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Abstrakt 

Univerzita Karlova v Praze 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra biochemických věd 

 

Kandidát: Michaela Růžičková 

Školitel: Ing. Petra Matoušková, Ph.D. 

Název diplomové práce: Vyhledání referenčních genů pro relativní kvantifikaci 

mRNA z Haemonchus contortus 

 

Haemonchus contortus je parazitická hlístice, jejíž multirezistence k anthelminti-

kům je celosvětovým problémem ohrožujícím hlavně chovy malých přežvý-

kavců. V roce 2013 byl publikován její genom a transkriptom, což umožnilo 

rozsáhlý výzkum genové exprese. Referenční geny pro tyto studie prozatím ne-

byly stanoveny. Použití vhodných referenčních genů je nezbytné pro správnou 

normalizaci hladin exprese genů. Cílem této práce bylo navrhnout a zhodnotit 

potenciální referenční geny pro studie genové exprese u dospělců H. contortus. 

Navrženo bylo 11 genů, stabilita jejich exprese byla hodnocena na samcích a sa-

micích dvou kmenů H. contortus, jednoho na anthelmintika vnímavého (ISE) 

a druhého multirezistentního (WR). Z jedinců byla extrahována RNA, přepsána 

reverzní transkripcí do cDNA. Tato byla zředěna a analyzována kvantitativní 

real-time PCR s detekcí pomocí SYBR Green I. Stabilita exprese byla hodnocena 

počítačovými programy BestKeeper, geNorm, NormFinder a komparativní 

CT metodou. Nejstabilnějšími geny se jeví ncbp, ama, sodc, gapdh a farb. Touto 

prací jsme ukázali, že kombinace běžně používaného gapdh genu a minimálně 

jednoho dalšího z nejlépe umístěných by byla vhodná pro studie genové ex-

prese u dospělců H. contortus. 
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Abstract 

Charles University in Prague 

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Department of Biochemical Sciences 

 

Candidate: Michaela Růžičková 

Supervisor: Ing. Petra Matoušková, Ph.D. 

Title of diploma thesis: Reference gene selection for mRNA quantification 

in Haemonchus contortus 

 

Haemonchus contortus is a parasitic nematode, whose multiresistance to ant-

helmintics means global problem, threatening mostly small ruminants farming. 

Genom and transcriptom have been published in 2013, allowing gene expression 

studies to be conducted. Reference genes for this studies have not been 

validated yet. Use of suitable reference genes is essential for accurate 

normalization of gene expression levels. Aim of this work was to identify 

and validate potential reference genes for gene expression studies in 

H. contortus adults. Eleven genes were chosen, stability of their expression 

was assessed in males and females of two H. contortus strains, one 

drug-susceptible (ISE) and one multi-drug-resistant (WR). Total RNA was extracted 

and reverse trancribed to cDNA. cDNA was diluted and analyzed using 

quantitative real-time PCR with SYBR Green I detection. Expression stability 

was evaluated by computer programs BestKeeper, geNorm, NormFinder 

and the comparative CT method. Ncbp, ama, sodc, gapdh and farb were found 

to be most stable genes. By this study we demonstrated, that the combination 

of commonly used gapdh gene and at least one of the other best ranked genes 

would be appropriate for gene expression studies in H. contortus adults. 
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Úvod 

Rezistence parazitů na anthelmintika je v současnosti velkým problémem 

při chovu jak hospodářských, tak domácích či zájmových zvířat. Profylaxe, léčba 

a následky napadení parazity představují nemalou ekonomickou zátěž hlavně 

pro chovy hospodářských zvířat, a to v celosvětovém měřítku. Mechanismy 

vzniku a průběhu rezistence však často nejsou plně pochopeny, a proto je cílem 

mnoha výzkumných skupin tyto mechanismy zkoumat a popsat (Gilleard 2013). 

K tomu mohou přispět mimo jiné metody molekulární biologie, například v této 

práci použité studie genové exprese. Porovnáním exprese genů u různých druhů 

a kmenů parazitů, rezistentních i vnímavých na anthelmintika, lze dojít k závěru, 

zda se exprese genů mění, či se tyto geny mohou podílet na vzniku rezistence 

a jakou měrou. Jednou z možností hodnocení genové exprese je kvantifikace 

mRNA pomocí řetězové polymerázové reakce (PCR). V této práci je použita 

kvantitativní real-time PCR (qPCR), pro její relativní jednoduchost, citlivost, přes-

nost a porovnatelnost výsledků. 

Použití referenčních genů je jednou z možností relativní normalizace qPCR dat. 

Jedním ze základních předpokladů je stabilní exprese těchto genů v různých la-

boratorních a výzkumných podmínkách (Radonić a kol. 2004, Chervoneva 

a kol. 2010, Kozera a Rapacz 2013). 

Tato práce se zabývá výběrem a hodnocením stability referenčních genů u vla-

sovky slezové, latinsky Haemonchus contortus (H. contortus). Byli použiti dospělci 

obou pohlaví dvou geneticky odlišných kmenů, jednoho k anthelmintikům vní-

mavého (ISE) a jednoho rezistentního (WR). Tyto výsledky se již podařilo úspěšně 

publikovat (Lecová a kol. 2015). 

Další práce na katedře používaly a dále validovaly touto prací stanovené refe-

renční geny ve všech studiích genové exprese u vlasovky slezové, zabývajících 

se rezistencí na konkrétní anthelmintika, například albendazol (Dědková 2015), 

ivermektin či monepantel. 
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Teoretická část 
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Vlasovka slezová (Haemonchus contortus) 

1. Zařazení a výskyt 

Vlasovka slezová, latinsky Haemonchus contortus, je krví se živící parazit z čeledi 

Haemonchidae. Dále ji zařazujeme následovně: podřád Trichostrongyloidea, 

řád Strongylida, třída Secernentea, kmen hlístice (Nematoda) (web1). Hlístice za-

hrnují velký počet druhů, parazitujících u živočichů a rostlin. Na rozdíl od motolic 

(Trematoda) a tasemnic (Cestoda), mezi hlísticemi jsou i druhy neparazitující.  

Původ H. contortus je v subtropických oblastech Afriky, ale díky globalizaci a při-

způsobitelnosti se rozšířil do téměř celého světa (Angulo-Cubillán a kol. 2007). 

2. Morfologie, fyziologie a reprodukce 

Tvar těla vlasovky je nitkovitý, velikost dospělců je 18–30 × 0,5 mm u samice,  

10–20 × 0,4 mm u samce. Samci jsou tedy zpravidla menší, ale nemusí tomu tak 

být vždy. Typické je červené zbarvení, způsobené přítomností krve ve střevě pa-

razita. U samic můžeme pozorovat červenobílé pruhování, tvořené stočeným 

střevem a dělohou v těle. Samce lze rozeznat podle kopulační burzy na konci 

těla, samice dle vulvární patky kryté kutikulární řasou v poslední třetině těla. Krví 

se živí od stádia L4. Odhaduje se, že dospělá samice dokáže za den spotřebovat 

krmením a díky krvácení až 0,05 ml krve (Angulo-Cubillán a kol. 2007, web5). 

Obrázek 1. Samice H. contortus Obrázek 2. Samec H. contortus 
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H. contortus je geohelmint, monoxenní parazit. Jeho vývoj probíhá přímo, 

bez mezihostitele. Schéma vývojového diagramu na obrázku 3 znázorňuje vývoj 

vlasovky. Každá samice může denně vyprodukovat až tisíce vajíček. Tato jsou 

vyloučena spolu s trusem. V ideálním prostředí, tedy v prostředí teplém a vlhkém, 

může jednotlivec celý vývoj dokončit zhruba za tři týdny. Pouhý den trvá vylíhnutí 

larvy (L1) z vajíčka (O), tato se dále svléká do stádia L2 a znovu do stádia L3, 

které migruje po porostu pastviny, kde čeká na pozření hostitelem. L3 po pozření 

v bachoru svléká zbytkovou kutikulu stádia L2, migruje do slezu, kde přes stádium 

L4 dokončuje vývoj v dospělého jedince (A). V případě nepříznivých podmínek, 

například v období sucha či v našich podmínkách v zimě, může L4 zadržet svůj 

vývoj, vytvořit ve sliznici slezu hypobiotické stádium a takto přečkat i několik mě-

síců do zlepšení podmínek (Laing a kol. 2013, Schwarz a kol. 2013, web5). 

Obrázek 3. Schéma vývojového cyklu H. contortus 
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3. Onemocnění a léčba 

Onemocnění způsobené H. contortus, nazývané hemonchóza, postihuje přede-

vším malé přežvýkavce, kozy a ovce, a u těchto druhů způsobuje největší ztráty. 

Vlasovka ale může napadat i další druhy přežvýkavců, ať už v našich podmín-

kách běžný skot, muflony, jeleny a srnce, v jiných zemích také žirafy, a dále vel-

bloudovité – lamy krotké a alpaky (Garretson a kol. 2009, Jabbar a kol. 2013). 

3.1. Patogeneze a symptomy 

Zvíře se nakazí pozřením infekčního L3 stádia z prostředí, kontaminovaného tru-

sem infikovaných zvířat. L3 dokončuje svůj vývoj, přičemž od stádia L4 se živí krví 

zvířete. Závažnost příznaků závisí na množství pozřených larev, druhu a kategorii, 

zjednodušeně věku, zvířete. U mladých zvířat již přítomnost jednoho tisíce vlaso-

vek v gastrointestinálním traktu vede ke známkám snížení produktivity, 1500 

a více jedinců je schopno způsobit smrt mláděte. 5000 jedinců za den způsobí 

ztrátu asi 250 mililitrů krve, taková ztráta dokáže způsobit kolaps i dospělé ovce či 

kozy během několika dní.  

Akutní průběh nastává po přijetí abnormálně velkého množství infekčních larev, 

především u mladých zvířat. Dojde k rychlé ztrátě velkého objemu krve, projevu-

jící se výraznou anémií, dalšími příznaky jsou hyperpnoe a tachykardie. Může dojít 

až ke kolapsu a často i k úmrtí zvířete v průběhu několika dní až týdne. 

Subakutní průběh je typický u prvního setkání s infekcí, hlavně u mladých zvířat, 

nebo u zvířat starších, která se s infekcí buď zatím nesetkala, nebo mají z něja-

kého důvodu sníženou imunitu (například ovce před porodem a během lak-

tace). Zvířata neprospívají, jsou apatická, málo žerou, patrný je špatný a pomalý 

růst, kvůli nedostatku potřebných živin. Na rozdíl od infekcí jinými druhy parazitů, 

u hemonchózy je příznakem zácpa, způsobená poruchou trávení. Běžným pří-

znakem je anémie kvůli ztrátě krve, hypoproteinémie vede k podčelistním až ge-

neralizovaným edémům. Následkem infekce je snížená produkce mléka a vlny, 

nízké přírůstky váhy u zvířat s masnou produkcí. Může docházet k úmrtím mláďat, 

pro nedostatečnou tvorbu mléka u nemocné matky. 

Chronický průběh je typický pro starší zvířata a opakované infekce menším 

množstvím larev. Tato zvířata, typicky ovce, byla schopná si vyvinout odolnost až 
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imunitu a dokáží tolerovat určité množství parazitů bez výraznějších příznaků. 

Může se vyskytnout snížená chuť k jídlu a zhoršená užitkovost, pozorujeme známky 

anémie (web2, web5). 

3.2. Prevence a léčba 

Strategie léčby hemonchózy musí být založená na více aspektech. Dřívější hro-

madné odčervování stád bez předchozího zhodnocení stavu zvířat je v době 

rychle vznikajících rezistencí nevhodné. Taktéž spojení odčervení s přemístěním 

zvířat na čistou pastvinu přispívá k selekci rezistentních genů. Je třeba pečlivě 

zvažovat takové kroky a citlivě porovnávat požadovaný účinek a jeho výhody 

s možnostmi vzniku a urychlení rezistence. Lze předpokládat, že v blízké době 

zbyde jen velmi málo látek s dostatečným účinkem proti některým helmintům. 

Rezistence vznikají snadno, a současný výzkum i přes velkou snahu nedokáže pro-

dukovat stále nové a účinné látky.  

Význam anthelmintika je v léčbě akutně probíhajících helmintóz nezastupitelný, 

přesto se ukazuje, že ne vždy je jeho použití absolutně nutné. Přednost by měly 

mít přípravky s úzkým spektrem účinku. Vzrůstající význam mají systémy pro hod-

nocení postižení zvířat v praxi, tj. ve stájích a na pastvinách. Například systém 

FAMACHA (Faffa Malan Chart), pomocí kterého vyšetřující osoba hodnotí zbar-

vení sliznice spojivky a na jeho základě určuje předpokládaný stupeň anémie. 

K farmakologické léčbě se pak vybírají zvířata nejhůře postižená, či mající kli-

nické příznaky. Naproti tomu zvířata, která dokáží jisté množství helmintů tolero-

vat, se ponechávají bez léčby. Jednodušší variantou je odčervení pouze části 

stáda. Tyto strategie napomáhají zlepšování imunity proti helmintům a zároveň 

podporují zachování tzv. refugií, zásobáren helmintů, jejichž populace nebyla vy-

stavena selekčnímu tlaku anthelmintické léčby, tudíž mají zachovanou citlivost 

vůči anthelmintické léčbě a svými vnímavými geny „ředí“ geny rezistentní, vyse-

lektované léčbou.  
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Obrázek 4. FAMACHA systém  

Na obrázku je karta, sloužící pracovníkovi pro hodnocení přímo v terénu. Pracovník 

srovná zbarvení sliznice očního víčka s pomůckou a vyhodnotí, zda je třeba léčit zvíře 

pomocí anthelmintik. 



 

16 

Základním předpokladem funkčnosti FAMACHA systému, ale i následných nefar-

makologických opatření a farmakologické léčby, je znalost spektra původců, 

kteří se v oblasti vyskytují a jejich vývojových a epidemiologických charakteristik. 

Příkladem, krví se živící motolice může taktéž vyvolat anémie, ale léčba cílená 

na vlasovku by proti ní nemusela fungovat. Taktéž vhodné načasování léčby je 

nezbytné pro optimální účinek. Samozřejmostí je izolace a karanténní léčba 

nově dovezených zvířat, sloužící jako prevence zavlečení parazitů a rezistencí 

z jiných farem či oblastí (Wolstenholme a kol. 2004, Kearney a kol. 2016, web5). 

V rámci prevence i léčby jsou v dnešní době nezastupitelná nefarmakologická 

opatření. Ta zahrnují: a) péči o pastviny, příkladem odstraňování trusu, nedo-

pasků, zahrnutí rostlin, jejichž spásání podporuje odolnost proti infekci; b) rotaci 

pastvin, kde je to možné, a střídání druhů a kategorií zvířat, což vede k přerušení 

vývojového cyklu parazita; c) správnou výživu zvířat, u kterých vlivem zhoršení 

výživy při napadení helminty dochází ke snižování imunity, případně zařazení do-

plňků výživy; d) selekci a reprodukci zvířat s lepší imunitou či odolností vůči pů-

vodcům helmintóz; e) využití rozdílů v pastevním chování různých druhů zvířat 

a umožnění samoléčby zvířatům poskytnutím dostatečného spektra rostlin se za-

stoupením bioaktivních porostů (Wolstenholme a kol. 2004, Kearney a kol. 2016, 

web5). 

Vzhledem k nejisté budoucnosti anthelmintické léčby u vysoce rezistentních hel-

mintóz vzrůstá význam využití jiných profylaktických postupů. Probíhá intenzivní 

výzkum a testování očkovacích látek, které by mohly být slibnou a ekonomickou 

cestou ke zvládání problematických helmintóz, jakou hemochóza rozhodně je. 

Prozatím je v Austrálii dostupná vakcína Barbervax® pro jehňata, na testování 

u starších ovcí a koz se teprve připravuje. Ani tato varianta ale není stoprocentní 

a bude dále vyžadovat rozsáhlý výzkum (Kearney a kol. 2016). 

Velmi dobrým, ale poněkud ekonomicky náročnějším způsobem zvládání hel-

mintóz, jsou laboratorní vyšetření, nejen na přítomnost parazitů a jejich vývojo-

vých stádií, například v trusu, ale také zjišťování citlivosti původců na konkrétní 

anthelmintika před a po jejich podání. Využití těchto možností může pomoci od-

halit rezistenci v počátku jejího výskytu a napomoci včasnému zahájení potřeb-

ných opatření. 
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Při podávání anthelmintik dodržujeme určité zásady. Klíčové je podání vhod-

ného anthelmintika, ideálně úzkospektrého, ke kterému je parazit citlivý, v dosta-

tečné dávce po dostatečnou dobu. Býložravci obecně mají dlouhou pasáž 

potravy zažívacím traktem, stačí u nich často jednotlivé podání dostatečné 

dávky léčiva. Lze využít léčiv s vlastním prolongovaným účinkem, nebo specific-

kých lékových forem s prodlouženým uvolňováním léčiva. Následkem podání 

nevhodného anthelmintika nebo poddávkování je snadnější a urychlený vznik 

rezistence. Rotace jednotlivých širokospektrých anthelmintik nemá v současnosti 

význam. Velmi dobrým způsobem léčby je podání kombinace více látek s růz-

ným mechanismem účinku, podmínkou je, aby byl cíl citlivý vůči oběma / všem 

použitým látkám. Je vhodnější podat různé látky s určitým časovým odstupem. 

Lze použít například kombinace moxidektinu a monepantelu, nebo derquantelu 

s abamektinem pro karantény, kdy raději předpokládáme přítomnou rezistenci 

k benzimidazolům, levamisolu i makrocyklickým laktonům (Wolstenholme 

a kol.  2004, web5). 

Poměrně důležitý je fakt, že na některých trzích jsou pouze některá anthelmintika 

registrovaná pro všechny postižené druhy, ostatní anthelmintika jsou používána 

off-label v dávkách určených pro jiné druhy zvířat. Tak například dochází ke zjev-

nému podcenění rozdílů v metabolismu kozy a ovce, kdy koza je kvůli svému 

specifickému pastevnímu chování rychlejším metabolizátorem xenobiotik, a tedy 

při dávce anthelmintika pro ovci dochází k poddávkování léčiva a tím k urych-

lení vzniku rezistence (Kearney a kol. 2016). 

V terapii lze obecně použít ivermektin, doramektin, abamektin, moxidektin; 

albendazol, mebendazol; levamisol; monepantel; klosantel; derquantel (Lamka 

a Ducháček 2006, web5).  
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Anthelmintika 

1. Typy léčiv 

Anthelmintika dělíme na základě různých kritérií. Podle výchozí struktury rozezná-

váme makrocyklické laktony (avermektiny – ivermektin, doramektin, abamektin; 

milbemyciny – moxidektin), benzimidazoly (albendazol, fenbendazol, oxfen-

dazol, mebendazol, febantel (proléčivo fenbendazolu)), imidazothiazoly (leva-

misol), tetrahydropyrimidiny (pyrantel, morantel), aminoacetonitrilové deriváty 

(monepantel), spiroindoly (derquantel), salicylanilidy (klosantel, rafoxanid), sub-

stituované fenoly (nitroxynil) a léčiva dalších struktur. Podle cílové třídy parazitů 

je dělíme na antinematoda, anticestoda, antitrematoda. Podle šíře spektra 

účinku na úzkospektrá, účinkující jen na jednu třídu nebo dokonce omezený po-

čet druhů parazitů, a širokospektrá, které kombinují účinek proti dvěma nebo 

i všem třem třídám helmintů, případně i proti ektoparazitům. Některá léčiva, 

hlavně ze skupiny makrocyklických laktonů, mohou účinkovat i proti ektopara-

zitózám způsobeným členovci, tato se potom nazývají antiendektoparazitiky, 

nebo endektocidy (Lamka a Ducháček 2006, web2, web3). 

Mechanismus účinku se u jednotlivých tříd anthelmintik liší. Makrocyklické laktony 

interferují s receptorem spojeným s chloridovým kanálem, pozměňují glutamáto-

vou transmisi a tím ovlivňují různé tkáně nematod a členovců, například hltan, 

tělní stěnu a stěnu dělohy. Dochází k paralýze těchto tkání a vyloučení parazita 

z těla, případně jeho úmrtí zábranou krmení. Makrocyklické laktony účinkují i na 

vývojová stádia a spící larvy, přetrvávají v těle v závislosti na léčivu, způsobu po-

dání a lékové formě v řádech dní až týdnů, prodlouženého účinku se s výhodou 

využívá. 

Benzimidazoly inhibují polymeraci mikrotubulů inhibicí β-tubulinu, čímž výrazně 

zasahují do intracelulárního transportu a metabolismu, což v konečném důsledku 

způsobí fatální poruchu funkce buněk a úhyn parazita. Většina benzimidazolů 

působí na vývojová i dospělá stádia, některá i na vajíčka parazitů. Účinnost lé-

čiva je závislá na době kontaktu anthelmintika s parazitem, lze využít lékové 

formy s pulzním nebo prodlouženým uvolňováním, poskytující hladiny léčiva v řá-

dech týdnů až měsíců. U přežvýkavců a koní je pasáž potravy, a tím i léčiva, 
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zažívacím traktem zpomalena, u přežvýkavců bachorem, u koní slepým střevem, 

což přispívá k prodloužené účinnosti těchto léčiv. 

Levamisol a pyrantel jsou agonisty nikotinových acetylcholinových receptorů. Sti-

mulací cholinergních nikotinových receptorů způsobí protrahovanou kontrakci 

svalových vláken vedoucí až k neuromuskulární blokádě a depolarizaci, s ná-

slednou paralýzou parazita. Ten je poté pasivně vyloučen z těla zvířete. Účinek 

záleží spíše na maximální hladině levamisolu, než na době přetrvávání koncen-

trace. Působí na dospělce a pozdější vývojová stádia, léčbu je vhodné po uply-

nutí délky vývojového cyklu zopakovat (Lamka a Ducháček 2006, web3). 

Monepantel je specifickým agonistou MPTL-1 receptoru, což je receptor z rodiny 

acetylcholinových nikotinových receptorů vyskytující se pouze u hlístic. Navázá-

ním léčiva dojde k nekontrolovanému proudění iontů, vedoucímu k depolarizaci 

svalových buněk a nevratné paralýze těla hlístice. 

Derquantel je antagonistou acetylcholinových nikotinových receptorů, způso-

buje paralýzu inhibicí nervosvalového přenosu. 

Salicylanilidy a substituované fenoly působí jako rozpojovače oxidativní fosfory-

lace, přerušují dýchací řetězec v mitochondriích. 

V zásadě tedy můžeme rozeznat tři hlavní skupiny anthelmintik dle obecného 

mechanismu účinku: a) léčiva ovlivňující funkci a integritu buněk (benzimidazoly, 

salicylanilidy, substituované fenoly); b) léčiva ovlivňující neuromuskulární přenos 

(tetrahydropyrimidiny, imidazothiazoly, aminoacetonitrilové deriváty), c) léčiva 

ovlivňující nervovou soustavu prostřednictvím glutamátem ovlivněných chlorido-

vých kanálů (makrocyklické laktony) (web3). 

2. Rezistence 

Rezistence se projevuje zvýšeným výskytem jedinců v populaci, kteří jsou schopní 

tolerovat vyšší dávky sloučeniny, než populace běžná, a tuto vlastnost přenáší 

na své potomstvo. Rezistence vůči látkám stejné skupiny je zkřížená rezistence. 

Odolnost vůči více anthelmintikům z různých tříd se nazývá multirezistence. 

Ta může vzniknout individuálně na podkladě použití léčiva dané třídy, může se 
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ale také vyskytnout jako rezistence vyvolaná látkou z jiné třídy (Prichard 

a kol. 1980, web5). Takto se mohou chovat makrocyklické laktony, u jejichž zá-

stupce ivermektinu bylo prokázáno, že může u H. contortus způsobovat mutaci 

v genu pro β-tubulin isotyp 1, konkrétně v kodonu 200, který je spjatý s rezistencí 

vůči benzimidazolům (Eng a kol. 2006, Wolstenholme a kol. 2004). 

Reverze, zvrácení rezistence, čili navrácení citlivosti k léku u rezistentních popu-

lací helmintů nebyla pozorována (Wolstenholme a kol. 2004). 

Probíhá rozsáhlý výzkum rezistencí. Zkoumají a hodnotí se vnější podmínky a vlivy 

přispívající ke vzniku rezistencí, praktické možnosti identifikace rezistencí, jejich 

evaluace a zvládání v praxi. Velké množství výzkumných skupin se zabývá me-

chanismy vzniku rezistencí na molekulárně-genetické úrovni. K tomu jsou využí-

vány a vyvíjeny metody, které jsou schopné identifikovat změny na této úrovni, 

kvantifikovat je a přispět tak k pochopení mechanismů vzniku rezistencí.  
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Polymerázová řetězová reakce (PCR) 

1. Historie 

PCR byla vyvinuta doktorem K. B. Mullisem v roce 1983. Jedná se o specifickou 

enzymatickou reakci, probíhající v cyklech, při které je výchozí sekvence nukle-

ové kyseliny amplifikována pomocí DNA polymerasy. V každém cyklu dochází ke 

zdvojnásobení množství templátu, a to až do vyčerpání množství výchozích látek, 

zejména deoxynukleotid trifosfátů (dNTPs). Počáteční omezení PCR spočívalo 

v nestabilní DNA polymerase, používal se Klenowův fragment DNA polymerasy I 

bakterie Escherichie coli, který se musel přidávat v každém cyklu po proběhlé 

hybridizační fázi (Mullis a kol. 1986). Termostabilní DNA polymerasa z bakterie 

Thermus aquaticus se používá od roku 1988. PCR je tedy velmi účinnou specific-

kou amplifikační metodou, která se v mnoha provedeních široce používá do-

dnes. 

Reakce probíhá v cyklech, které se skládají ze tří částí o různých teplotách. 

1. denaturace, dochází k rozvolnění dvouvlákna fragmentu nukleové kyseliny; 

2. annealing (hybridizace primerů), primery nasedají na jimi kódovanou sekvenci; 

3. extenze, vlastní syntéza komplementárního vlákna ve směru 5′→3′ (studijní 

materiály k předmětu Molekulární biologie, Farmaceutická fakulta v Hradci 

Králové, autoři Plíšková, Jirkovská, Lenčo).  

2. Real-time PCR 

Real-time PCR (qPCR) je modifikace PCR, ve které je množství produktu měřeno 

v průběhu reakce. Při klasické PCR, tzv. end-point PCR, se množství produktu měří 

až po proběhnutí všech cyklů, srovnáním s kalibrační křivkou standardu, což me-

todu činí poměrně materiálově i časově náročnou a méně přesnou. Naproti 

tomu qPCR pomocí měření intenzity fluorescence poskytuje přesné informace 

o průběhu amplifikace v rámci jednotlivých cyklů, což nám následně umožňuje 

relativně snadnou kvantifikaci. 

Pro qPCR je nutné zařadit do reakce složku, která bude fungovat jako detekční 

činidlo. Využívají se mimo jiné interkalační fluorescenční barviva, která interagují 

s dvouřetězcovou DNA, intenzita fluorescence se zvyšuje se zvyšujícím se množ-

stvím dvouřetězcových produktů. V této práci je použito interkalační barvivo 
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SYBR Green I. Použití fluorescenčně značených sond, specifických pro konkrétní 

amplifikovanou sekvenci, je výhodné pro některé druhy studií, ale ekonomicky 

velmi náročné. Nezbytnou podmínkou proveditelnosti qPCR je použití speciál-

ního světelného termocykléru, který má integrovanou funkci detekce záření.  

Výstupem qPCR jsou hodnoty fluorescence v každém cyklu, které se zpravidla 

zanáší do grafu jako závislost intenzity fluorescence na počtu cyklů, vzniká 

tzv. amplifikační křivka (viz obrázky 5 a 6). Z tohoto grafu se poté získává hodnota 

CT, threshold cycle, což je pořadí cyklu, ve kterém hodnota fluorescence pře-

sáhla nastavený práh. Někdy je také označován jako CP, crossing point, nebo 

Cq, quantification cycle. Existuje soubor doporučení pro qPCR experimenty, 

který, mimo jiné, doporučuje tyto hodnoty označovat jako cyklus kvantifikace 

(Cq) (Bustin a kol. 2009). Hodnota kvantifikačního cyklu je nepřímo úměrná loga-

ritmu množství vstupního templátu, tedy čím více templátu obsahuje reakční 

směs na počátku reakce, tím nižší je výsledné Cq (studijní materiály k předmětu 

Molekulární biologie, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, autoři Plíšková, Jir-

kovská, Lenčo). 

Z amplifikační křivky můžeme usuzovat na průběh reakce a rychlost zvyšování 

množství produktu. První fáze reakce, zpravidla 10–15 cyklů, je úvodní lineární fází, 

kdy kvůli malému výchozímu množství templátu nedochází k typickému expo-

nenciálnímu nárůstu produktu. Fluorescence naměřená v této fázi nepřekročila 

pozadí, používáme jí k výpočtu standardní odchylky fluorescence na pozadí, jejíž 

desetinásobek poté použijeme jako hodnotu prahu pro Cq, který se tak umisťuje 

do rané exponenciální fáze reakce, kde již hodnota Cq koreluje s výchozím množ-

stvím produktu. Následuje fáze log-lineární, ta je charakterizována ideální ampli-

fikací, zdvojením produktu v každém proběhlém cyklu. Plató fáze je fází, kdy 

dochází k postupnému vyčerpání výchozích složek reakce. Hodnoty flu-

orescence v plató fázi nelze použít k výpočtům. 
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Obrázek 5. Amplifikační křivka se stanoveným prahem 

 

Obrázek 6. Amplifikační křivka převedená do log-lineárního zobrazení 
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Když je naším cílem měřit množství mRNA (messengerové RNA), která odpovídá 

genům exprimovaným ve výchozím materiálu, je třeba ji nejprve z materiálu ex-

trahovat a převést do formy cDNA (komplementární DNA). Toho docílíme po-

mocí reverzní transkripce, která může být zařazena přímo do PCR reakce, potom 

se jedná o tzv. one-step (jednokrokovou) qPCR, RT-qPCR (reverse transcription 

real-time PCR), k reverzní transkripci i následné PCR dochází v jedné reakční ná-

době. Pokud provádíme reverzní transkripci odděleně, zpravidla proto, že máme 

více výchozího materiálů a výslednou cDNA uskladníme a využijeme pro více re-

akcí, jedná se o two-step (dvoukrokovou) qPCR. 

Obě metody mají své výhody a nevýhody. U jednokrokové qPCR je největší ne-

výhodou nestabilita izolované RNA, taktéž nemůžeme použít stejnou cDNA v růz-

ných ředěních a reakcích, což dvoukroková qPCR umožňuje. RT-qPCR je méně 

přesná, kvůli variabilitě v účinnosti reverzní transkripce. Měření jednoho vzorku ve 

více reakcích může mít více či méně rozdílné výsledky, což není žádoucí pro je-

jich porovnatelnost. Nevýhodou dvoukrokové qPCR je vyšší pravděpodobnost 

znečištění vzorku cizí DNA (Wong a Medrano 2005). 

3. Kvantifikace absolutní a relativní 

Absolutní kvantifikace nám dává přesnou informaci o množství templátu 

ve vzorku. Její provedení je časově i materiálově náročné, protože vyžaduje 

velmi dobře validovanou metodu, tvorbu kalibračních křivek ze standardů vždy 

pro konkrétní termocyklér a časté ověřování účinnosti metody pro standardy 

i vzorky. Velkou nevýhodou je poté vzájemná neporovnatelnost výsledků různých 

prací, používajících jiné nástroje a standardy (Pfaffl 2001). Metoda má své speci-

fické využití, například v medicíně, ale vědecké práce v současné době vyžadují 

spíše relativně kvantifikované výstupy. 

Princip relativní kvantifikace spočívá ve vztažení exprese cílového genu k expresi 

genu referenčního, nebo k expresi genu u kontrolního vzorku, vzorku v čase nula 

u studií pracujících se vzorky odebranými v časovém intervalu a podobně. Refe-

renční geny se s výhodou používají při normalizaci výsledků, pokud jsou využívány 

správně (Wong a Medrano 2005). 

Metod relativní kvantifikace je více, všechny využívají hodnoty Cq, případně ΔCq. 
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Obrázek 7. Názvosloví qPCR (překresleno a vysvětleno dle Ginzingera, 2002) 

Na obrázku je znázorněna hypotetická amplifikační křivka PCR reakce. Amplifikační 

křivka znázorňuje růst fluorescenčního signálu v závislosti na pořadí cyklu. Její část, ozna-

čená jako „pozadí“ je rozmezí, kdy je signál pod limitem detekce přístroje. Práh (thre-

shold) je umístěn do hodnoty signálu, která odpovídá desetinásobku standardní odchylky 

průměrného signálu pozadí. Cyklus kvantifikace je cyklus, ve kterém fluorescence pře-

sáhne nastavený práh. ΔCq je rozdíl hodnot Cq dvou vzorků, nebo rozdíl hodnot Cq cílo-

vého a referenčního genu používaný při relativní kvantifikaci. 



 

26 

3.1. Metoda 2-ΔΔCT 

Tuto metodu, poprvé popsanou K. Livakem v roce 1997 v User Buletin No. 2 

(P/N 4303859) firmy Applied Biosystems, poté publikovanou Livakem a Schmitt-

genem (2001) a znovu publikovanou ve formě protokolu v roce 2008 (Schmittgen 

a Livak 2008), lze použít obecně při relativní kvantifikaci. Metoda předpokládá 

ideální účinnost (E) dle rovnice: 

E = 10^(-1/směrnice přímky) 

rovnou dvěma. Hodnota odpovídá účinnosti 100 %. Výsledky jsou prezentovány 

jako x-násobná změna exprese. Vlastní výpočet probíhá dle následující rovnice: 

2-ΔΔC
T = ((CT měřený gen - CT vnitřní kontrola)vzorek A  

- (CT měřený gen - CT vnitřní kontrola)vzorek B) 

Nevýhodou metody je právě předpoklad ideální účinnosti PCR, je nutné účinnost 

ověřit, případně reakci optimalizovat. 
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Referenční geny 

Jak již bylo řečeno výše, k relativní kvantifikaci a normalizaci výsledků se používají 

tzv. referenční geny, tedy geny, k jejichž expresi vztahujeme expresi genu, který 

studujeme. Aby mohl být gen použit jako spolehlivý referenční gen, musí splňovat 

několik kritérií. 

1. Kritéria pro referenční geny 

1.1. Stabilita exprese 

Exprese referenčního genu musí být stabilní za daných experimentálních podmí-

nek. Původní myšlenka využití referenčních genů předpokládala stabilitu a mini-

mální variabilitu exprese těchto genů v různých tkáních a za různých 

experimentálních podmínek. Byla snaha najít skupinu téměř univerzálních genů, 

použitelných v každé studii. Referenční geny se vybíraly z genů strukturních, kó-

dujících základní funkce buňky, u nichž se předpokládalo, že budou exprimo-

vány u všech buněk a nebudou příliš ovlivňovány dalšími podmínkami, protože 

zajišťují přežití buňky a tedy by měly být stabilní za různých podmínek. Mnoho 

prací ale již ukázalo, že i exprese základních strukturních genů se liší v jednotlivých 

tkáních a buňkách a při různých fyziologických i patologických stavech orga-

nismu, a tedy v podstatě nelze doporučit pouze několik univerzálních genů, ale 

je nutné stanovit referenční geny pro každý typ tkáně, ideálně přímo pro každou 

studii (Kozera a Rapacz 2013, Chervoneva a kol. 2010). Skupina stanovených re-

ferenčních genů se bude lišit pro každý druh nebo úzkou skupinu druhů příbuz-

ných, často se liší i referenční geny jednotlivých kultivarů, plemen, kmenů a jiných 

podskupin druhu. 

1.2. Míra exprese 

Míra exprese vyjádřená jako Cq referenčního a zkoumaného genu má být 

co nejpodobnější. Ideální referenční gen by měl stejnou hladinu exprese, jako 

gen zkoumaný, čehož ale v praxi nejde zpravidla dosáhnout. Snažíme se tedy 

volit takové geny, jejichž exprese bude alespoň podobná (v řádech jednotek 

Cq), a nebude zasahovat do extrémů (30 < Cq < 15) (Kozera a Rapacz 2013). 
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1.3. Regulace exprese 

Referenční gen nesmí být závislý na zkoumaném genu, například regulován 

v přímé souvislosti s měřeným genem. Již bylo řečeno, že u referenčního genu 

se očekává stabilní a podmínkami studie neovlivněná exprese. Nabídka poten-

ciálních genů je ale relativně široká a množství studií a jejich cílů velké, tedy lze 

předpokládat, že některé z genů mohou být koregulovány s genem studova-

ným. Je nutné vybrat z nabídky takový gen, který není ovlivněn spolu s námi stu-

dovaným genem a jeho použití je vhodné v daných podmínkách ověřit 

(Chervoneva a kol. 2010). 

V současnosti je obecně doporučeno použít více referenčních genů a tyto pro 

každou studii validovat, což pomáhá snížit pravděpodobnost a rozsah chyb 

(Bustin a kol. 2009, Kozera a Rapacz 2013, Wong a Medrano 2005). 

2. Validace a evaluace referenčních genů 

Do současné doby bylo vyvinuto několik protokolů, umožňujících hodnocení sta-

bility exprese referenčních genů. Nejběžněji používané byly autory převedeny 

do formy jednoduchých programů, například na bázi Microsoft Excel, pro lepší 

použitelnost v praxi. Patří mezi ně programy geNorm (Vandesompelle 

a kol. 2002), BestKeeper (Pfaffl a kol. 2004) a NormFinder (Andersen a kol. 2004). 

GeNorm počítá s průměrnou odchylkou mezi páry genů, čímž vzniká index stabi-

lity, se kterým program dále počítá a řadí geny dle stability. Nejstabilnější pár 

genů má nejnižší index stability. Autoři také počítali s případným použitím více 

referenčních genů, které se potom hodnotí výpočtem normalizačního faktoru 

založeného na geometrickém průměru expresních hladin těchto genů. 

BestKeeper statisticky vyhodnocuje Cq hodnoty, definuje x-násobné snížení 

či zvýšení exprese na základě geometrického průměru měření a zahrnuje 

i účinnost PCR. Nejstabilnější gen je ten s nejnižším výsledkem, takto program 

geny seřadí a jako referenční lze využít pouze ty, které měly standardní odchylku 

nižší než 1. 
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NormFinder vyhodnocuje stabilitu každého genu individuálně a je schopen vy-

hodnotit geny i v rámci studovaných skupin, tedy zahrnout i rozsah ovlivnění ex-

prese genů v závislosti na podmínkách experimentu. 

Komparativní CT metoda (Silver a kol. 2006) porovnává Cq hodnoty párů genů, 

čímž získává hodnotu ΔCq pro všechny páry měřených genů ve vzorku. Při více 

vzorcích se počítá průměr ΔCq pro konkrétní pár genů ve všech vzorcích. Dále 

zjišťuje standardní odchylky Cq hodnot daných dvou genů v rámci celého sou-

boru vzorků. Aritmetický průměr standardních odchylek párů genů, kdy první gen 

je stejný (jeho stabilita je zjišťována) a druhý se mění, se používá k vyjádření sta-

bility exprese daného genu. 

Protože každý program, resp. metoda, vyhodnocuje stabilitu pomocí jiného al-

goritmu, výsledky se často liší. Je vhodné zahrnout více postupů a výsledky po-

rovnat a kriticky vyhodnotit. Také je zde opět vidět nutnost použití více 

referenčních genů, protože žádná z těchto metod zpravidla neurčí na první po-

zici jako nejstabilnější stejný gen.  
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Cíl práce 
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Cíl práce 

 vybrat geny, které by mohly být použity jako referenční pro studie genové 

exprese u H. contortus 

 evaluace primerů navrhnutých pro vybrané geny 

 stanovení exprese navrhnutých genů u dvou kmenů H. contortus 

 zhodnocení stability exprese genů a jejich použitelnosti jako referenčních 

genů 
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Experimentální část 
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Chemikálie, přístrojová technika, biologický materiál 

1. Chemikálie 

 diethylpyrokarbonát (DEPC), Sigma-Aldrich 

 ethanol (CH3CH2OH), Sigma-Aldrich 

 chloroform (CHCl3), Sigma-Aldrich 

 isopropanol ((CH3)2CHOH), Sigma-Aldrich 

 primery (referenční, hexamery), Generi Biotech  

 qPCR Core Kit for SYBR Green I – no ROX, Eurogentec 

 reverzní transkriptasa: ProtoScript II, New England Biolabs 

 RNAseIN, New England Biolabs 

 RNAseZAP, Sigma-Aldrich 

 směs dNTP, Eurogentec 

 TRI Reagent, Molecular Research Center 

 voda redestilovaná 

2. Přístrojová technika 

 automatické pipety – Research Plus, Eppendorf  

 centrifuga – Biofuge Stratos, Heraeus  

 hlubokomrazící box – Jouan VXE Series, Trigon-plus  

 homogenizátor – Fast Prep-24, MP Biomedicals 

 laminární box – UV-cabinet for PCR preparations, UVC/T-AR  

 minicentrifuga – Sprout, Heathrow Scientific  

 termocyklér – iQ5 Real-Time PCR Detection System, Bio-Rad 

 termocyklér – MJ Mini, BioRad  

 spektrofotometr – NanoDrop 1100, Thermo Scientific  

 systém čištění vody – Millipore, Milli Q  

 vortex – V-1 plus, BioSan 

3. Biologický materiál 

Biologický materiál byl získán standardními postupy na katedře biologických věd. 

Parazitů prostá jehňata plemene Texel byla orálně infikována 5–6 tisíci infekčními 

L3 larvami. Po sedmi týdnech byla zvířata usmrcena a dospělci H. contortus izo-

lováni ze slezu agarovou metodou, roztříděni dle morfologie na samce a samice, 

zamraženi v TRI Reagentu a uchováni při -80 °C pro další použití. Byly použity dva 
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kmeny H. contortus, na anthelmintika vnímavý ISE (Inbred-Susceptible-Edinburg) 

a multirezistentní WR (White River). 

Chov ovcí a následné činnosti probíhaly v souladu se zákonem České národní 

rady na ochranu zvířat proti týrání 246/1992 Sb. Experimenty byly schváleny 

Etickou komisí Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, povolení 

č. MSMT-25908/2014-9. 
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Pracovní postupy 

1. Izolace RNA 

RNA byla izolována trizolovou procedurou (web4). Před vlastní izolací se pracovní 

plocha ošetřila detergentem RNAseZAP, centrifuga vychladila na 4 °C a připravil 

suchý led do vhodné nádoby. Všechny činnosti byly prováděny v rukavicích 

na ploše ošetřené inhibitorem RNAs a/nebo v laminárním boxu, aby se zabránilo 

degradaci RNA enzymy. 

Trojice mikrozkumavek, vždy po 5 jedincích stejného pohlaví a kmene H. contor-

tus zamražených ve 100 μl TRI Reagentu, se nechaly rozmrazit při laboratorní tep-

lotě. Hlístice byly homogenizovány pomocí ručních mikrohomogenizátorů přímo 

v mikrozkumavkách, nejprve do mírného rozmělnění, s mezistupněm zchlazení 

na suchém ledu, v druhém kroku do co nejvyššího stupně homogenity. Po přidání 

100 μl TRI Reagentu se vzorky znovu zhomogenizovaly a přidalo se 300 μl TRI Re-

agentu. Zkumavky se nechaly stát při laboratorní teplotě 5 minut. Poté se přidalo 

100 μl chloroformu a 15 sekund se mikrozkumavka ručně třepala. Následovalo 

další stání po dobu 3 minut. Následně se zkumavky stočily v centrifuze při 

12 000 g, 4 °C, po dobu 15 minut. Horní vodná fáze s obsahem RNA se pomocí 

pipety přenesla do nové mikrozkumavky. Chloroformová fáze obsahující geno-

movou DNA a proteiny se dále nepoužívala. K vodné části se přidalo 250 μl iso-

propanolu k vysrážení RNA, obsah se promíchal a zkumavky se nechaly stát 

10 minut při laboratorní teplotě. Následně byly zkumavky centrifugovány při 

12 000 g, 4 °C, 10 minut. Po stočení se odstranil supernatant. Peleta usazené RNA 

se omyla 75% ethanolem, který byl čerstvě připraven ředěním absolutního etha-

nolu vodou ošetřenou DEPC (0,1% roztok diethylpyrokarbonátu), obsah se zamí-

chal na vortexu a stočil na centrifuze při 7 500 g, 4 °C, po dobu 5 minut. Opatrně 

se odsál supernatant, peleta se na vzduchu sušila zhruba 10 minut nebo do za-

čátku zprůhledňování. Pelety ze samic se rozpustily v 30 μl DEPC vody, pelety ze 

samců v 20 μl DEPC vody, důkladně promíchaly, nechaly stát 5 minut při labora-

torní teplotě a znovu promíchaly. Pokud došlo k rozpuštění pelety, uložila se na 

led, pokud k rozpuštění nedošlo, zkumavky se inkubovaly 10 minut při 60 °C 

a v průběhu několikrát promíchaly, teprve po rozpuštění se uložily na led.  
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Koncentrace RNA byla změřena NanoDrop spektrofotometrem, pohybovala 

se od 200 do 400 ng/μl u samců, od 650 do 1250 ng/μl u samic. Čistota byla ově-

řena měřením absorbancí při 260 a 280 nm. Výsledný poměr A260/A280 je v ideál-

ním případě roven dvěma, vyhovující produkty mají poměr větší než 1,6.  

Takto připravené vzorky se uskladnily při -80 °C nebo použily k přípravě cDNA re-

verzní transkripcí. 

2. Reverzní transkripce 

Podstatou tohoto kroku je převedení RNA na komplementární DNA (cDNA) po-

mocí enzymu reverzní transkriptasy (RT). 

V našem případě jsme použili reverzní transkriptasu ProtoScript II, dodávanou 

společně s reakčním pufrem a DTT (dithiothreitol). Dále se do reakční směsi při-

dávaly deoxynukleotidtrifosfáty (dNTPs) v 5mM koncentraci, náhodné hexamery 

a DEPC voda. Současně byla provedena reakce bez reverzní transkriptázy, 

tzv. noRT (no reverse transcriptase) kontrola.  

Pro tvorbu těchto dvou paralelních sad vzorků bylo použito množství RNA odpo-

vídající 1000 ng RNA v 5 μl výsledného objemu, resp. 500 ng v 2,5 μl u noRT. Tato 

množství byla získána naředěním potřebného objemu izolované RNA DEPC vo-

dou. Z takto připravené RNA byla přidáním 1 μl, resp. 0,5 μl, náhodných hexa-

merů připravena směs, která byla zahřáta v termocykléru na 65 °C po dobu 

5 minut, poté byly vzorky zchlazena na ledu a krátce centrifugovány.  

Mastermix byl připraven z pufru, DTT, dNTPs, reverzní transkriptasy (nebo 

odpovídajícího objemu vody u noRT) a DEPC vody v množstvích uvedených 

v tabulce 1. 14, resp. 7 μl mastermixu bylo přidáno k zahřáté směsi RNA 

a hexamerů, celkové množství reakční směsi bylo 20, resp. 10 μl. 
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Tabulka 1. Složení mastermixu 

 RT noRT 

pufr 4,0 μl 2 μl 

DTT 2,0 μl 1 μl 

dNTPs 4,0 μl 4 μl 

RT 0,5 μl – 

voda DEPC 3,5 μl 2 μl 

celkové množství 14,0 μl 7 μl 

 

Takto připravené směsi se nejprve inkubovaly při 25 °C po dobu 10 minut, násle-

doval interval 50 minut při 42 °C, ve kterém dochází k vlastní syntéze cDNA, ná-

sledovaný denaturací reverzní transkriptasy při 80 °C po dobu 5 minut. 

Po reakci se do směsi přidalo 80 μl redestilované vody, resp. 40 μl u noRT kontrol, 

čímž byla připravená cDNA 5× zředěna na výslednou koncentraci 50 ng (odpo-

vídající původní RNA) v 5 μl objemu. Připravená cDNA se uchovávala při -20 °C 

pro další použití. 

3. Kvantitativní real-time PCR 

3.1. Real-time PCR 

qPCR byla provedena na přístroji iQ5 Real-Time Detection System (Bio-Rad, USA). 

K přípravě reakční směsi byl využit qPCR Core Kit for SYBR Green I, redestilovaná 

voda, sady primerů a vzorky (cDNA) připravené reverzní transkripcí.  

Množství výchozích složek v každé jamce destičky pro qPCR je uvedeno v ta-

bulce 2.  
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Tabulka 2. Složení reakční směsi pro real-time PCR 

 cDNA NTC 

pufr 2,0 μl 2,0 μl 

50mM MgCl2 1,4 μl 1,4 μl 

5mM dNTPs 0,8 μl 0,8 μl 

HotGoldStar DNA polymerasa 0,1 μl 0,1 μl 

5μM kódující primer 0,4 μl 0,4 μl 

5μM antikódující primer 0,4 μl 0,4 μl 

SYBR green I  0,6 μl 0,6 μl 

voda 9,3 μl 14,3 μl 

cDNA 5,2 μl – 

celkové množství 20,0 μl 20,0 μl 

 

Program qPCR se skládal z několika fází, názorně je průběh programu zobrazen 

a vysvětlen na obrázku 8.
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Obrázek 8. Schéma qPCR programu 

Reakce byla iniciována aktivací DNA polymerasy (95 °C, 10 minut). Následovalo 40 amplifikačních cyklů, z nichž každý měl tři fáze: denaturace 

(95 °C, 15 s), annealing – nasednutí primerů (60 °C, 20 s), extenze (72 °C, 20 s). Na konci každého cyklu byla sbírána fluorescenční data. Po pro-

běhnutí všech amplifikačních cyklů byla získána křivka tání produktů měřením fluorescence při pozvolném zahřívání (0,5 °C za 30 s) v gradientu od 

60 do 95 °C. Získané křivky tání byly využity ke kontrole specifity reakce a zjištění přítomnosti nespecifických produktů.
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3.2. Návrh a evaluace primerů 

Primery byly navrženy Ing. Petrou Matouškovou, Ph.D., a syntetizovány firmou 

Generi Biotech, Hradec Králové. K návrhu byl použit programem Primer3 

(Untergasser a kol. 2012). Hlavním požadavkem byl produkt o délce 50–250 bp. 

Kontrolovala se předpokládaná sekundární struktura primeru, možnost tvorby 

primer-dimerů a vlásenek v amplikonu, sekvence primeru se případně upravila 

tak, aby se tvorbě nežádoucích struktur zabránilo. Přesné sekvence primerů, čísla 

genů v genové bance, název kódované struktury a délky amplikonů jsou 

uvedeny v tabulce 3. 
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Tabulka 3. Potenciální referenční geny, sekvence jejich primerů a délky amplikonů 

gen 

číslo 

v genové 

bance 

struktura kódující primer antikódující primer amplikon bp 

gapdh CDJ92718.1 
glyceraldehyd-3- 

-fosfátdehydrogenasa 
ACGAGACCTACAATGCAGCC GCGAGACAGTTGGTGGTACA 67 

farb CDJ86885.1 
mastné kyseliny a retinol 

vázající protein 
TGCCAAGGactATGCCAAGT TGAGTGCGTCGATCTTTCCC 128 

sodc CDJ80830.1 superoxiddismutasa GCTGGCactGATGATTTGGG CGCCAGCATTTCCTGTCTTC 73 

rp2 CDJ91143.1 
ribosomální protein 2 velké 

podjednotky 
ATTGGTTGCTGGTGGAGGTC GGGATGCTCAACAGGGTTCA 130 

ama CDJ91461.1 
RNA polymerasa II (gen velké 

podjednotky) 
TATGGGAGGTCGTGAAGGTC GTGGGCTTCATAGTGGGCATA 214 

act CDJ93106.1 β-aktin GGGTTTGCTGGAGATGACG CCAGTTGGTGACGATTCCG 180 

tt CDJ82148.1 troponin T TCATCGCAACATCCTCCGAA TTCTTGACGactGGGTGCTC 110 

ncbp CDJ82645.1 
jaderný čepičku vázající 

protein podjednotka 2 
CCGAGCAGATACCGAAAATGC CGAAGCCTGCATCATAGTCCA 89 

18s KC998764.1 18S ribosomální RNA TGATTGTTCATGCGAAGTTCCT TTAAGTCTCAAGCTCAACCATCA 50 

ef2 CDJ96731.1 elongační faktor 2 TGCCTGACGGATTAGCTGAC CGactAGAATGTTGGGACCAG 165 

pfk M59805.1 fosfofruktokinasa TGactGGAAGACGTGTGGTG TGGTCACAAGGCAAACGTTT 82 
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Sady primerů se naředily dle pokynů výrobce na 0,1mM koncentraci, následně 

ještě 20× na koncentraci 5 μM.  

Funkčnost sad primerů se testovala provedením PCR programu se směsným vzor-

kem cDNA.  

Následně se měřila účinnost primerů na sadě vzorků cDNA ředěných v desítkové 

řadě. Každá reakce byla provedena v duplikátu a s NTC (no template control), 

kde bylo množství cDNA nahrazeno vodou.  

Z hodnot Cq duplikátů byl vytvořen průměr, tyto byly zaneseny do grafu (závislost 

Cq hodnot na logaritmu relativního množství templátu), v němž byla spočítána 

rovnice spojnice trendu pro lineární závislost, jejíž směrnice byla následně využita 

pro výpočet účinnosti.  

Účinnost sady primerů byla spočítána podle následující rovnice: 

Účinnost (%) = (10^(-1/směrnice přímky) – 1) × 100 

3.3. Vlastní měření 

Měření bylo prováděno na 96 jamkové PCR destičce přístrojem iQ5 Real-Time 

Detection System. Složení reakční směsi je uvedeno výše. Vzorků bylo celkem 12, 

tři od každého kmene a pohlaví. Měřily se v duplikátech a pro každý gen byla 

provedena negativní kontrola (NTC). Pipetovací schéma je na obrázku 9. Simul-

tánně byla provedena amplifikace noRT kontrol s primery pro gen gapdh, ke zjiš-

tění případné kontaminace cDNA. 
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Obrázek 9. Schéma pipetování na 96 jamkovou PCR destičku 

ISE – kmen Inbred-Susceptible-Edinburg  

WR – kmen White River 

m – samci 

f – samice 

1, 2, 3 – čísla vzorků 

NTC – no template control 

4. Analýza dat 

Z měření byly získány Cq hodnoty pro každý vzorek a gen. Cq hodnoty duplikátů 

byly aritmeticky zprůměrovány a setříděny do tabulky v programu Microsoft 

Excel.  

Analýza dat byla provedena pomocí webového nástroje RefFinder 

(http://fulxie.0fees.us/?type=reference&ckattempt=2), integrujícího počítačové 

programy (BestKeeper, geNorm, NormFinder) a komparativní deltaCT metodu. 

RefFinder automaticky vyhodnotil vliv hodnot genu z jednotlivých programů 

a doporučil řazení genů dle stability. 

Pro detailnější vyhodnocení dat pomocí programu geNorm byla určena mini-

mální hodnota Cq pro každý gen v celém souboru dat. Veškeré další hodnoty 

byly převedeny na relativní kvantitativní hodnoty vypočítané dle rovnice: 

2^(minimální Cq genu - Cq vzorku) 

http://fulxie.0fees.us/?type=reference&ckattempt=2
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Výsledky 
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Výsledky 

1. Výběr referenčních genů 

Referenční geny byly vybrány na základě několika kritérií. Geny, které se běžně 

používají jako referenční, sloužily jako základ výběru, takto byly vybrány například 

geny gapdh, ama, ef2. Z malého reprezentativního souboru vzorků se nechala 

udělat analýza RNA sekvencí. Tu provedl Dr. Vogel (Max Planck Institut pro Che-

mickou Ekologii, Jena, Německo). Výsledkem této analýzy je databáze RNA-Seq, 

která obsahuje informace o expresi jednotlivých genů ve vzorcích. Jako stabilní 

se jevily například geny farb a ncbp, které jsme přidali k výběru. Gen pro troponin 

T (tt) byl vybrán záměrně pro jeho velký rozdíl mezi samci a samicemi, aby sloužil 

jako vnitřní kontrola našich dat. Tento gen projevoval velké rozdíly v expresi i v na-

šich výsledcích. 

Tabulka 4. RNA-Seq – vybrané geny 

 jméno ISE samice WR samice ISE samci WR samci 

gapdh HCISE01760600.t1 40 963 32 222 33 827 37 304 

farb HCISE00909100.t1 6 636 6 716 6 864 6 769 

sodc HCISE00117100.t1 1 970 1 795 1 366 1 234 

rp2 HCISE01560400.t1 14 749 14 040 3 721 3 311 

ama HCISE01464300.t1 2 427 2 402 1 041 981 

act HCISE01138100.t1 7 748 7 090 2 529 3 041 

tt HCISE00898800.t1 1 845 1 436 10 340 9 932 

ncbp HCISE01743600.t1 181 182 189 154 

18s HCISE01735500.t1 4 270 4 190 3 801 3 476 

ef2 HCISE02164200.t1 76 291 71 143 19 990 22 768 

pfk HCISE00089800.t1 11 081 8 804 11 246 11 249 

 

Jméno odpovídá číslu, pod kterým lze geny vyhledat v databázi: 

http://parasite.wormbase.org/index.html.  

Hodnoty odpovídají počtu kopií genu ve vzorku. 
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2. Evaluace primerů 

Funkčnost všech sad primerů byla ověřena dle tvaru amplifikační křivky (napří-

klad obrázek 5 na straně 23) a jedním úzkým píkem křivky tání produktu qPCR. 

Obrázek 10 ukazuje hypotetickou situaci výskytu jednoho vyhovujícího a dru-

hého nevyhovujícího produktu. 

Obrázek 10. Křivky tání produktů PCR 

Zelená křivka tání odpovídá vyhovujícímu produktu PCR, na základě jednoho píku lze 

předpokládat pouze jeden výsledný produkt. Modrá křivka by odpovídala produktu ne-

vyhovujícímu, dva vrcholy píků znamenají výskyt dvou produktů s různými teplotami tání, 

může se jednat o nespecifické amplikony či primer-dimery. 
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Dalším krokem bylo stanovení účinnosti funkčních primerů. Příklad amplifikačních 

křivek vzorků desítkově zředěných pro určení účinnosti sady primerů je vidět 

na obrázku 11. 

Obrázek 11. Amplifikační křivky vzorků v desítkovém ředění 

Každý vzorek byl měřen v duplikátu, amplifikační křivky jsou tedy vždy dvě pro každý vzo-

rek v daném zředění.  

Obrázek 12. Stanovení účinnosti primeru 

Body odpovídají průměrným Cq hodnotám pro vzorky v daném zředění. Body je protnuta 

lineární spojnice trendu, z níž je vypočtena rovnice přímky, jejíž směrnice se dále použije 

pro výpočet účinnosti. Směrnice o hodnotě 3,3 je ideální hodnotou odpovídající účinnosti 

100 %. Hodnota korelačního koeficientu (R2) má být větší než 0,9. 
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Účinnosti pro všechny primery se pohybovaly od 91 do 104 %, viz tabulka 5. 

Tabulka 5. Účinnosti primerů 

gen účinnost 

gapdh 101 % 

farb 100 % 

sodc 102 % 

rp2 101 % 

ama 104 % 

act 91 % 

tt 102 % 

ncbp 99 % 

18s 98 % 

ef2 100 % 

pfk 98 % 

3. Stanovení exprese 

Tabulka 6 ukazuje koncentraci izolované RNA a její čistotu změřením poměru ab-

sorbancí při 260 a 280 nm. Vzorky s hodnotami poměru většími než 1,8 nejsou 

kontaminované proteiny.  

Tabulka 6. Koncentrace a čistota izolované RNA 

vzorek ng/μl 260/280 

WRf1 1236,7 2,0 

WRf2 935,2 2,0 

WRf3 1139,9 2,0 

WRm1 329,4 1,8 

WRm2 349,3 1,8 

WRm3 378,2 1,8 

ISEf1 637,5 1,9 

ISEf2 822,4 1,9 

ISEf3 875,3 1,9 

ISEm1 285,2 1,8 

ISEm2 304,9 1,8 

ISEm3 192,8 1,8 
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Tabulka 7. Průměrné Cq hodnoty jednotlivých vzorků pro konkrétní geny s uvedenými minimy 

vzorek gapdh farb sodc rp2 ama act tt ncbp 18s ef2 pfk 

WRf1 20,25 18,53 26,95 23,66 23,93 19,94 23,53 30,28 22,85 20,80 27,11 

WRf2 19,24 18,16 26,22 22,32 23,49 18,00 21,80 28,82 20,14 20,98 22,24 

WRf3 19,96 18,33 26,70 22,73 23,39 19,18 24,03 30,04 20,98 20,70 22,85 

WRm1 20,08 18,64 27,16 26,03 25,01 20,81 21,73 30,32 21,75 23,06 24,27 

WRm2 19,66 18,68 27,81 25,18 24,95 22,09 20,87 30,24 22,26 23,06 22,30 

WRm3 20,28 18,28 28,39 26,52 25,12 21,53 21,14 30,92 23,32 22,79 22,62 

ISEf1 19,05 17,67 25,98 24,33 23,08 19,54 23,03 29,42 19,33 20,64 23,47 

ISEf2 19,40 17,38 25,81 22,95 23,55 17,83 23,15 28,45 19,86 20,26 24,15 

ISEf3 18,86 17,40 26,30 22,98 22,81 20,70 23,02 28,59 19,50 20,11 22,89 

ISEm1 18,84 18,55 26,96 25,07 24,18 20,32 20,34 28,75 19,94 21,48 22,72 

ISEm2 18,93 18,96 27,64 25,88 25,02 20,50 21,36 29,08 20,69 21,71 20,99 

ISEm3 19,03 19,36 27,90 25,43 23,95 21,73 20,83 29,78 20,76 21,32 22,93 

minimum 18,84 17,38 25,81 22,32 22,81 17,83 20,34 28,45 19,33 20,11 20,99 
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Tabulka 8. Relativní kvantitativní hodnoty 

vzorek gapdh farb sodc rp2 ama act tt ncbp 18s ef2 pfk 

WRf1 0,38 0,45 0,45 0,39 0,46 0,23 0,11 0,28 0,09 0,62 0,01 

WRf2 0,76 0,58 0,76 1,00 0,62 0,89 0,36 0,77 0,57 0,55 0,42 

WRf3 0,46 0,52 0,54 0,75 0,67 0,39 0,08 0,33 0,32 0,66 0,28 

WRm1 0,42 0,42 0,39 0,08 0,22 0,13 0,38 0,27 0,19 0,13 0,10 

WRm2 0,56 0,41 0,25 0,14 0,23 0,05 0,69 0,29 0,13 0,13 0,40 

WRm3 0,37 0,54 0,17 0,05 0,20 0,08 0,57 0,18 0,06 0,16 0,32 

ISEf1 0,86 0,82 0,89 0,25 0,83 0,31 0,15 0,51 1,00 0,69 0,18 

ISEf2 0,68 1,00 1,00 0,64 0,60 1,00 0,14 1,00 0,69 0,90 0,11 

ISEf3 0,98 0,99 0,71 0,63 1,00 0,14 0,16 0,90 0,89 1,00 0,27 

ISEm1 1,00 0,44 0,45 0,15 0,39 0,18 1,00 0,81 0,66 0,39 0,30 

ISEm2 0,94 0,33 0,28 0,08 0,22 0,16 0,49 0,64 0,39 0,33 1,00 

ISEm3 0,87 0,25 0,24 0,12 0,45 0,07 0,71 0,40 0,37 0,43 0,26 
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4. Zhodnocení stability exprese a použitelnosti referenčních 

genů 

4.1. GeNorm 

Obrázek 13. Řazení dle indexu stability (M) programem geNorm 

Geny jsou seřazeny dle klesajícího indexu stability od nejméně stabilního po nejstabilnější, 

nejstabilnější pár genů má nejnižší index stability. 

 

Obrázek 14. Hodnocení párové variability programem geNorm 

Hodnocení navrhuje ideální počet použitých referenčních genů. V tomto případě jsou to 

geny čtyři, protože až porovnání čtyř/pěti genů mělo hodnotu variability nižší, než byla 

stanovená hraniční hodnota 0,15. 
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4.2. BestKeeper 

BestKeeper vyhodnocuje data statisticky, jako referenční lze použít geny se standardní odchylkou od Cq menší než 1. 

Tabulka 9. Statistické vyhodnocení dat programem BestKeeper 

 farb sodc ama rp2 gapdh tt ncbp pfk ef2 18s act 

počet vzorků 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

geometrický průměr [Cq] 18,32 26,97 24,03 24,38 19,46 22,04 29,54 23,17 21,38 20,91 20,14 

aritmetický průměr [Cq] 18,33 26,98 24,04 24,42 19,46 22,07 29,56 23,21 21,41 20,95 20,18 

minimum [Cq] 17,38 25,81 22,81 22,32 18,84 20,34 28,45 20,99 20,11 19,33 17,83 

maximum [Cq] 19,36 28,39 25,12 26,52 20,28 24,03 30,92 27,11 23,06 23,32 22,09 

standardní odchylka [+/- Cq] 0,46 0,66 0,68 1,26 0,48 1,07 0,71 1,03 0,84 1,07 1,07 

variační koeficient [% Cq] 2,50 2,45 2,83 5,16 2,49 4,84 2,39 4,42 3,93 5,11 5,29 

minimum [x-násobek] -1,92 -2,24 -2,33 -4,18 -1,54 -3,25 -2,14 -4,52 -2,42 -2,99 -4,94 

maximum [x-násobek] 2,06 2,66 2,13 4,41 1,77 3,97 2,59 15,38 3,19 5,31 3,88 

standardní odchylka [+/- x-násobek] 1,37 1,58 1,60 2,39 1,40 2,10 1,63 2,04 1,79 2,10 2,10 
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4.3. NormFinder 

NormFinder umožnil porovnat geny v rámci všech vzorků bez rozdělení na skupiny, a s rozdělením do čtyř skupin dle kmenu a pohlaví, 

dále zvlášť porovnal oba kmeny a samice a samce. 

Tabulka 10. Řazení genů v podskupinách dle programu NormFinder 

bez skupin 4 skupiny samice × samci WR × ISE 

gen hodnota stability gen hodnota stability gen hodnota stability gen hodnota stability 

ncbp 0,169 ncbp 0,292 ncbp 0,186 ncbp 0,057 

gapdh 0,269 gapdh 0,342 farb 0,257 gapdh 0,110 

sodc 0,300 sodc 0,380 gapdh 0,320 18s 0,115 

ama 0,329 farb 0,408 sodc 0,339 sodc 0,125 

farb 0,365 ama 0,425 ama 0,368 ama 0,139 

ef2 0,479 ef2 0,506 18s 0,424 farb 0,140 

18s 0,569 18s 0,633 ef2 0,510 ef2 0,180 

act 0,750 act 0,749 act 0,700 act 0,311 

rp2 0,805 rp2 0,812 rp2 0,810 rp2 0,322 

pfk 1,108 pfk 0,988 pfk 0,962 pfk 0,470 

tt 1,153 tt 1,096 tt 1,117 tt 0,489 
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4.4. Komparativní CT metoda 

Tabulka 11. Vyhodnocení a řazení genů komparativní CT metodou 

gen průměr standardní odchylky 

ncbp 0,96 

sodc 0,96 

ama 0,98 

gapdh 1,01 

farb 1,04 

ef2 1,08 

18s 1,21 

act 1,35 

rp2 1,38 

pfk 1,79 

tt 1,83 

 

4.5. RefFinder 

RefFinder vyhodnotil stabilitu všech genů a doporučil jejich řazení dle stability. 

Obrázek 15. Doporučené řazení genů dle stability programem RefFinder
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Tabulka 12. Řazení genů dle jednotlivých programů a doporučené celkové řazení 

metoda/pořadí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

geNorm ama/ef2  sodc farb ncbp gapdh 18s act rp2 pfk tt 

BestKeeper farb gapdh sodc ama ncbp ef2 pfk tt act 18s rp2 

NormFinder ncbp gapdh sodc ama farb ef2 18s act rp2 pfk tt 

DeltaCT ncbp sodc ama gapdh farb ef2 18s act rp2 pfk tt 

doporučené řazení ncbp ama sodc gapdh farb ef2 18s act pfk rp2 tt 

 

Tabulka 13. Řazení genů v jednotlivých podskupinách 

pořadí všechny vzorky samci samice ISE WR geometrický průměr skupin 

1 ncbp gapdh sodc 18s ncbp gapdh 

2 ama ama gapdh ncbp sodc ncbp 

3 sodc tt farb ef2 gapdh sodc 

4 gapdh ncbp ama farb farb farb 

5 farb rp2 ef2 sodc ama ama 

6 ef2 farb ncbp gapdh 18s ef2 

7 18s sodc tt ama ef2 18s 

8 act ef2 rp2 rp2 act tt 

9 pfk act 18s pfk tt rp2 

10 rp2 18s act act rp2 act 

11 tt pfk pfk tt pfk pfk 
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Diskuze 

H. contortus je vysoce patogenní hlístice, způsobující rozsáhlé ztráty v chovech 

malých přežvýkavců. Onemocnění negativně ovlivňuje zdraví a produktivitu zví-

řat. Chovateli přímo i nepřímo zvyšuje náklady na chov, jednak zvýšením nákladů 

na prevenci, profylaxi a léčbu zvířat, tak nepřímými ztrátami v podobě nižších 

zisků. V některých oblastech ohrožuje samotnou existenci chovu malých přežvý-

kavců. 

Rezistence k léčivům představuje obecný problém, nejen v chovech hospodář-

ských zvířat a v souvislosti s parazity. Rezistence k anthelmintikům byly hlášeny již 

od počátku použití prvních anthelmintik, počínaje fenothiazinem v padesátých 

letech dvacátého století, přes benzimidazoly v šedesátých letech, makrocy-

klické laktony, imidazothiazoly a tetrahydropyrimidiny v letech sedmdesátých. 

Často byly první výskyty rezistencí zaznamenány právě u H. contortus, následo-

vány dalšími druhy hlístic. Již od osmdesátých let jsou pravidelně sbírány infor-

mace o výskytu multirezistencí k několika třídám léčiv (Kaplan 2004). Rezistence 

vůči zcela nové třídě anthelmintik, aminoacetonitrilovým derivátům zastoupe-

ným monepantelem, se v praxi vyskytla během dvou let po jeho uvedení na trh, 

čímž se ještě zdůraznila nutnost situaci řešit a přijmout nová opatření, která by 

mohla alespoň snížit rychlost vzniku rezistencí a zabránit jejich dalšímu rozšiřování 

(Kearney a kol. 2016, web3). 

Rezistence nematod k anthelmintikům je rozsáhlou oblastí výzkumu. Předpo-

kládá se, že je to velká genetická variabilita v genomech hlístic, která jim umož-

ňuje se snadno přizpůsobovat vnějším podmínkám. Populace hlístic jsou obecně 

velké. Díky schopnosti rychle se rozmnožovat a přímému vývojovému cyklu ne-

jsou omezeny mezihostitelem. Je velmi pravděpodobné, že alely genů, spojené 

s rezistencí, se v genomu již vyskytují, ačkoliv v nízké frekvenci. Při nevhodné léčbě 

či celkově nezvládnutém managementu parazitóz dochází k urychlenému vý-

běru odolnějších jedinců, nesoucích konkrétní mutaci genu, umožňující jim přežít, 

tím se zvýší frekvence těchto rezistentních alel, což v konečném důsledku, bez 

zavedení příslušných opatření, vede k převážení rezistentních genů a vytvoření 

rezistentní populace (Wolstenholme a kol. 2004). Na základě tohoto předpokladu 
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můžeme usoudit, že selekci rezistentních alel není možné zcela zabránit, vhod-

nými způsoby managementu parazitóz jí ale můžeme omezit a udržet míru vý-

skytu rezistencí na přijatelné a zvládnutelné úrovni. Proto si výzkum klade za cíl, 

mimo jiné, identifikovat změny na molekulárně-genetické úrovni, které jsou s re-

zistencemi spojeny, což by mohlo přispět k lepšímu pochopení mechanismu 

vzniku rezistencí a do budoucna rozšířit podklady pro vývoj nových možností 

a postupů pro zvládání helmintóz.  

H. contortus je velmi rozšířeným modelem pro výzkum anthelmintik a rezistencí 

vůči nim, vlivů přispívajících ke vzniku a šíření rezistencí atd. Má vysokou schop-

nost si vyvinout rezistenci k anthelmintikům, nepochybný význam má i jeho ne-

gativní vliv na ekonomiku chovů a celosvětový výskyt. Taktéž nedávná publikace 

genomu přispěla k podpoře molekulárně-genetických výzkumů u této hlístice 

(Gilleard 2013, Laing a kol. 2013, Schwarz a kol. 2013). 

Optimální relativní kvantifikace qPCR dat vyžaduje spolehlivé referenční geny. 

Nespočet prací již ukázal, že spoléhat se pouze na jeden nebo několik málo 

obecně používaných genů, bez jejich důkladného zhodnocení v daném experi-

mentu, vede k nespolehlivým výsledkům. 

Naším cílem bylo zhodnotit potenciální referenční geny a jejich použitelnost pro 

relativní kvantifikaci mRNA u H. contortus. Otestovali jsme celkem 11 genů 

u samců a samic dvou různých kmenů H. contortus. Gen pro troponin T jsme vy-

brali záměrně pro jeho očekávanou nestabilitu a sloužil nám jako vnitřní kontrola 

našich dat.  

K hodnocení jsme použili komplexní nástroj (RefFinder), který zahrnoval čtyři různé 

algoritmy vyvinuté pro hodnocení genové exprese. RefFinder zvlášť vyhodnotil 

soubor genů podle jednotlivých algoritmů, nakonec doporučil celkové řazení 

genů dle stability. Z výsledků je vidět, že se pořadí genů, seřazených dle stability, 

liší u jednotlivých algoritmů, což jsme předpokládali, protože každý algoritmus 

pracuje s hodnotami jiným způsobem. Přesto všechny programy i celkové řazení 

určilo jako nejstabilnější geny pro jaderný čepičku vázající protein (ncbp), RNA 

polymerasu II (ama), superoxiddismutasu (sodc), glyceraldehyd-6-fosfát- 

-dehydrogenasu (gapdh) a mastné kyseliny a retinol vázající protein (farb). Gen 
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pro troponin T projevil očekávanou velkou variabilitu exprese, tudíž byl vyhodno-

cen jako nejméně stabilní ve všech případech, kromě algoritmu geNorm, kterým 

byl zařazen na osmou pozici v pořadí dle stability, celkové vyhodnocení ho 

přesto zařadilo na poslední pozici. 

Pro výběr optimálního referenčního genu jsme navíc porovnali výsledky celého 

souboru vzorků a jednotlivých podskupin, tj. mezi všemi čtyřmi skupinami vzorků, 

samci a samicemi, ISE a WR kmeny, a to pomocí programu NormFinder, 

který umožňuje porovnání podskupin. Obecně, nejlepšími se jevila stejná pětice 

genů. Na prvních dvou pozicích byly geny ncbp a gapdh, s výjimkou u skupiny 

samice × samci, kde druhou pozici obsadil farb a vytlačil gapdh na třetí pozici, 

a u srovnání ISE × WR, kde se v první pětici objevil gen pro ribozomální 18S RNA 

(18s) a farb byl až na šesté pozici. 

V následné části experimentu, která již nebyla součástí této diplomové práce, 

byly doktorkou Lecovou a kol. (2015) porovnávány stability pěti touto prací sta-

novených referenčních genů u vzorků ovlivněných anthelmintiky albendazolem 

a ivermektinem. Ve skupině ovlivněné albendazolem bylo pořadí genů následu-

jící: sodc, gapdh, farb, ama, ncbp. Všechny geny měly velmi podobnou hod-

notu stability dle programu geNorm, z čehož lze usuzovat, že všechny by bylo 

možné použít při experimentech s albendazolem. Již méně konzistentní výsledky 

přineslo hodnocení skupiny ovlivněné ivermektinem. Nejstabilnějšími geny se je-

vily farb a gapdh, následovány geny ama, ncbp, sodc. Vyhodnocení progra-

mem geNorm ukázalo nehomogenitu ve výsledcích, kdy farb a gapdh ještě 

splňovaly požadavky na stabilitu, další geny v pořadí už se ale odlišovaly od ide-

ální hodnoty a gen sodc se ukázal být nevhodným pro vzorky ovlivněné ivermek-

tinem, pravděpodobně z důvodu ovlivnění genové exprese tímto léčivem. 

Ncbp, nejstabilnější gen u neovlivněných vzorků, byl u ovlivněných vzorků hod-

nocen jako méně stabilní.  

GeNorm umožňuje též párovou analýzu, kterou lze určit, kolik je třeba genů 

pro spolehlivou normalizaci výsledků. U albendazolem ovlivněné skupiny to byly 

geny dva, u ivermektinu čtyři. Tyto výsledky jsou v souladu s obecným doporuče-

ním použití více referenčních genů. Přesto, že některé dříve uvedené informační 

zdroje uvádějí gen gapdh jako nespolehlivý, v našich experimentech se ve všech 
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skupinách projevoval jako stabilní, a proto bychom ho dále doporučili k použití 

u experimentů s H. contortus. 

Závěrem tedy doporučujeme, aby k relativní kvantifikaci mRNA ve studiích ge-

nové exprese H. contortus byla použita kombinace genu gapdh a minimálně 

jednoho dalšího z nejlépe hodnocených (ama, farb, ncbp). Výsledky měření 

vzorků ovlivněných anthelmintiky albendazolem a ivermektinem ukázaly odliš-

nosti v expresi těchto referenčních genů a vyloučily gen sodc z výběru nejstabil-

nějších genů, pro jeho nestabilitu ve vzorcích ovlivněných ivermektinem. Taktéž 

tyto výsledky potvrzují nutnost ověřit stabilitu použitých referenčních genů vždy 

pro konkrétní experimentální podmínky. 
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Závěr 
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Závěr 

Bylo vybráno jedenáct genů, včetně jednoho kontrolního, pro hodnocení jejich 

použití jako referenčních genů pro relativní kvantifikaci mRNA z Haemonchus 

contortus. Primery pro tyto geny byly navrženy a evaluovány. Exprese genů 

byla stanovena na čtyřech skupinách vzorků tvořených dospělci H. contortus, 

obojího pohlaví a dvou různých kmenů. Nejstabilnějšími geny se jevily ncbp, 

gapdh, farb, ama a sodc. Výsledky ukázaly nutnost použití kombinace více refe-

renčních genů z tohoto výběru u studií H. contortus, a zdůraznily podmínku vali-

dace těchto genů pro každý experiment.  
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Seznam zkratek 

a kol. a kolektiv 

č. číslo 

cDNA komplementární deoxyribonukleová kyselina 

Cq quantification cycle, cyklus kvantifikace 

CP crossing point 

CT threshold cycle, prahový cyklus 

DEPC diethylpyrokarbonát 

DNA deoxyribonukleová kyselina 

dNTP deoxynukleotid trifosfát 

DTT dithiothreitol 

H. contortus Haemonchus contortus, vlasovka slezová 

ISE kmen Inbred-Susceptible-Edinburg  

mRNA messengerová RNA 

noRT no reverse transcriptase 

NTC no template control 

PCR řetězová polymerázová reakce 

qPCR real-time PCR 

resp. respektive 

RNA ribonukleová kyselina 

RNAsa ribonukleasa 

RT reverzní transkriptasa 

RT-qPCR reverse transcription real-time PCR 

tj.  to je 

tzv. tak zvaný 

WR kmen White River  
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