace).
V některých nedávných studiích bylo rovněž zjištěno, že se na anthelmintické rezistenci
mohou podílet i biotransformační enzymy, protože mohou v určitém rozsahu chránit
parazita před toxickými účinky léčiv prostřednictvím jejich inaktivace. Jedním
z mechanizmů může být glukosidace, která je katalyzována enzymy druhé fáze
biotransformace, konkrétně UDP-glykosyltransferázami (UGT). V publikaci Vokřála et
al. (2013) byla v H. contortus pozorována deaktivace benzimidazolových anthelmintik
(ALB a FLU) právě prostřednictvím jejich glukosidace, a rovněž bylo pozorováno, že
rezistentní kmeny vykazovaly výraznější glukosidaci oproti citlivému kmenu. Dále
z výsledků v publikaci Matouškové et al. (2018) bylo zjištěno, že UGT368B2 byla vysoce
exprimována u obou pohlaví rezistentních kmenů, což naznačuje, že zvýšená
konstitutivní exprese UGT může vést ke zrychlené biotransformaci léčiv, a tudíž by
mohla přispět k rozvoji rezistence.
Další část našeho výzkumu se proto soustředila na to, zda by některé sledované miRNA
mohly ovlivnit expresi vybrané UGT. V případě, že by došlo k navázání miRNA na 3´UTR
oblast mRNA, jež kóduje UGT, došlo by ke snížení exprese dané UGT, což by mohlo vést
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k pomalejší biotransformaci anthelmintik. A naopak, při nižší expresi určité miRNA,
která reguluje UGT, by mohlo docházet ke zvýšené expresi této UGT a tím ke zrychlení
deaktivace léčiva. Naše studie se konkrétně zabývala interakcí miR-9551, která
vykazovala snížené hodnoty exprese, s UGT371A1, u níž byly v dřívějších měřeních
zaznamenány naopak hodnoty signifikantně zvýšené u dospělých samců rezistentního
WR kmene oproti citlivému kmeni ISE (Matoušková et al., 2018). Pomocí programu
„RNAhybrid“ bylo in silico predikováno vhodné místo interakce. Toto místo se ukázalo
být na pozici 361 v 3´UTR oblasti mRNA. In vitro však interakce nebyla potvrzena,
protože výsledek sekvenování naklonované 3’UTR oblasti cílového genu ukázal, že je
tato oblast genu krátká, dosahovala pouze délky 108 nukleotidů. Bioinformatické
predikce sice umožňují vytipování mnohých interkací, tudíž zkrácení času a materiálu,
ale následné experimenty in vitro jsou pro ověření nevyhnutelné. Absence mnohých
3’UTR oblastí v databázích ztěžuje možnost vyhledat cílové geny vytipovaných miRNA,
ale se stále větším množstvím celogenomových studií pomocí technologie sekvenování
nové generace by tento problém mohl být částečně vyřešen (Doyle et al., 2018).
Bližší poznání mechanizmů rezistence vlasovky slezové na látky s anthelmintickou
aktivitou by mohlo pomoci předcházet vzniku této rezistence a efektivně bojovat proti
odolným jedincům. Možnost využití miRNA v terapii či jako markerů infekce jistě staví
tyto malé nekódující RNA jako další bod zájmu studie v oboru parazitologie.
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7. ZÁVĚR
 Pomocí qPCR byla stanovena genová exprese devíti vybraných miRNA u samců
a samic z citlivého (ISE) a rezistentního (WR) kmene H. contortus.
 Bylo zjistěno, že samci oproti samicícm vykazují signifikantně zvýšenou
expresi miR-307 a miR-87b, a signifikantně sníženou expresi miR-5884 a miR9551, jak u ISE, tak WR kmenu. Navíc mají samci ISE kmene zvýšenou expresi
miR-59 a samci WR kmene mají zvýšenou expresi miR-1 a sníženou expresi miR43 oproti samicím příslušných kmenů.
 Při porovnání samic mezi ISE a WR kmenem jsme odhalili dvě signifikantně
zvýšené hodnoty exprese u miR-43 a miR-59 u WR kmene, naopak při
porovnání samců mezi kmeny byla nalezena pouze jedna signifikantní změna
v podobě snížené exprese miR-9551 u WR kmene.
 In silico analýzou byla predikována interakce mezi miR-9551 a 3´UTR oblastí
UGT371A1
 Predikovaná interakce nebyla experimentálně potvrzena, protože výsledek
sekvenace námi naklonované 3’UTR oblasti cílového genu ukázal, že je tato
oblast genu kratší, než bylo predikováno vazebné místo pro interakci.
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POUŽITÉ ZKRATKY
ABC

transportér vázající ATP (ATP-binding cassete)

ABZ

albendazol

AGO

proteiny Argonautové rodiny

bp

páry bází (base pair)

BZ

benzimidazoly

cDNA

komplementární DNA (complementary DNA)

CDS

kódující sekvence (coding sequence)

Ct

prahový cyklus (cycle threshold)

ddH2O

redestilovaná voda

ddNTP

dideoxyribonukleotidtrifosfát

DEPC

diethylpyrokarbonát

DNA

deoxyribonukleotidová kyselina

DNáza

deoxyribonukleáza

dNTP

deoxyribonukleotidtrifosfát

DTT

1,4 - dithiothreitol

EDTA

kyselina ethylendiamintetraoctová (ethylenediaminetetraacetic acid)

EHT

test líhnutí vajíček (egg hatch test)

ELISA

enzymová imunoanalýza (enzyme-linked immunosorbent assay)

F primer

forward primer

FECRT

test redukce vajíček v trusu (faecal egg count reduction test)

FLU

flubendazol
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GABA

kyselina γ-aminomáselná (gamma-aminobutyric acid)

ISE

citlivý kmen H. contortus (Inbred Susceptible Edinburgh)

LDT

test vývoje larev (larval development test)

miRNA

mikroRNA

ML

makrocyklické laktony

MOP

monepantel

mRNA

mediátorová RNA

nACHR

nikotinový acetylcholinový receptor

ncRNA

nekódující RNA

NTC

negativní kontrola (no template control)

PAGE

polyakrylamidová gelová elektroforéza

PBS

fosfátem pufrovaný fyziologický roztok (phosphate buffered saline)

PCR

polymerázová řetězová reakce (polymerase chain reaction)

Pgp

P-glykoprotein

qPCR

kvantitativní polymerázová řetězová reakce

R primer

reverse primer

RACE

rychlá amplifikace konců cDNA (rapid amplification of cDNA ends)

Rcf

relativní odstředivá síla (relative centrifugal force)

RFLP

polymorfismus délky restrikčních fragmentů (restriction fragment length
polymorphism)

RISC

RNA-induced-silencing complex

RNA

ribonukleotidová kyselina
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RNáza

ribonukleáza

DNáza

deoxyribonukleáza

Rpm

otáčky za minutu (revolutions per minute)

RT

reverzní transkripce/reverzní transkriptáza

siRNA

malé interferující RNA

SOC

speciální médium (Super Optimal broth with Catabolite repression)

SNP

jednonukleotidový polymorfismus (single nucleotide polymorphism)

TAE

Tris-acetát-EDTA pufr

Taq

Thermus aquaticus

Tm

teplota tání (melting temperature)

UDP

uridindifosfát

UGT

UDP–glykosyltransferáza

UTR

nepřekládaná oblast (untranslated region)

WR

multirezistentní kmen H. contortus (White River)

79

SEZNAM OBRÁZKŮ
Obr. 1 Příčný řez tělem hlístice (Web Zoologie.frasma.cz)............................................. 11
Obr. 2 Typy hltanů hlístic (upraveno dle Horák a Scholz, 1998). .................................... 12
Obr. 3 Dospělá samička H. contortus (Chase, 2016). ..................................................... 16
Obr. 4 Buněčné mechanizmy lékové rezistence (dle Saves a Masson, 1998). ............... 19
Obr. 5 Biogeneze miRNA (Vlahová et al., 2014). ............................................................ 29
Obr. 6 Post-transkripční regulace genové exprese (Novák, 2016). ................................ 30
Obr. 7 Rozpoznání cílového místa (upraveno dle Behura, 2007). .................................. 31
Obr. 8 Schematické znázornění qRT-PCR s využitím vlásenkového RT primeru s dvojím
způsobem detekce (upraveno dle Varkonyi-Gasic et al., 2007).............................. 36
Obr. 9 Amplifikační křivka (LabGuide.cz). ....................................................................... 47
Obr. 10 Křivka tání (LabGuide.cz). .................................................................................. 48
Obr. 11 Schematické znázornění 3´-RACE metody (Zvárová et al., 2012). ..................... 52
Obr. 12 Elektroforéza na gelu. ........................................................................................ 54
Obr. 13 Standardní křivka pro stanovení účinnosti primeru pro hco-miR-9551. ........... 63
Obr. 14 Srovnání exprese vybraných genů mezi samci a samicemi kmene ISE. ............ 65
Obr. 15 Srovnání exprese vybraných genů mezi samci a samicemi kmene WR. ........... 66
Obr. 16 Relativní porovnání exprese miRNA mezi kmeny ISE a WR u samic. ................ 67
Obr. 17 Relativní porovnání exprese miRNA mezi kmeny ISE a WR u samců. ............... 67
Obr. 18 Výstup z programu RNAhybrid -– interakce mezi 3´UTR UGT371A1 (červeně)
a miR-9551 (zeleně). ................................................................................................ 68
Obr. 19 Výstup z programu MultAlin .............................................................................. 69
Obr. 20 Část sekvenogramu ............................................................................................ 70
Obr. 21 Výstup z programu Vecscreen ........................................................................... 70
Obr. 22 Výstup z programu ORFfinder ........................................................................... 71
Obr. 23 Porovnání aminokyselinových sekvencí programem MultAlin ......................... 71
Obr. 24 Porovnání sledované 3’UTR oblasti s genomovou ............................................ 72

80

SEZNAM TABULEK
Tab. 1 Rozdíly mezi miRNA a siRNA (Slabý a Svoboda, 2012). ....................................... 32
Tab. 2 Výpočet objemu vody a RNA pro úpravu vzorků na stejnou koncentraci. .......... 44
Tab. 3 Složení mastermixu RT ......................................................................................... 45
Tab. 4 Složení qPCR mastermixu..................................................................................... 49
Tab. 5 Průběh PCR........................................................................................................... 50
Tab. 6 Průběh touchdown PCR reakce ........................................................................... 53
Tab. 7 Mastermix pro Colony PCR .................................................................................. 57
Tab. 8 Průběh Colony PCR............................................................................................... 57
Tab. 9 Hodnoty naměřené spektrofotometrem NanoDrop ........................................... 60
Tab. 10 Maturované sekvence příslušných miRNA ........................................................ 61
Tab. 11 Navržené F primery pro qPCR ............................................................................ 62
Tab. 12 Stanovené účinnosti primerů pro dané miRNA ................................................. 64

81

POUŽITÁ LITERATURA
1. ANGULO-CUBILLÁN, F. et al. Haemonchus contortus - Sheep relationship:
A review. Revista científica de veterinaria. 2007, 17(6), 577-587.
2. BARTOŠÍK, M. a L. JIRÁKOVÁ. Current Methods of microRNA Analysis. Klinicka
onkologie. 2018, 31(Suppl2). DOI: 10.14735/amko20182S93. ISSN 0862495X.
3. BEHURA, S. K. Insect microRNAs: Structure, function and evolution. Insect
Biochemistry

and

Molecular

Biology.

2007,

37(1),

3-9.

DOI:

10.1016/j.ibmb.2006.10.006. ISSN 09651748.
4. BERÁNEK, M. Molekulární genetika pro bioanalytiky. Praha: Karolinum, 2016.
ISBN 978-80-246-3224-7.
5. BRITTON, C. et al. MicroRNAs of parasitic helminths – Identification,
characterization and potential as drug targets. International Journal for
Parasitology:

Drugs

and

Drug

Resistance.

2014,

4(2),

85-94.

DOI:

10.1016/j.ijpddr.2014.03.001. ISSN 22113207.
6. BRITTON, C., R. LAING a E. DEVANEY. Small RNAs in parasitic nematodes – forms
and functions. Parasitology. 2019, 1-10. DOI: 10.1017/S0031182019001689.
ISSN 0031-1820.
7. COLES, G. C. et al. World Association for the Advancement of Veterinary
Parasitology (W.A.A.V.P.) methods for the detection of anthelmintic resistance
in nematodes of veterinary importance. Veterinary Parasitology. 1992, 44(1-2),
35-44. DOI: 10.1016/0304-4017(92)90141-U. ISSN 03044017.
8. DEVANEY, E., A. D. WINTER a C. BRITTON. MicroRNAs: a role in drug resistance
in parasitic nematodes? Trends in Parasitology. 2010, 26(9), 428-433. DOI:
10.1016/j.pt.2010.05.003. ISSN 14714922.
9. DOYLE, S. R. et al. A Genome Resequencing-Based Genetic Map Reveals the
Recombination Landscape of an Outbred Parasitic Nematode in the Presence of
Polyploidy and Polyandry. Genome Biology and Evolution. 2018, 10(2), 396-409.
DOI: 10.1093/gbe/evx269. ISSN 1759-6653.
10. DOYLE, S. R., et al. Population genomic and evolutionary modelling analyses
reveal a single major QTL for ivermectin drug resistance in the pathogenic

82

nematode, Haemonchus contortus. BMC Genomics. 2019, 20(1). DOI:
10.1186/s12864-019-5592-6. ISSN 1471-2164.
11. FURTADO, L. F. V. et al. Benzimidazole resistance in helminths: From problem to
diagnosis. Acta Tropica. 2016, 162, 95-102. DOI: 10.1016/j.actatropica.2016.
06.021. ISSN 0001706X.
12. GILLAN, V. et al. Increased Expression of a MicroRNA Correlates with
Anthelmintic Resistance in Parasitic Nematodes. Frontiers in Cellular and
Infection Microbiology. 2017, 7. DOI: 10.3389/fcimb.2017.00452. ISSN 22352988.
13. GULYAEVA, L. F. a N. E. KUSHLINSKIY. Regulatory mechanisms of microRNA
expression.

Journal

of

Translational

Medicine.

2016,

14(1).

DOI:

10.1186/s12967-016-0893-x. ISSN 1479-5876.
14. HA, M. a V. N. KIM. Regulation of microRNA biogenesis. Nature Reviews
Molecular Cell Biology. 2014, 15(8), 509-524. DOI: 10.1038/nrm3838. ISSN
1471-0072.
15. HORÁK, P. a T. SCHOLZ. Biologie helmintů. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 807184-782-8.
16. CHASE, A. Dodging the worm bullet. Agrihq.co.nz [online]. 2016 [cit. 2020-0206]. Dostupné z: https://agrihq.co.nz/#
17. CHEN, C. et al. Real-time quantification of microRNAs by stem-loop RT-PCR.
Nucleic Acids Research. 2005, 33(20), e179-e179. DOI: 10.1093/nar/gni178.
ISSN 0305-1048.
18. JAMES, C. E., A. L. HUDSON a M. W. DAVEY. Drug resistance mechanisms in
helminths: is it survival of the fittest? Trends in Parasitology. 2009, 25(7), 328335. DOI: 10.1016/j.pt.2009.04.004. ISSN 14714922.
19. JÍRA, J. Lékařská helmintologie: helmintoparazitární nemoci. Praha: Galén, 1998.
ISBN 80-85824-82-5.
20. KATO, M. et al. Dynamic expression of small non-coding RNAs, including novel
microRNAs and piRNAs/21U-RNAs, during Caenorhabditis elegans development.
Genome Biology. 2009, 10(5). DOI: 10.1186/gb-2009-10-5-r54. ISSN 1465-6906.

83

21. KÖHLER, P. The biochemical basis of anthelmintic action and resistance.
International

Journal

for

Parasitology.

2001,

31(4),

336-345.

DOI:

10.1016/S0020-7519(01)00131-X. ISSN 00207519.
22. KOŘISTEK, K. Parazitologie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015.
ISBN 9-788024-445403.
23. KOTZE, A. C. a R. K. PRICHARD. Anthelmintic Resistance in Haemonchus
contortus. Haemonchus contortus and Haemonchosis – Past, Present and
Future

Trends.

Advances

in

Parasitology.

2016,

397-428.

DOI:

10.1016/bs.apar.2016.02.012. ISBN 9780128103951.
24. MANZANO-ROMÁN, R. a M. SILES-LUCAS. MicroRNAs in parasitic diseases:
Potential for diagnosis and targeting. Molecular and Biochemical Parasitology.
2012, 186(2), 81-86. DOI: 10.1016/j.molbiopara.2012.10.001. ISSN 01666851.
25. MATOUŠ, B. Základy lékařské chemie a biochemie. Praha: Galén, c2010. ISBN
978-80-7262-702-8.
26. MATOUŠKOVÁ, P. et al. The Role of Xenobiotic-Metabolizing Enzymes in
Anthelmintic Deactivation and Resistance in Helminths. Trends in Parasitology.
2016, 32(6), 481-491. DOI: 10.1016/j.pt.2016.02.004. ISSN 14714922.
27. MATOUŠKOVÁ, P. et al. UDP-glycosyltransferase family in Haemonchus
contortus: Phylogenetic analysis, constitutive expression, sex-differences and
resistance-related differences. International Journal for Parasitology: Drugs and
Drug Resistance. 2018, 8(3), 420-429. DOI: 10.1016/j.ijpddr.2018.09.005. ISSN
22113207.
28. MÉNEZ, C. et al. Acquired Tolerance to Ivermectin and Moxidectin after Drug
Selection Pressure in the Nematode Caenorhabditis elegans. Antimicrobial
Agents and Chemotherapy. 2016, 60(8), 4809-4819. DOI: 10.1128/AAC.0071316. ISSN 0066-4804.
29. MURRAY, R. K. Harperova ilustrovaná biochemie. 5. české vyd., 1. v nakl. Galén.
Přeložil Bohuslav MATOUŠ. Praha: Galén, c2012. ISBN 978-80-7262-907-7.
30. NOVÁK, J. MikroRNA v kardiologii – přehled pro klinickou praxi. Kardiologická
revue – Interní medicína. 2016, 18(4), 258-267.

84

31. PAPADOPOULOS, E. Anthelmintic resistance in sheep nematodes. Small
Ruminant

Research.

2008,

76(1-2),

99-103.

DOI:

10.1016/j.smallrumres.2007.12.012. ISSN 09214488.
32. QUINTANA, J. F., S. A. BABAYAN a A. H. BUCK. Small RNAs and extracellular
vesicles in filarial nematodes: From nematode development to diagnostics.
Parasite Immunology. 2017, 39(2). DOI: 10.1111/pim.12395. ISSN 01419838.
33. Real-time

PCR.

LabGuide.cz

[online]. [cit. 2020-03-10].

Dostupné

z:

https://labguide.cz/metody/real-time-pcr/
34. REHMSMEIER, M. et al. Fast and effective prediction of microRNA/target
duplexes. RNA. 2004, 10(10), 1507-1517. DOI: 10.1261/rna.5248604. ISSN
1355-8382.
35. ROOS, M. H. et al. Genetic analysis of inbreeding of two strains of the parasitic
nematode Haemonchus contortus. International Journal for Parasitology. 2004,
34(1), 109-115. DOI: 10.1016/j.ijpara.2003.10.002. ISSN 00207519.
36. SAVES, I. a J. M. MASSON. Mechanisms of resistance to xenobiotics in human
therapy. Cellular and Molecular Life Sciences (CMLS). 1998, 54(5), 405-426.
DOI: 10.1007/s000180050170. ISSN 1420-682X.
37. SEDLÁK, E. Zoologie bezobratlých. Brno: Masarykova univerzita, 2000. ISBN 80210-2396-1.
38. SCHMITTGEN, T. D. a K. J. LIVAK. Analyzing real-time PCR data by the
comparative CT method. Nature Protocols. 2008, 3(6), 1101-1108. DOI:
10.1038/nprot.2008.73. ISSN 1754-2189.
39. SLABÝ, O. a M. SVOBODA. MikroRNA v onkologii. Praha: Galén, c2012. ISBN
978-80-7262-587-1.
40. SLABÝ, O. Molekulární medicína. Praha: Galén, c2015. ISBN 978-80-7492-121-6.
41. SNUSTAD, D. P., M. J. SIMMONS a RELICHOVÁ, J., ed. Genetika. Druhé,
aktualizované vydání. Přeložil Jiří DOŠKAŘ a kol. Brno: Masarykova univerzita,
2017. ISBN 978-80-210-8613-5.
42. SNUSTAD, D. P., M. J. SIMMONS a RELICHOVÁ, J., ed. Genetika. Přeložil Anna
MATALOVÁ. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-4852-2.

85

43. TAYLOR, M. A., K. R. HUNT a K. L. GOODYEAR. Anthelmintic resistance detection
methods. Veterinary Parasitology. 2002, 103(3), 183-194. DOI: 10.1016/S03044017(01)00604-5. ISSN 03044017.
44. VAN WYK, J. a F. MALAN. Resistance of field strains of Haemonchus contortus to
ivermectin, closantel, rafoxanide and the benzimidazoles in South Africa.
Veterinary Record. 1988, 123(9), 226-228. DOI: 10.1136/vr.123.9.226. ISSN
0042-4900.
45. VARKONYI-GASIC, E. et al. Protocol: a highly sensitive RT-PCR method for
detection and quantification of microRNAs. Plant Methods. 2007, 3(1). DOI:
10.1186/1746-4811-3-12. ISSN 1746-4811.
46. VLAHOVÁ, V. et al. MiRNA: Od biogeneze po využití v lékařství. Journal of
Metallomics and Nanotechnologies. 2014, 1, 18-22.
47. VOKŘÁL, I. et al. Biotransformation of albendazole and activities of selected
detoxification enzymes in Haemonchus contortus strains susceptible and
resistant to anthelmintics. Veterinary Parasitology. 2013, 196(3-4), 373-381.
DOI: 10.1016/j.vetpar.2013.03.018. ISSN 03044017.
48. VOLF, P. a P. HORÁK. Paraziti a jejich biologie. Praha: Triton, 2007. ISBN 978-807387-008-9.
49. Web Zoologie.frasma.cz [online]. [cit. 2020-02-06]. Dostupné z:
http://www.zoologie.frasma.cz/mmp%200209%20hlistice/hl%C3%ADstice.html
50. WOLSTENHOLME, A. J. et al. Drug resistance in veterinary helminths. Trends in
Parasitology. 2004, 20(10), 469-476. DOI: 10.1016/j.pt.2004.07.010. ISSN
14714922.
51. YE, J. et al. Research advances in the detection of miRNA. Journal of
Pharmaceutical Analysis. 2019, 9(4), 217-226. DOI: 10.1016/j.jpha.2019.05.004.
ISSN 20951779.
52. ZVÁROVÁ, J. et al. Metody molekulární biologie a bioinformatiky. Praha:
Karolinum, 2012. Biomedicínská informatika. ISBN 978-80-246-2150-0.

86

