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Abstrakt 

I přes všeobecné povědomí o škodlivosti kouření se mu překvapivě vystavují i ženy 

v průběhu těhotenství. Expozice cigaretovému kouři během těhotenství zvyšuje např. 

riziko předčasného porodu, potratu nebo syndromu náhlého úmrtí novorozence. Pro 

studium molekulárních mechanismů působení cigaretového kouře ve tkáních těhotných 

žen a jejich dětí jsme využili genomický přístup a stanovili genové expresní profily 

v leukocytech  z periferní krve matek a  z pupečníkové krve novorozenců, a také v 

placentě. Genové expresní profily v těchto tkáních byly detekovány pomocí Illumina 

HumRef8 v3 expresních čipů, které umožňují analyzovat expresi 23 811 kódujících, 

anotovaných transkriptů. Mikročipová data byla standardizována kvantilovou 

normalizací. Rozdílně exprimované geny byly detekovány proložením lineárního 

modelu s využitím funkce lmFit. Hodnoty statistické významnosti byly upraveny 

Benjamini-Hochbergovou metodou. 

Komparativní analýza expresních profilů matek kuřaček (N=23) a nekuřaček (N=62) 

odhalila řadu deregulovaných genů, čímž jsme prokázali nesporný negativní vliv 

cigaretového kouře na transkriptom studovaných tkání. Mezi up-regulované geny v 

periferní krvi kuřaček patřily např. IFI27, IFIT1L, IFI44L, RSAD2, HBD, OAS2, BCL2A1, 

SOS1, Hsp10 a HERC5. Naopak down-regulaci vykazovaly geny LILRA3, TNFSF13, 

TNF, TRAF3, CDH2, PLAA2, IL16 a LECT1. U placent kuřaček byly zjištěny up-

regulované geny VAV3, CYP1B1, COL4A5, FRAS1, LIPG, CD248, GPX, LOXL3, 

LOXL4, ADORA3, MEG3 a down-regulované geny COX7B2, MXRA1, IL18RAP, 

IL1RN, SOD2, VASP, PROCR, LPAR1, SLC35F2, SLC43A3, SLC24A4, SLC25A3, 

SLC22A4, SLC46A2, SLC11A1. V leukocytech z pupečníkové krve novorozenců, 

jejichž matky v těhotenství kouřily, byla zvýšená exprese genů VAV3, RGNEF, 

RRAGB, ADAT3, ABCD4, CCL3, CCL3L3, CCL3L1, CYP26A1 a snížení exprese genů 

HLA-DRB1, ZHX2, CHURC1, PPIF a LPAR1. Ve  tkáních kuřaček byly identifikovány 

geny vykazující tkáňově nespecifickou indukci cigaretovým kouřem, a proto tyto geny 

mohou být považovány za obecné biomarkery kouření. U všech třech tkání jsme 

funkční anotační analýzou určili deregulované biologické procesy a signální dráhy, 

které mohou objasňovat molekulární podstatu mechanismu působení cigaretového 

kouře nejen v periferní krvi matek, ale i u vyvíjejícího se plodu a v placentě.  

 

 

Klíčová slova: cigaretový kouř, těhotenství, genová exprese, biočip, periferní krev, 

pupečníková krev, placenta, biomarkery kouření 
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Abstract 

Despite widespread awareness of the adverse health effects of smoking, pregnant 

women expose themselves to this factor (firsthand and/or secondhand smoke). 

Cigarette smoke exposure during pregnancy increases the risk of preterm delivery, 

abortion or newborn sudden death syndrom. To study molecular mechanisms of 

cigarette smoke exposure in tissues of pregnant women and their newborns, we 

employed genomic approach and assessed gene expression profiles in leukocytes 

from maternal peripheral blood and umbilical cord blood and in placenta as well.  

Gene expression profiles of these tissues were determined by Illumina HumRef8 v3 

expression chips that enable analysis of 23 811 coding, annotated transcripts. 

Microarray data were normalized using the quantile method. Differential gene 

expression was analyzed using moderated t-statistic. A linear model was fitted for each 

gene given a series of arrays using lmFit function. Multiple testing correction was 

performed using the Benjamini and Hochberg method.  

Comparative analysis of gene expression profiles between smokers (N=23) and non-

smokers (N=62) revealed many deregulated genes, demonstrating a negative effect of 

cigarette smoke on transcriptome of the tested tissues. In peripheral blood of smokers, 

we detected overexpression of these genes; e.g. IFI27, IFIT1L, IFI44L, RSAD2, HBD, 

OAS2, BCL2A1, SOS1, Hsp10 and HERC5. Conversely, down-regulation was showed 

by genes LILRA3, TNFSF13, TNF, TRAF3, CDH2, PLAA2, IL16 and LECT1. In 

placenta of smokers, we identified up-regulated genes VAV3, CYP1B1, COL4A5, 

FRAS1, LIPG, CD248, GPX, LOXL3, LOXL4, ADORA3, MEG3 and down-regulated 

genes COX7B2, MXRA1, IL18RAP, IL1RN, SOD2, VASP, PROCR, LPAR1, SLC35F2, 

SLC43A3, SLC24A4, SLC25A3, SLC22A4, SLC46A2, and SLC11A1. In umbilical cord 

blood leukocytes of newborns, whose mothers smoked during pregnancy, we found 

increased expression of genes VAV3, RGNEF, RRAGB, ADAT3, ABCD4, CCL3, 

CCL3L3, CCL3L1, CYP26A1 and decreased expression of genes HLA-DRB1, ZHX2, 

CHURC1, PPIF and LPAR1. In smokers, we identified genes depicting tissue non-

specific induction by cigarette smoke and thus may be considered as general 

biomarkers of smoking. Functional annotation analysis in each tissue determined 

deregulated biological processes and signal pathways, which may elucidate molecular 

basis of mechanism of cigarette smoke exposure in maternal peripheral blood, but also 

in developing foetus and placenta. 

Keywords: cigarette smoke, pregnancy, gene expression, biochip, peripheral blood, 

umbilical cord blood, placenta, biomarkers of smoking 
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1.  ÚVOD     

Kouření, jako jeden z problémů současné společnosti z hlediska zdraví, je i přes 

všeobecné povědomí o  jeho škodlivosti stále dosti rozšířený zlozvyk. Cigaretový kouř 

je považován za významný zdroj karcinogenů působících mutagenně na aktivní i 

pasivní kuřáky. Cigaretovému kouři, ať už aktivní či pasivní expozici, by se měly 

vyvarovat především ženy v těhotenství. Existuje celá řada klinických a 

epidemiologických studií popisujících zcela zjevný negativní dopad kouření na vyvíjející 

se plod a placentu. Kouření žen v těhotenství může přispět k nízké porodní váze dítěte, 

předčasnému porodu, spontánnímu potratu či vyššímu výskytu syndromu náhlého 

předčasného úmrtí novorozence. Kouření během těhotentví dále narušuje jak adaptivní 

tak vrozenou imunitu dítěte. 

I přes tuto skutečnost se v naší společnosti stále nachází těhotné ženy, které se 

aktivně nebo pasivně vystavují cigaretovému kouři. Patologické projevy vlivu 

cigaretového kouře na pre- i postnatální vývoj dítěte a placenty jsou dobře 

prostudovány a popsány, nicméně molekulární podstata těchto abnormalit není zatím 

zcela objasněna. 

Právě objasnění vlivu cigaretového kouře na molekulární charakter tkání byl jeden z 

hlavních cílů této diplomové práce s názvem Studium genové exprese ve tkáních 

matky a plodu exponovaných cigaretovému kouři. Expozice cigaretovému kouři ovlivní 

různé biologické procesy jako je indukce enzymů, oxidace, signální transdukce, atd. 

Přičemž podkladem těchto odpovědí jsou změny exprese genů regulujících tyto 

procesy. Není snadné interpretovat tak velké množství biologických dat, nicméně se 

snažíme determinovat znaky či vzorce genové exprese, jejichž odchylky mohou vést k 

identifikaci genů deregulovaných vlivem specifické látky či sloučeniny jako je cigaretový 

kouř. Pro sledování těchto komplexních změn v genové expresi je vhodná metoda 

DNA mikročipů, která umožňuje analyzovat celý transkriptom. V této diplomové práci 

byly změny v aktivitě genů vlivem kouření během těhotenství studovány 

v leukocytech z periferní krve matek a  z pupečníkové krve novorozenců, dále v tkáni 

společné matce a dítěti, tedy v placentě. Vzorky byly od října 2008 do března 2009 

odebírány v porodnici v Českých Budějovicích. Celkem byly odebrány vzorky od  104 

žen a novorozenců. Po stabilizaci vzorků byla z tkání vyizolována celková RNA, jež 

byla podrobena kontrole kvantity a kvality. RNA splňující kritéria této kontroly byla 

podrobena in vitro transkripci a následné hybridizaci na Illumina HumRef8 v3 expresní 

mikročipy nesoucí sondy pro 23 811 kódujících anotovaných transkriptů. Vzhledem k 

výrazné odlišnosti v expresních profilech mezi tkáněmi, nebyly tkáně porovnávány 

mezi sebou, ale vliv kouření byl studován pouze v rámci jedné tkáně. 
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Cílem práce bylo provést optimalizaci metodiky a charakterizovat genové expresní 

profily ve studovaných tkáních. Dále pomocí komparativní analýzy identifikovat rozdílně 

exprimované geny ve tkáních žen kouřících během těhotenství a jejich dětí, a definovat 

potenciální molekulární markery cigaretového kouře. V neposlední řadě jsme si kladli 

za cíl odhalit mechanismus působení cigaretového kouře pomocí funkční anotační 

analýzy, která na základě souboru deregulovaných genů determinuje biologické 

procesy a signální dráhy ovlivněné tímto exogenním faktorem.  

 

2. BIOČIPY 
 

2.1   Historie biočipů 

Počátky studia genové exprese a posléze i biočipové technologie odstartoval pokus 

Edwina Southerna roku 1975, ve kterém Southern kombinoval hybridizaci na 

membránu s gelovou separací restrikčních fragmentů (SOUTHERN 1975). Southern 

využil faktu, že komplementární jednořetězcové nukleové kyseliny spolu hybridizují za 

vzniku dvouřetězcových molekul, nicméně tato vlastnost nukleových kyselin a jejich 

schopnost se vázat na nitrocelulózovou membránu byla pozorována už v roce 1965 

(GILLESPIE a SPIEGELMAN 1965). 

Southern takto poprvé detekoval specifické DNA sekvence pomocí radioaktivně 

značené DNA. Fragmentovaná, na gelu separovaná DNA byla ukotvena na membráně 

a hybridizována s radioaktivně značenou DNA o známé sekvenci. Tato metoda, přímý 

předchůdce blotujících metod, kterou dnes známe pod názvem Southern blot, dala 

vzniknout dalším, na stejném principu fungujícím technikám, jako je Northern (ALWINE 

et al. 1977) a Western blot (BURNETTE 1981).  

Během následujících let vědci využívali možnosti hybridizace mediátorové RNA 

(mRNA) s komplementárními DNA (cDNA) ukotvenými na nylonových membránách. 

Za více příbuzné resp. za předchůdce DNA mikročipů můžeme tedy považovat dot-

blotované metody a nylonové membrány s nanesenými DNA sondami, kde bylo tehdy 

pro vizualizaci používáno především radioaktivního značení (KAFATOS et al. 1979). 

Použití souboru různých DNA sad pro expresní analýzu bylo poprvé popsáno v roce 

1987. Tyto předchůdci expresních biočipů byli použity k identifikaci genů, jejichž 

exprese je modulována interferony (KULESH et al. 1987). Významným krokem ve 

vývoji biočipových technologií bylo zavedení robotického zařízení („gridding robots“), 

které vedlo k automatizaci a miniaturizaci dot-blotů a tím k postupnému přechodu od 

makročipů (nylonové membrány) k mikročipům.  
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Tímto zařízením bylo možno pravidelně nanést bakteriální kolonie na nylonovou 

membránu ve vysoké denzitě. Tyto první biočipy nesly i 10 000 jednotek, resp. 

bakteriálních kolonií, na ploše 22x22cm2. Příslušné kolonie se identifikovaly 

radioaktivně značenými sondami připravených z cDNA klonů (LENNON a LEHRACH 

1991). Urychlení evoluce biočipů bylo umožněno především rozvojem sekvenačních 

projektů, zavedením skla jako pevného podkladu a nahrazením radioaktivního značení 

fluorescenčním. Jednou z výhod fluorescenčního značení je možnost tzv. duálního 

barvení. Toho využívá jedno z prvních měření genové exprese pomocí 

miniaturizovaných biočipů provedené skupinou SCHENA et al. 1995. Tyto prvotní 

biočipy byly vytvořeny navázáním cDNA na sklíčko. V této komparativní hybridizační 

studii bylo použito duálního fluorescenčního barvení pro testovanou a kontrolní cDNA. 

Poměr jejich fluorescenčního signálu určil relativní hladinu exprese 45 genů u  

Arabidopsis. Miniaturizace, jako nejvýznamnější pokrok biočipových technologií, 

umožnila testovat podstatně větší počet genů na co nejmenších rozměrech biočipu 

během jednoho experimentu a snížila nároky na množství vzorku. Vývoj šel tak rychle 

kupředu, že už za rok po té bylo naspotováno 1046 cDNA sond na sklíčku o ploše 

1cm2 (SCHENA et al. 1996). Publikace o prvním biočipu nesoucím kompletní 

eukaryotický genom Saccharomyces cerevisiae vyšla v roce 1997. Tento DNA biočip 

nesl přes 2400 kvasinkových ORF, které byly naneseny na jednom sklíčku (LASHKARI 

et al. 1997). Další stěžejní bod pro vývoj biočipů dokumentuje publikace FODOR et al., 

kde je popsána metoda umožňující výrobu tzv. „high-density“ biočipů, tedy biočipů 

s podstatně vyšší hustotou nanesených sond než tomu bylo u předchozích biočipů 

(FODOR et al. 1991). V obecné rovině mikročipové technologie podstoupily rychlý 

vývoj v celkové miniaturizaci, počtu testovaných jednotek a ve statistických metodách, 

bez jejichž aplikace bychom se neobešli při analýze výsledků. 

 

2.2    Charakteristika biočipů  

Biočip, neboli mikročip, mikroset, matrix či arraj, představuje uskupení velkého počtu 

jednotek do jednoho funkčního celku. Jednotkami (sondami, próbami) jsou různé 

biomolekuly jako DNA, RNA, cDNA, proteiny atd. V literatuře se můžeme také setkat s 

termínem spot či spotování. Spot je kapka roztoku DNA nanesená (naspotovaná) na 

povrch biočipu. Podle rozměrů biočipů a počtu nanesených sond rozdělujeme biočipy 

na mikročipy (microarrays) a makročipy (macroarrays). Mikročipy jsou charakteristické 

malými rozměry a vysokou hustotou nanesených sond. Jedním ze zástupců a 

průkopníkem vysokodenzitních čipů je firma Affymetrix.  
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Makročipy, jak už název napovídá, disponují většími rozměry a nízkou hustotou 

nanesených sond (JONAK 2005). Ačkoliv termín mikročip původně charakterizoval 

pevný podklad DNA biočipů malých rozměrů, v současné době považujeme za 

mikročipy i některé filtrové biočipy právě pro jejich vysokou hustotu nanesených sond 

(CHEN et al. 1998). V literatuře se často setkáváme s nejednotným významem slov 

sonda (próba) a cílová molekula. Někteří autoři považují za sondu molekulu značenou 

a cílovou za molekulu imobilizovanou na čipu. Jiní popisují sondy jako molekuly 

imobilizované a cílové jako molekuly za značené, které hybridizují k sondám 

ukotveným na povrchu biočipu. V této práci budou za sondy (próby) považovány 

molekuly imobilizované na biočipovém nosiči, k nimž hybridizují cílové molekuly 

obsažené v testovacím vzorku. 

Pro výrobu biočipů se používají nejrůznější materiály, jejichž povch se zpravidla 

upravuje právě pro možnost imobilizace sond. Těmito materiály pro výrobu nosičů jsou 

např. plast, hliník, sklo a nylonové membrány, přičemž nejpoužívanějšími materiály 

jsou bezpochyby poslední dva zmíněné (JONAK 2005).  Substrátem pro makročipy, 

používaným především v minulosti, byly nylonové membrány, na nichž se cílové 

molekuly detekují především na základě radioaktivity (CHEUNG et al. 1999).  

Výborným biočipovým materiálem se osvědčilo sklo. V porovnání s membránovými 

biočipy má řadu výhod. Sklo je pevný, nepropustný materiál, který nedovolí průnik 

kapalině, čímž se dosáhne vyšších hybridizačních efektů mezi cílovou a ukotvenou 

molekulou. Další předností skleněných biočipů oproti membránám je jejich neporézní 

povrch, čímž se minimalizuje množství použitého vzorku a redukuje se čas pro post-

hybridizační odmytí nenavázaných cílových molekul a dalších nežádoucích látek. 

Povrch tohoto chemicky a tepelně inertního neporézního materiálu je pokryt nejčastěji 

poly-L-lysinem, epoxy nebo amino-silanem. Takto upravený povrch poskytuje reakční 

skupiny, které umožní kovalentní nebo nekovalentní navázání sond na povrch 

mikročipu.  

Poly-L-lysin nebo aminosilan nesoucí pozitivní náboj vytvoří s negativně nabitou DNA 

elektrostatickou vazbu. Naproti tomu kovalentní vazba vznikne reakcí epoxy skupiny s 

DNA, zejména s oligonukleotidy modifikovanými amino skupinami. Kovalentní vazba 

zajišťující ireverzibilní navázaní DNA sondy k povrchu biočipu minimalizuje ztrátu 

navázaných sond, což se může následně projevit snížením senzitivity (PETERSEN a 

KAWASAKI 2007). Zavedení fluorescenčního značení přineslo další nároky na 

používaný typ materiálu jako podkladu pro ukotvení sond. Pro detekci fluorescenčně 

značených cílových molekul je potřeba takového substrátu, který bude mít nízkou 

autofluorescenci, jinak by nebylo možné citlivé detekce fluorescenčního signálu 

značených prób, což plně splňuje právě skleněný materiál.  
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Další výhodou skleněných biočipům je možnost hybridizovat dva odlišně fluorescenčně 

značené vzorky v rámci jednoho podkladu tzv. duální značení (IIDA a NISHIMURA 

2002, TREVINO et al. 2007). 

 

2.3   Příklad biočipových formátů 

V oblasti makročipů se dá považovat za průkopníka firma Clontech. Původně se 

specializovala na výrobu nylonových expresních makročipů o rozměrech 8 x 12cm 

s relativně malým počtem ukotvených cDNA sond. Tyto Atlas® cDNA expresní biočipy 

nesou stovky cDNA molekul (~200-1000) imobilizovaných na pozitivně nabitých 

nylonových membránách (obr.1). Sondy cDNA na Atlas čipech byly speciálně 

připraveny tak, aby se předešlo možné nespecifické hybridizaci. Každá cDNA sonda je 

amplifikována z oblasti mRNA postrádající poly-A konec, repetitivní či jiné vysoce 

homologní sekvence. Pro značení vzorku hybridizovaného s cDNA sondami, se 

používá značení radioizotopy 32P či 33P. Pro detekci mRNA s nízkou expresí zvolíme 

značení 32P , který poskytuje větší citlivost detekce než 33P. Naproti tomu pro 

vysokodenzitní biočipy je vhodnější 33P, jehož signál je více koncentrován do jednoho 

bodu a nedochází tak ke splývání sousedících signálů. Detekce signálu po té 

zachycujeme autoradiografií a/nebo fosfoimagerem. Výhodou nylonových membrán je 

možnost opakovaného použití např. Clontech membrány lze použít minimálně třikrát.  

 

Obr. 1: Atlas Human Array obsahující vybrané cDNA sondy pro 588 genů. Detekce hladiny genové 

exprese v lidské placentě pomocí Atlas® Human cDNA Expression Array, která byla přes noc 

hybridizovaná s testovacím vzorkem a následně autoradiograficky exponovaná po dobu 2 dnů 

(www.clontech.com). 

http://www.clontech.com/
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U plastikových biočipů firma Clontech kombinuje přednosti nylonových membrán 

(opakované použití) a skleněných biočipů (uniformní neporézní povrch a velká vazebná 

kapacita). Atlas® Plastic microarray nesou tisíce oligonukleotidových sond 

imobilizovaných UV zářením na plastikových nosičích. Stejně  tak jako u sond na 

nylonových membrán jsou i zde próby značeny radioaktivně.  Plastikový povrch je 

neporézní a umožňuje vytvářet kvalitnější spoty, než je tomu u skleněných povrchů, a 

ve vyšší denzitě, než je tomu u nylonových membrán (www.clontech.com).  

Postupem času byly vyvinuty nejrůznější uspořadání biočipů, z nichž mezi 

nejzajímavější patří např. biočipy od firmy Luminex, Clondiag, Illumina či Nanogen.  

Firma Luminex vyvinula zvláštní typ formátu čipu nazývaný „beadarray“. Nejedná se 

tedy o planární uspořádání sond na sklíčku či membráně, ale o polystyrenové 

mikrosféry o průměru 5,6µm nesoucí na svém povrchu navázané oligonukleotidy, 

protilátky, peptidy nebo receptory. Mikrosféry jsou interně značené, naplněné 

červeným a infračerveným  fluoroforem. Různými poměry červené a infračervené barvy 

je vytvořeno 200 setů mikrosfér s odlišnou fluorescencí. Každý set mikrosfér nese 

sondy/protilátky pro specifický gen/protein. Detekční systém je založen na principu 

průtokové cytometrie. Mikrosféra procházející detekční komorou je osvětlována 

červeným laserem, který excituje červený a infračervený fluorofor. Signál daný 

poměrem těchto dvou barev definuje z jakého setu mikrosféra pochází. Zelený laser 

pak kvantifikuje množství navázaných testovaných molekul na mikrosféře (obr.2) 

(www.luminexcorp.com).  

 

A/    B/  

 

Obr. 2 : Luminex technologie. A/ 100 setů mikrosfér. Sety se od sebe liší interním fluorescenčním 

značením. B/ detail detekce dvěma lasery. Červený laser excituje interní fluorescenční barvičku, čímž se 

identifikuje konkrétní mikrosféra. Zeleným laserem se excituje povrchová fluorescenční barva 

(www.luminexcorp.com). 

 

http://www.clontech.com/
http://www.luminexcorp.com/
http://www.luminexcorp.com/
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S úplně odlišným uspořádáním přišla firma Clondiag, jejíž tzv. „arraytubes“ jsou čipy 

umístěné na dně zkumavky (obr. 3). V tomto systému je do testovaných molekul 

inkorporován biotin. Detekce cílových molekul se provádí prostřednictvím vazby 

konjugátu streptavidin - enzym HRP (horseradish peroxidase) na biotin a přidáním 

HRP substrátu, což vede k vytvoření modrého precipitátu v místě hybridizace 

(www.clondiag.com).   

 

 

 

 

 

                                                             

Obr. 3: Arraytube  (www.clondiag.com) 

 

 

Zajímavý typ biočipové platformy vyvinula firma Illumina. Jejich tzv. „beadarray“ 

technologie je založená na použítí 3μm skleněných kuličkách, kde každá nese stovky 

tisíc identických oligonukleotidů o délce 79 bazí. Tyto kuličky jsou ukotveny v jamkách 

nacházejících se na povrchu sklíčka ve vzdálenosti  5,7μm. Jamky jsou určené pro 

ukotvení vždy jen jedné kuličky, která je zde držena Van der Waalsovými a 

hydrostatickými interakcemi. Po té, co dojde k náhodnému usazení jednotlivých kuliček 

v jamkách, je čip dekódován pro určení polohy jednotlivých kuliček. Protože je 

uspořádání kuliček na povrchu čipu čistě náhodné je potřeba určit v jakém místě čipu 

se daná kulička nachází. K identifikaci konkrétní kuličky slouží adresní sekvence 

dlouhá 29 bazí. Zbylých 50 bazí slouží pro hybridizaci s komplementární cílovou cRNA 

(obr. 4B).  

 

http://www.clondiag.com/
http://www.clondiag.com/
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A/             B/  

 

Obr. 4: Uspořádání Illumina mikročipů: A/ skleněné kuličky o velikosti 3 mikrony se náhodně samovolně 

usazují v silikonových mikrojamkách na planárním nosiči. B/ kulička nesoucí oligonukleotid o velikosti 79 

bazí. Každá kulička nese tisíce kopií oligonukleotidu  obsahující jednak specifickou sekvenci (probe) pro 

daný gen o délce 50 bází a dále adresní sekvenci (address), na základě které dochází k dekodování dané 

kuličky (www.illumina.com). 

 

Sondy jsou navrhovány od 3 konce mRNA předlohy a dále podle speciálního algoritmu, 

který zohledňuje řadu parametrů jako minimální podobnost s ostatními geny, sekvence 

bez repetic, eliminace pseudogenů atd. Dále by měly sekvence splňovat společnou 

teplotu tání pro uniformní teplotu hybridizace. Díky malým vzdálenostem mezi jamkami 

je umožněno dosáhnout vysoké denzity kuliček na mikročipu a umístit tak několik 

testovacích jednotek/biočipů na sklíčku.   

V rámci jednoho sklíčka lze tedy analyzovat několik vzorků, čímž se minimalizuje 

variabilita, která vzniká v průběhu experimentu (obr. 5) (www.illumina.com). 

 

http://www.illumina.com/
http://www.illumina.com/
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Obr. 5: Ukázka celogenomových mikročipů firmy Illumina pro analýzu genové exprese.  Z leva do prava: 

čipy pro 12, 8 a 6 vzorků (www.illumina.com). 

 

 

Za zmínku stojí jeden z prvních výrobců elektročipů firma Nanogen. První generace 

čipů nesly původně pouze 25, postupem času i 100 jednotek, na ploše ~1cm2 (obr. 6).  

 

 

 

 

 

Obr. 6: Schéma elektročipů nesoucích 25 a 100 testovacích jednotek. Jednotky jsou uspořádané v centru 

elektročipu a každá je spojena s elektrodami na periferii elektročipu prostřednictvím platinového drátku 

(www.gtmb.org/VOL4A/GTMBVOL4AHTML/17_Feng.htm). 

 

 

http://www.illumina.com/
http://www.gtmb.org/VOL4A/GTMBVOL4AHTML/17_Feng.htm
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Současné  elektročipy  NanoChip(R) 400 nesou 400 testovacích jednotek na ploše 

0,7cm2 (obr. 7). Elektročipy jsou typickým zástupcem tzv. aktivních čipů, kdy je možné 

ovládat podmínky v místě každé jednotky individuálně. Každá jednotka je vodivě 

spojena se zdrojem napětí. Navození pozitivního náboje přitáhne analyzované DNA do 

testovacího místa, kde hybridizují. Nespecificky navázaná či nenavázaná DNA je po 

změně náboje odmytá. Tyto elektročipy jsou využívány zatím pouze pro kvalitativní 

analýzy DNA. Nízký počet jednotek je vykompenzován možností opakovaného použití 

(www.nanogen.com).  

 

 

 

 

Obr. 7: NanoChip(R) 400. www.nanogen.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nanogen.com/
http://www.nanogen.com/
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2.4    Výroba biočipů 

Existují dva základní přístupy k výrobě biočipů. Jedním z nich se nanáší neboli spotují 

presyntetizované sondy (cDNA, PCR produkty nebo oligonukleotidy) na biočipový 

nosič. Druhým způsobem se syntetizují oligonukleotidové sondy přímo na povrchu 

biočipu, tzv. in situ. Ačkoli oba typy biočipů, spotované a in situ vyráběné, slouží pro 

sledování genové exprese, existují základní rozdíly těchto uspořádání popsané dále 

(GABIG a WEGRZYN 2001). 

 

2.4.1   Sondy 

2.4.1.1    cDNA versus oligonukleotidové sondy  

Dostupnost rozsáhlých cDNA knihoven na jednu stranu urychlila vývoj v oblasti 

mikročipů, nicméně se na druhou stranu objevily technické problémy s jejich využitím 

jako je kontaminace cDNA knihoven nebo nesprávná anotace individuálních cDNA 

klonů v rámci setu klonů.  

Problémy spojené s výrobou cDNA sond vedly k vytvoření alternativních sond, 

syntetických oligonukleotidů, které jsou v současnosti převážně používány (YERSHOV 

et al. 1996, RAMSAY 1998). Použití syntetických oligonukleotidů přineslo mnoho 

výhod. Oligonukleotidové sondy jsou navrženy a syntetizovány pouze na základě 

sekvenční informace. Potřeba klonování PCR produktů tedy odpadá. Dále nehrozí 

kontaminace, což je asi největším přínosem oligonukleotidových sond. Sekvence 

oligonukleotidových sond je vytvořená na základě komplementarity ke specifickému 

genu či EST (expressed sequence tag). Sekvence sond musí být unikátní pro cílový 

gen vzhledem k příbuzným genům v rámci genové rodiny (LIPSHUTZ et al. 1999).  

Dlouhé cDNA sondy mohou obsahovat repetitivní sekvence, které jsou často přítomné 

v odlišných genech nebo mohou nést podobné sekvence společné u členů rodiny 

genů, proto se především u PCR produktů vyskytuje efekt křížové hybridizace. Tento 

nežádoucí efekt je u oligonukleotidových sond minimalizován. 

U oligonukleotidových sond se někdy užívá tzv. probe redundacy, kdy se vytvoří 

několik sond komplementárních k různým oblastem téhož genu. Použitím těchto 

několikanásobných nezávislých „detektorů“ pro jeden gen se značně minimalizuje efekt 

křížové hybridizace a falešně pozitivních signálů. Další stupeň redundance představují 

tzv. mismatch (MM) a  perfectmatch (PM) oligonukleotidové sondy ověřující specifitu 

hybridizace. MM sondy se od PM liší v jednom nukleotidu a jsou specifickou kontrolou, 

která umožňuje přímo odečíst signál pozadí a rozliší mezi specifickou a nespecifickou 

hybridizací (viz.2.4.4) (LIPSHUTZ et al. 1999, HARDIMAN 2001).  
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Snad jedinou nevýhodou oligonukleotidových biočipů je jejich vyšší cena oproti cDNA 

biočipům (LYONS 2003).  

 

2.4.1.2    Příprava sond  

Jedním ze způsobů přípravy sond je amplifikace ORF (open reading frame) či EST 

(expressed sequence tag).  Sondy vytvářené amplifikací ORF jsou vhodné pro 

organizmy plně osekvenované a s menším počtem intronů. Pro neosekvenované 

genomy či genomy obsahující introny se připravují sondy amplifikací EST. U 

organizmů, pro které zatím není dostupná žádná sekvence mohou být jako sondy 

použity klony z cDNA knihoven (LYONS 2003). Ve většině případů jsou sondy vybírány 

z veřejně dostupných databází. Příkladem rozsáhlé kolekce lidských cDNA klonů je 

např. IMAGE databáze (Integrated Molecular Analasis of Genomes and their 

Expression). Například lidské oligonukleotidové sondy tzv. Human Genom Oligo Set 

nabízí firma Qiagen (EISEN a BROWN 1999, LYONS 2003). Důležitým krokem 

v přípravě sond je jejich purifikace z PCR reakcí. Přítomnost kontaminujících složek 

jako jsou soli, detergenty či glycerol může narušit následný proces nanášení 

(spotování) sond a jejich kvalitu.   

 

2.4.1.3   Význam „spaceru“ při syntéze oligonukleotidových sond 

Reakce dvou ligandů, próby a cílové molekuly, probíhá za jiných podmínek, pokud jsou 

oba ligandy volné v homogenním roztoku nebo pokud je pohyb jednoho z nich omezen, 

jak je tomu právě u biočipů. Vázaný ligand (v tomto případě sonda) nemůže volně 

difundovat a tím se tak snižují reakční možnosti. Volný ligand je také blokován v reakci 

s pevně vázaným ligandem stérickými faktory. Proto je při syntéze oligonukleotidových 

sond vhodné na povrch biočipu vytvořit „spacer“ – vodítko, ze kterého bude 

oligonukleotidový řetězec zahájený. Oligonukleotidy prodloužené o „spacery“ jsou 

vzdáleny od svých sousedních prób a od podkladu a tak je dosaženo mnohem lepších 

interakcí mezi próbami a cílovými molekulami (obr. 15). Větší přiblížení próby a cílové 

molekuly je také ovlivněno vlastnostmi povrchu, ke kterému je ligand pevně vázán 

(SHCHEPNINOV et al. 1997, SOUTHERN et al. 1999). 
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Obr. 15: Spacery pomáhají překonat stérické zábrany při hybridizaci mezi molekulou vázanou a volnou. 

Konce vázaných molekul bez spaceru jsou nejblíže povrchu jsou tudíž méně dostupné než konce od 

povrchu vzdálené. Oligonukleotidy na dlouhých spacerech jsou oddálené od sousedních oligonukleotidů a 

od podkladu, což zkvalitňuje interakce s cílovou molekulou. „Spacery“ zde znázorněné jsou oligoetylen 

glykoly dlouhé 26, 60 a 105 atomů (SOUTHERN et al. 1999). 

 

Schepninov a kol. zkoumali vliv použití „spaceru“ pro snížení stérických zábran během 

hybridizace, které jsou především dány imobilizovaným oligonukleotidem. Tyto 

„spacery“ byly vytvořeny pomocí fosforamiditové chemické syntézy. Ukázalo se, že 

délka „spaceru“ má značný vliv na hybridizaci. Zvyšováním délky „spaceru“ lze zvýšit 

hybridizační účinnost až 150-krát. Dále bylo zjištěno, že jak pozitivně tak negativně 

nabité skupiny „spaceru“ redukovaly efekt hybridizace (SHCHEPNINOV et al. 1997). 

Na vzniku duplexu má samozřejmě podstatný vliv i obsah GC a AT párů (SOUTHERN 

et al. 1999). 

 

2.4.2    Spotované-mechanicky vyráběné biočipy  

U tzv. spotovaných biočipů  se relativně dlouhé (0,2-2,5kb) DNA fragmenty resp. PCR 

produkty a oligonukleotidy (30-70bp) mechanicky nanáší na chemicky upravený povrch 

biočipu. Nejčastěji se jedná o skleněné formáty velikosti klasických podložních sklíček. 

Spotovací techniky zahrnují dva odlišné způsoby nanášení sond, a to kontaktní nebo 

bezkontaktní metodu (IIDA a NISHIMURA 2002). Protože se rozmezí nanášených 

objemů sond pohybuje od pico až po nanolitry, je potřeba speciálního nanášecího 

zařízení. S technologií zdokonaleného zařízení, kterým se začínaly vyrábět původní 

cDNA biočipy, přišel tým Patrica Browna (SCHENA et al. 1995). Jejich cDNA sondy 

byly vytvořeny na podkladě mRNA, která byla přepsána do cDNA, vnesena do 

plazmidů a pomnožená v bakteriální kultuře. PCR amplifikací se získala konečná 
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podoba sondy, která byla spotovacím zařízením nanášena na nosič (SCHENA et al. 

1995). Původní spotované biočipy byly založené na nylonových membránách, jež nesly 

cDNA jako sondy. Membránové formáty jsou sice používány dodnes, nicméně 

z hlediska vazebné kapacity se pro nanášení sond jeví jako výborný podklad sklo. 

 

 

2.4.2.1    Parametry ovlivňující vlastnosti spotů 

Kvalita biočipů vyráběných spotováním může být ovlivněna parametry jakými jsou 

například geometrie biočipu a hustota spotů (obr. 8A). Samotné vlastnosti jednotlivých 

spotů jsou pak vyjádřeny jejich morfologií, počtem sond a hybridizační hustotou, která 

vyjadřuje množství cílových molekul schopných hybridizace do dané oblasti určitého 

spotu (obr. 8D).  

Všechny tyto parametry a vlastnosti jsou při výrobě čipů ovlivňovány nejrůznějšími 

faktory jako je teplota, vlhkost, koncentrace prób, ale i typ nanášecích jehel a typ 

spotovacího zařízení (pin nebo inkjet typ) (DUFVA 2005). Morfologie spotu je například 

ovlivněna především vlhkostí, teplotou a typem pufru (DIEHL et al. 2001, RICKMAN et 

al. 2003, WROBEL et al. 2003). PCR produkty jsou obvykle precipitované 

v isopropanolu, resuspendované v pufru a následně umístěné do 96 nebo 384 

jamkových mikrotitračních destiček. Z jednotlivých jamek jsou pak nabírány souborem 

jehel, kterými jsou naneseny na podložní materiál biočipu (EISEN a BROWN 1999).  

Obecně používané pufry jsou 50% DMSO a 3X SSC. Pufr DMSO zajistí i při nižší 

vlhkosti okolního prostředí spoty kulaté a souměrné, nicméně nežádoucím efektem je, 

že vlivem DMSO vznikají spoty větších rozměrů. Tento nedostatek nehrozí u použití 

SSC pufru, který zachová spoty malé, ale jeho použití je žádoucí při vyšších vlhkostech 

vzduchu. Součástí pufrů jsou aditiva. Nejčastěji používanými jsou betain, etylen glykol 

a detergenty. Betain a etylen glykol snižují evaporaci vody ze spotu na sklíčku a tím 

zvyšují čas pro navázání sondy k povrchu čipu (DIEHL et al. 2001). Betain např. 

usnadňuje vazbu PCR produktů k  povrchům upravených poly-L-lysinem a 

aminosilanem (DIEHL et al. 2001, WROBEL et al. 2003). Přidáním detergentů do 

spotovacích pufrů se sníží velikost spotů a zlepší se nasávání vzorku do jehly 

(WROBEL et al. 2003). Nejen tvar, velikost a hustota spotů, ale i jejich geometrie je 

důležitým parametrem. Kontaktně nanášené spoty mohou být z této geometrie 

vychýlené nebo dokonce hrozí i úplná absence sondy v jednotlivých spotech (DUFVA 

2005) (obr. 8A). S tímto problémem se nesetkáváme u spotů vyráběných in situ 

světlem řízenou syntézou (viz. kapitola 2.4.3). 
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Obr. 8: Parametry ovlivňující výrobu biočipů. (A) Denzita spotů a geometrie biočipu. Denzita spotů je 

definovaná jako hustota, ve které jsou spoty naneseny.  Geometrie biočipu vyjadřuje prostorovou lokalizaci 

spotů na dané ploše. Černé spoty znázorňují vychýlení z dané geometrie během spotování. 

(B) Fluorescenční snímek a 3D ilustrace vysokokvalitních homogenních spotů (vlevo) a nízkokvalitních 

heterogenních spotů („coffee ring“). (C) Znázornění hustoty sond, která je definovaná jako počet sond 

nanesených na určité ploše. Hybridizační hustota definuje počet nahybridizovaných cílových molekul na 

určité ploše (D). Hybridizační účinnost je vyjádřena poměrem mezi nahybridizovanými cílovými molekulami 

a hustotou sond (DUFVA 2005).  

 

 

Tento nedostatek nemusí být způsoben jen chybou kontaktního nanášení. Důvodem 

může být také vyschnutí roztoku sond v mikrotitrační destičce, kdy nedojde k nasátí 

roztoku do nanášecích jehel. Jako protiopatření se používají aditiva (betain, DMSO), 

která snižují evaporaci vody nebo se jednoduše provádí chlazení mikrotitračních 

destiček, což také sníží vypařování vody. 

Po nanesení spotů může nastat nežádoucí efekt pohybu sond od středu k periferii 

spotu (obr. 8B). Tento nežádoucí pohyb lze eliminovat zvýšením viskozity roztoku 

pomocí spotujícího pufru (DUFVA 2005). 

DNA knihovny je potřeba mít resuspendované ještě před nanášením na vhodnou 

koncentraci. Pro cDNA sondy je vhodná koncentrace 100-500ng/µl.  cDNA knihovny 

obsahují PCR produkty o různých velikostech, proto je koncentrace a viskozita rozdílná 

mezi jednotlivými jamkami, což jsou právě ty faktory ovlivňující tvar a velikost spotů. 
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Tvar spotů, morfologie a velikost jsou vysoce závislé na koncentraci DNA, kde 

nepravidelné tvary (tzv. doughnut-shaped a crescent shape) spotů jsou většinou 

způsobeny právě nedostatečnou koncentrací DNA. Obecně jsou na údržbu a nanášení 

snazší oligo knihovny než cDNA knihovny, protože jsou více homogenní, co se týče 

koncentrace a viskozity (PETERSEN a KAWASAKI 2007).  

 

2.4.3    Spotery-nanášecí zařízení  

Nanášecí zařízení (tzv. spotery) mají nejčastěji podobu automatických robotů. Tito 

roboti mají kontrolu pohybu ve všech třech osách-x, y a z, s přesností +/- 5µm. Čím 

vyšší přesnost, tím více jednotek na ploše může být naneseno. Rozhodujícím kritériem 

spotujících robotů je počet sklíček, na které mohou tisknout v jednom kole tištění. Jsou 

dostupné přístroje vytvářející 25 až 200 sklíček najednou. Spotující robot ponoří 

nanášecí hlavici (soubor specializovaných jehel) do příslušných jamek mikrotitrační 

destičky. Jehly nasají přibližně 1µl  roztoku DNA sond a jsou přemístěny nad povrch 

čipu. Po nanesení kapky DNA roztoku na povrch čipu jsou jehly dekontaminovány a 

vysušeny a celý proces je znova opakován pro další set DNA sond. Proces tisknutí 

sond se provádí v bezprašném, vlhkostně kontrolovaném prostředí. Nízká hladina 

vlhkosti může způsobit vyschnutí vzorku uvnitř jehly ještě před nanesením. I když 

proces mytí a sušení jehel probíhá v pořádku, přesto je potřeba jednou za čas jehlice 

vyjmout z nanášecí hlavice a vyčistit, nejlépe např. sonikací  (PETERSEN a 

KAWASAKI 2007). Spotování presyntetizovaných sond cDNA či oligonukleotidů se 

provádí kontaktní či bezkontaktní metodou, které se vyskytují v řadě variant. Typickou 

kontaktní metodou je tzv. pen tip technologie. Dále nejznámějším bezkontaktním 

způsobem nanášení sond je metoda inkjet. 

 

 

 

2.4.3.1    Kontaktní nanášení sond  „pen tip“ technologií  

Původní, převážně používanou pen tip metodou se nanášejí cDNA sondy přímým 

kontaktem nanášecího zařízení s modifikovaným povrchem sklíčka. Nanášecím 

zařízením je soubor jehel, pinzet nebo kapilár upevněných na robotickém rameni, které 

provádí pohyb mezi mikrotitrační destičkou, povrchem čipu a mycí stanicí (SCHENA et 

al. 1995). Touto metodou lze na sklíčko nanést tisíce sond (obr. 9). Tento způsob 

výroby však s sebou nese některé nevýhody jako je např. nejednotná velikost a tvar 

nanášených spotů.  
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Pro nanášení sond se dříve používaly ocelové jehly, u kterých vlivem kontaktu 

s povrchem docházelo k opotřebení, proto se přešlo k jiným materiálům jako je wolfram 

a silikon.    

Silikonové jehly používané pro kontaktní nanášení sond navíc zanechávají menší spoty 

než jehly ocelové (DUFVA 2005). Kontaktní metoda je sice robustní, nicméně citlivá na 

prach, nečistoty, který se mohou akumulovat v mezeře jehly, což může bránit nasátí 

vzorku. Nanesení vzorku dále závisí na dokonalosti obou hrotů. Pro nanesení vzorku je 

potřeba, aby se oba hroty dotkly podkladu (PETERSEN a KAWASAKI 2007). 

 

 

 

Obr. 9: Schéma výroby spotovaných biočipů. V každém kroku je presyntetizovaný oligonukleotid nanesen 

na povrch biočipu. Použitím hlavice s 48–96 jehlami umožní najednou nanést 48–96  různých 

oligonukleotidů (DUFVA 2005). 

 

 

 

2.4.3.2    Bezkontaktní nanášení sond „inkjet“ technologií 

Výroba biočipů kontaktním nanášením sond s sebou nesla řadu technických potíží, 

které lze obejít právě metodou bezkontaktní. Nejpoužívanější bezkontaktní nanášecí 

metoda inkjet je v podstatě modifikací zařízení používaného k tisknutí inkoustu na 

papír. Tato metoda je podobná metodě kontaktní z hlediska robotiky, ale na místo jehel 

je na robotickém rameni ukotven soubor malých trysek. Poté, co je vzorek DNA 

odebrán z mikrotitrační destičky pomocí dispenzního zařízení, jsou nanášecí trysky 

přesunuty do určité polohy nad sklíčko a vzorek je z trysky vypuzen na povrch sklíčka. 

K přenosu roztoku sond z miniaturních trysek na pevný podklad se užívá 

piezoelektrické či jiné formy síly (SCHENA et al. 1998, SCHENA 2000).  

Protože je tato metoda bezkontaktní, lze pomocí ní nanášet sondy s podstatně větší 

kvalitou a hustotou než je tomu u kontaktní pen tip metody (SHIU a BOREVITZ 2008).  
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Metodu inkjet k výrobě cDNA čipů využívá převážně firma Agilent, jež tuto technologii 

využila pro in situ syntézu oligonukleotidů, kdy jsou pomocí bezkontaktního nanášecího 

zařízení monomery (fosforamidit nukleosidy) rovnoměrně nanášeny na speciálně 

připravený povrch sklíčka. Pořadí, v jakém jsou monomery nanášeny určuje sekvenci 

prób (obr. 10). Fosforamiditovou in situ syntézou mohou být takto vytvářeny až 60-

merní oligonukleotidy, nicméně v ne tak vysoké hustotě jako je tomu u světlem řízené 

in situ syntézy.  

 

 

 

Obr. 10: Selektivní prodlužovaní oligonukleotidů metodou inkjet (DUFVA 2005). 

 

Bezkontakním nanášením se docílilo ještě menších spotů oproti těm nanášených 

kontaktním způsobem, nicméně i miniaturizace má své hranice. Následkem neustálého 

zmenšování velikosti spotů se objevuje problém s rozlišením signálu a musely by být 

vyvinuty nové fluorescenční skenery s vyšším rozlišením, či by musely být zavedeny 

jiné metody detekce (DUFVA 2005). 

 

 

2.4.4    In situ syntetizované sondy metodou fotolitografie 

Tým vědců pod vedením Stephena Fodora přišel s převratnou technologií syntézy 

oligonukleotidů kombinující techniku fotolitografie s technikou chemické syntézy DNA 

na pevném podkladu (FODOR et al. 1991). Později se tato metoda stala stěžejní pro 

výrobu vysokodenzitních čipů firmy Affymetrix. Touto metodou se syntetizují 

oligonukleotidové sondy in situ tedy přímo na povrchu čipu. Každá pozice na čipu nese 

vazebné místo pro dNTP, které je blokováno navázanou protektivní fotosenzitivní 

skupinou. Po osvícení UV zářením dojde k deaktivaci fotosenzitivních skupin a tím 

k odblokování vazebných míst pro budoucí dNTP. K aktivaci dochází jen u těch skupin, 

které nejsou chráněny fotolitografickou maskou. V dalším kroku se nově přidané dNTP 

vážou na ta místa, která byla ozářená UV.  
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5´-OH konce těchto navázaných dNTP jsou opět inaktivovány fotosenzitivní skupinou. 

Použitím nové masky v dalším kole dochází k osvícení fotosenzitivních skupin v jiných 

pozicích čipu (obr. 11).  

 

  

 

 

 

Obr. 11: Světlem řízená syntéza oligonukleotidů. Fotoprotektivní hydroxyly (X-O) ukotvené na pevném 

podkladu jsou ozářeny světlem procházející skrz fotolitografickou masku. Vzniklé hydroxylové skupiny 

v místech nechráněných maskou reagují s 5´-fotoprotektivním deoxynukleosidfosforamiditem. 

Prostřednictvím nové masky dojde k ozáření jiných fotoprotektivních hydroxylů a dále navázání dalšího 5´-

fotoprotektivního deoxynukleosdifosforamiditu (PEASE et  al. 1994). 

 

S použitím různých masek jsou takto nasyntetizovány  25 nukleotidové sondy na 

sklíčku o ploše ~1,28 cm2. Tato plocha (probe array) je dále rozdělená na čtverečky, 

tzv. features, o velikosti až 18µm2. Každý čtvereček nese konkrétní typ 25 nukleotidové 

sondy (obr. 12).   
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Obr. 12: A/ Biočip o rozměru 1,28 x 1,28cm je rozdělená na tisíce čtverečků, tzv. „features“ o velikosti 

méně než 11, 11 či 18μm
2
 B/. C/ Každý čtvereček (feature) nese konkrétní typ próby o délce 25nt. D/ 

(www.affymetrix.com). 

 

 

Pro 1 gen je na čipu nesyntetizováno několik různých sond se 100% komplementaritou 

k různým oblastem 1 genu. Každá tato sonda, tzv. perfectmatch sonda (PM)  má svůj 

protějšek, tzv. mismatch (MM) sondu, která se od perfectmatch liší v jednom 

nukleotidu. (obr. 13) (www.affymetrix.com). 

 

 

http://www.affymetrix.com/
http://www.affymetrix.com/
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Obr. 13: (1) Biočip o rozměru 1,28 x 1,28cm, kde jsou nanesené sondy (2) Každá sada sond 

obsahuje 11 různých sond pro jeden specifický gen. PM a MM sondy mají párové uspořádání (3). 

Každá jednotka obsahuje ~40x10
7
 kopií určité sondy, ke které jsou komplementární značené 

cílové molekuly (*) (www.affymetrix.com). 

 

 

Nevýhoda metody fotolitografické syntézy in situ je nutnost použít vždy novou masku 

v každém kole. Pro každý čip je potřeba 4xN masek, kde N je počet monomerů. Pro 

výrobu čipu nesoucího sondy o 25 nukleotidech je potřeba 100 masek, což je jak 

finančně tak časově velmi náročné.  

Modifikace fotolitografické syntézy umožnila obejít tuto hlavní nevýhodu a to pomocí 

zařízení MAS (Maskless Array Synthesizer), které nahrazuje fotolitografické masky 

virtuálnímí (obr. 14). Každá virtuální maska je generovaná počítačem, jejíž obraz je 

přenesen do DMD (Digital Micromirror Device) zařízení obsahující mikrozrcadla o 

velikosti 16µm. Mikrozrcadla jsou individuálně ovládána a mohou tak vytvořit 

požadovaný vzor či obraz na povrchu čipu (sklíčka) (SINGH-GASSON et al. 1999).   

Zařízením MAS se podařilo nasyntetizovat 195 000 24-merních sond na ploše 1,3 - 1,7 

cm2. Podle některých autorů je možné nasyntetizovat  podstatně delší sondy, nicméně 

zvolení optimální délky sond není jednoduché.  

http://www.affymetrix.com/
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Musíme vzít v úvahu mnoho faktorů ovlivňujících chování syntetizovaných sond  jako 

jsou stérické zábrany, hydrofobicita, náboj, atd. (NUWAYSIR et al. 2002). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 14: Princip MAS technologie. Použitím malých zrcadel namísto masky je světlo orientováno do 

určitých oblastí biočipu (krok 1). Také v tomto případě světlo deaktivuje protektivní skupiny (krok 2), což 

umožní selektivní prodloužení určitých oligonukleotidů (krok 3). Celý proces je opakován 4 x délka 

oligonukleotidu, tzn. oligonukleotid dlouhý 60 bp vyžaduje 240 opakování kroků 1–3 (DUFVA 2005). 
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3.    TOXIKOGENOMIKA 

 

3.1    Úvod 

Změna okolního prostředí či cílené vystavení buněk a tkání stresovým podmínkám, 

může ovlivnit široké spektrum buněčných procesů, jež mohou vyústit v řadu 

patologických buněčných změn a následně i celého organizmu.  

Pro analýzu těchto komplexních buněčných odpovědí se ukazuje jako nejvhodnější 

metoda mikročipů, která je čím dál více používaná současnými molekulárními 

epidemiologicko - toxikogenomickými studiemi. Molekulární epidemiologie poukazuje 

na možná nebezpečí působení komplexních faktorů okolního prostředí (motorové 

emise, městský vzduch, cigaretový kouř) či konkrétních látek na vznik řady 

onemocnění. Toxikogenomika pak na základě detekce změn genové exprese 

identifikuje konkrétní geny a proteiny vhodné pro další monitorování vlivů těchto látek. 

Jedním z předních zájmů molekulární epidemiologie je chemicky indukovaná 

karcinogeneze. Mnoho úsílí je především věnováno studiu karcinogeneze vyvolané 

cigaretovým kouřem, neboť ten je považován za významný zdroj karcinogenů 

působících mutagenně u aktivních i pasivních kuřáků (VILLARD et al. 1998, 

HUSGAFVEL-PURSIAINEN 2004). Pasivní expozice cigaretovému kouři zvyšuje riziko 

rakoviny plic u žen o 20% a u mužů o 30% (IARC 2004). 

V cigaretovém kouři bylo identifikováno ~4000 chemických látek, mezi kterými najdeme 

69 prokázaných, pravděpodobných či možných karcinogenních sloučenin a látek v 

souladu s IARC standardy (International Agency for Research on Cancer). 

Karcinogenní sloučeniny se vyskytují jak v pevné, tak plynné fázi cigaretového kouře. 

Mezi tyto karcinogeny patří např. polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), 

heterocyklické hydrokarbony, aldehydy, fenolické sloučeniny a aromatické aminy. Dále 

byly v cigaretovém kouři stanoveny karcinogeny první třídy, mezi které se řadí - 

benzen, vinylchlorid, ethylen oxid, arsen, berilium, nikl, chrom, kadmium, polonium atd.  

(IARC 2004).  
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3.2  Cigaretový kouř a volné radikály 

3.2.1    Reaktivní kyslíkové a dusíkové sloučeniny 

Reaktivní kyslíkové a dusíkové sloučeniny, radikály (ROS a RNS) jsou skupinou látek 

zahrnující především superoxidový radikál (O2
-), peroxid vodíku (H2O2), hydroxylový 

radikál (OH), oxid dusnatý (NO) a peroxynitrit (ONOO- ) (VALKO et al. 2006). 

ROS/RNS vznikají v buňce přirozeně (metabolizmus, elektron-transportní řetězec, 

imunitní reakce neutrofilů a makrofágů) nebo při působení okolních (exogenních) 

faktorů, kterými jsou nejčastěji např. UV a ionizující záření či xenobiotika (CADENAS 

1989). Významným exogenním faktorem zodpovědným za tvorbu ROS a RNS je 

cigaretový kouř. 

 

 

3.2.2    Přirozené zdroje ROS a RNS  

Hlavním endogenním zdrojem ROS jsou mitochondrie, resp. elektron-transportní 

systém lokalizovaný na vnitřní mitochondriální membráně, což je místo vzniku radikálu 

O2
-, který je dále enzymem superoxid dismutázou (SOD) přeměněn na H2O2. Dalším 

zdrojem H2O2 je na vnější mitochondriální membráně lokalizovaný enzym 

monoaminooxidáza (MAO), který katalyzuje oxidativní deaminaci aminů za vzniku 

H2O2. Peroxid vodíku je dále zdrojem radikálu OH (CADENAS a DAVIES 2000).   

Protože jsou mitochondrie hlavním endogenním zdrojem kyslíkových radikálů, jsou 

vybavené neenzymatickými a enzymatickými antioxidanty (GSH, SOD, GPX), 

prostřednictvím nichž eliminují oxidativní stres (INOUE et al. 2003). 

Vedle mitochondrií je dalším buněčným producentem ROS enzym XO (xantin oxidáza) 

a cytochrom P450 (VALKO et al. 2004).  

Dalším endogenním zdrojem ROS jsou buňky imunitního systému - neutrofily, 

eosinofily a makrofágy. Během zánětlivého procesu tyto buňky produkují radikály O2
-, 

NO a H2O2. NO se jako významná signální molekula uplatňuje např. v neurotransmisi, 

regulaci krevního tlaku nebo v imunitních odpovědích proti patogenům. Buněčným 

producentem této signální molekuly je enzym nitrit oxid syntáza (NOS) (VALKO et al. 

2006). Reakce O2
- a NO je zdrojem dalšího radikálu ONOO- způsobující fragmentaci 

DNA a oxidaci lipidů (CARR et al. 2000, VALKO et al. 2004).  
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3.2.3    Oxidativní poškození jaderné a mitochondriální DNA 

Jak je o kyslíkových a dusíkových radikálech známo, zastupují v buněčných procesech 

duální roli, jak pozitivní tak i negativní. Pozitivní buněčné odpovědi (proliferace a 

přežití) jsou vyvolané výhradně nízkými koncentracemi radikálů. Naopak vysoké 

koncentrace radikálů neboli tzv. oxidativní stres, vyvolají zastavení buněčného cyklu či 

buněčnou smrt.  

Oxidativní stres je charakterizován jako kumulativní produkce ROS/RNS. Tento stav 

může být na jedné straně způsoben nadprodukcí ROS/RNS, na straně druhé deficiencí 

enzymatických a neezymatických antioxidantů, které eliminují volné radikály. Při 

oxidativním stresu dochází k poškození buněčných struktur, lipidů, proteinů a DNA 

(VALKO et al. 2006). 

Poškození DNA způsobené radikály zahrnuje jedno nebo dvouřetězcové zlomy DNA, 

purinové, pyrimidinové nebo deoxyribózové modifikace, tzv. DNA adukty. Za DNA 

adukt považujeme biologický marker oxidativního poškození asociovaný se zvýšeným 

rizikem karcinogeneze. DNA poškození se může projevit na úrovni transkripce, 

replikace, signální transdukce a genomické nestability (COOK et al. 2003). 

Tato buněčná poškození jsou pravděpodobně zodpovědná za buněčné stárnutí a 

rozvoj řady onemocnění (arterioskleróza, artritida, neurodegenerativní onemocnění) 

(HALLIWELL a GUTTERIDGE 1999).  Jak bylo u mnoha typů rakovin potvrzeno, jsou 

pro indukci karcinogeneze klíčové právě radikály způsobené poškození DNA 

(KLAUNIG a KAMENDULIS 2004). Například OH radikál reaguje se všemi částmi 

DNA. Napadá jak purinové a pyrimidinové báze tak deoxyribózovou kostru 

(HALLIWELL a GUTTERIDGE 1999). Reakcí OH radikálu a purinu guaninu vzniká 

rozsáhle studovaný DNA adukt 8-hydroxyguanin (8-OH-G) (obr. 15). Jedná se o 

oxidovaný DNA produkt, který je považován za mutagenní a karcinogenní. Tato 

modifikace postihuje jeden z 105 guaninů v normální lidské buňce (HALLIWELL a 

GUTTERIDGE 1999). Přítomnost   

8-OH-G byla poprvé stanovena v moči (SHIGENAGA et al. 1989). Působením 

exogenního zdroje ROS, jakým je radiace nebo cigaretový kouř, lze indukovat vznik 8-

OH-G (HALLIWELL a GUTTERIDGE 1999). U působení cigaretového kouře bylo na 

základě stanovení hladin 8-OH-G v leukocytech a moči zjištěno zvýšení oxidativního 

poškození DNA až o 50% (VALKO et al. 2006).  
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 Obr. 15: Vznik 8-hydroxyguaninu  po reakci guaninu s hydroxylovým radikálem. Adukt 8-OH-G podstupuje 

keto-enol tautomerii, proto je také nazýván 8-oxo-G (VALKO et al. 2006). 

 

Oxidativní poškození DNA může být také způsobeno RNS, především ONOO-   a 

dalšími oxidy dusíku. Reakcí guaninu s ONOO-    vzniká 8-nitroguanin. Tento adukt má 

tendence indukovat G:C -> A:T transverze. Nicméně potenciální role 8-nitroguaninu 

v karcinogenezi není dosud objasněná (VALKO et al. 2006). 

Kromě rozsáhlých studií věnovaných oxidativnímu poškození jaderné DNA existují také 

důkazy o souvislosti oxidativního poškození mitochondriální DNA a iniciaci 

karcinogeneze (PENTA et al. 2001, INOUE et al. 2003). Je dobře známo, že 

mitochondriální DNA je více náchylnější k oxidativnímu poškození než jaderná DNA 

(AMES et al. 1995). Tato skutečnost může být i důsledkem nízké reparační kapacity 

mitochondriální DNA oproti reparačním mechanizmům jaderné DNA (GIULIVI et al. 

1995). 

 

3.3   Oxidativní stres vyvolaný cigaretovým kouřem a jeho vliv  

na genovou expresi 

Působení cigaretového kouře ve většině případů dereguluje expresi genů zahrnutých v 

oxidativním stresu, imunitní/zánětlivé odpovědi, metabolismu xenobiotik, koagulaci a 

fibrinolýze, regulaci protoonkogenů, heat shock proteinů, DNA reparačních enzymů, 

strukturálních jednotek pro kondenzaci DNA a v degradaci extracelulární matrix (SEN 

et al. 2007). Expozice různých tkání (myší fibroblasty, lidské bronchiální a krevní 

buňky, endotely) či organizmů (myš, potkan, člověk) cigaretovému kouři vede obecně 

k up-regulaci ALDH3, HMOX-1 a CYP1A1. 

Protože je cigaretový kouř významným zdrojem volných radikálů a kovových iontů, 

může proto narušit nízké fyziologické koncentrace buněčných radikálů a kovů hrajících 

nepostradatelnou roli v buněčné signalizaci a expresi řady genů (THANNICKAL a 

FANBURG 2000). ROS a ionty kovů působí na signální dráhy vedoucí od membránově 

vázaných receptorů pro růstové faktory, G-proteiny Ras, Src tyrozin kinázy přes 

cytoplazmatické MAPK kinázy až po aktivaci jaderných transkripčních faktorů AP-1, 

p53, HIF-1, NFAT a NFκB (obr. 16).  
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Tyto transkripční faktory kontrolují expresi genů pro reparaci DNA, imunitní systém, 

zastavení buněčného cyklu, proliferaci a apoptózu (VALKO et al. 2006).  

Především oxidativním stresem aktivovaný NFκB spouští transkripci genů pro 

zánětlivou odpověď, jakými jsou cytokiny, chemokiny, buněčné adhezní molekuly a 

proteiny akutní fáze. Pro kuřáky je charakteristická nadprodukce prozánětlivých faktorů 

právě v důsledku vyšší aktivity NFκB stimulované ROS (VAN DEN BERG et al. 2001).  

Kovy obsažené v cigaretovém kouři jakými jsou nikl, arzen, kobalt, berylium a kadmium 

vazbou na receptory pro růstové faktory spouští aktivaci genů regulující buněčný růst 

(LEONARD et al. 2004). Například kadmium indukuje karcinogenezi inhibicí reparace 

DNA, indukcí oxidativního stresu a inhibicí apoptózy (JOSEPH 2009). 

Ovlivnění funkce receptorů pro růstové faktory je asociováno s rozvojem mnoha typů 

rakovin (DREVS et al. 2003). Karcinogenní kovy obsažené v cigaretovém kouři jako 

nikl, arsen, kobalt a berylium působí na řadu receptorů pro růstové faktory (EGF, 

PDGF, VEGF) (VALKO et al. 2006). Například nikl zvyšuje expresi EGF receptoru, 

která byla pozorována u rakoviny plic (KIM et al. 2001). VEGF receptor zahrnutý do 

proliferace a angiogeneze je indukován kobaltem, niklem, arzenem. Nadprodukce 

dalšího významného růstového faktoru PDGF byla zaznamenána u rakoviny plic a 

prostaty (VALKO et al. 2004).  

 

Obr. 16: ROS a ionty kovů ovlivňující signální dráhy. Signály indukované ROS a kovovými ionty jdoucí 

přes membránově asociované enzymy a kinázy, cytoplazmatické kinázy MAPK. Výsledkem signální 

transdukce je aktivace jaderných transkripčních faktorů a iniciace transkripce specifických genů (VALKO et 

al. 2004). 
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3.3.1    Vliv cigaretového kouře na genovou expresi buněk periferní    krve 

Cigaretový kouř a chemické látky v něm obsažené indukují vznik genotoxických a 

prekancerozních biomarkerů jak v buňkách prvotního kontaktu, tak i v buňkách 

sekundárních, jakými jsou mononukleární buňky periferní krve (PBMC). Mnoho z 

těchto časných efektů, jakými jsou DNA adukty, chromozomální aberace a vznik 

mikrojadérek jsou detekovány u PBMC mnohem dříve než se projeví samotné 

onemocnění v primární tkáni (VAN DELFT et al. 1998, BONASSI a AU 2002, DE 

FLORA et al. 2003).  

Pro výzkumné záměry molekulární epidemiologie není snadné získat primární tkáň, 

aniž by se jednalo o neinvazivní způsob, avšak snadno dostupným materiálem pro 

sledování změn genové exprese jsou krevní buňky. Jak několik studií dokazuje, jsou 

periferní leukocyty vhodné k monitorování a sledování změn v genové expresi v 

cílových tkáních (GODSCHALK et al. 2000, ROCKETT et al. 2004, RYDER et al. 

2004).  

K prvnímu kontaktu s cigaretovým kouřem dochází v dutině ústní, kde mohou jeho 

působením vznikat různá periodontální onemocnění či orální neoplasie. Pro objasnění 

molekulární podstaty těchto onemocnění analyzovala skupina RYDER et al. (2004) 

změny genové exprese v mononukleárních buňkách periferní krve. Část 

mononukleárních buněk izolovaných z krve zdravých nekuřáků podrobili působení 

cigaretovému kouři po dobu 5 minut.  Srovnáním transkripčních profilů exponovaných 

buněk a buněk bez expozice cigaretovému kouři zjistili významné změny v genové 

expresi. Mezi geny se signifikantně zvýšenou expresí byly identifikovány geny 

podmiňující zánětlivé reakce jako je IL1α, COX-2, PLPA2, CYT-C a NADH 

dehydrogenáza. Dále detekovali signifikantně zvýšenou expresi u několika druhů HSP 

a MAPK3. Naopak snížená exprese u receptorů pro chemokiny a interferony může 

poukazovat na sníženou protektivní funkci buněk proti zánětlivým procesům, které zde 

byly detekovány (RYDER et al. 2004).  

Vážný dopad oxidativního stresu vyvolaného cigaretovým kouřem, nejen na 

mononukleární buňky periferní krve, ale i na buňky endotelu cév, potvrzuje vznik řady 

kardiovaskulárních onemocnění. Pevná fáze cigaretového kouře a reaktivní oxidanty v 

něm obsažené významně aktivují leukocyty, trombocyty a v endoteliálních buňkách 

vyvolávají makroskopická poškození. Aktivované buňky dále uvolňují ROS, RNS a 

prozánětlivé faktory.  

V endoteliálních buňkách je vlivem cigaretového kouře snížená produkce NO a 

zároveň zvýšen oxidativní stres. NO působí jako kardiovaskulární ochrana, proto jeho 

snížená produkce a zároveň zvýšená produkce radikálu O2
- hraje kritickou roli v 
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endoteliální dysfunkci, která může na konec vést ke vzniku kardiovaskulárních 

onemocnění (ZHANG et al. 2006). 

Za nejvíce pravděpodobné aktivátory dvou potenciálních zdrojů intracelulárního 

radikálu O2
- v endoteliích, jakými jsou enzymy NADH dehydrogenáza a XO mohou být 

PAH. Tyto polycyklické látky jsou schopné aktivovat řadu buněčných enzymů 

zahrnutých do ROS metabolizmu (CSISZAR et al. 2009). 

LAMPE et al. (2004) se pokusili určit geny, které by specificky rozlišily exponované 

jedince od jedinců neexponovaných cigaretovému kouři. S použitím DNA mikročipů 

prokázali, že lze rozlišit skupinu kuřáků a nekuřáků na základě specifických změn v 

genové expresi v periferních leukocytech. K objektivnímu rozdělení zkoumaných 

jedinců na silné, střední, slabé kuřáky nebo nekuřáky, stanovili hladinu kotininu v 

krevní plazmě. Kotinin slouží jako biomarker expozice tabákovému kouři, neboť to je 

primární metabolit nikotinu. Množství kotininu je přímo úměrné množství nikotinu  

(IARC 2004). Rozdílně exprimované geny, jejichž míra exprese pozitivně korelovala s 

hladinou kotininu, zahrnovaly např. CYP1B1, makrofágový lektin HML2, chemokinový 

receptor CCR2, IL-1, IL-β a PFKFB3  (LAMPE et al. 2004).  Podobné genové expresní 

profily byly zaznamenány v leukocytech periferní krve u pacientů podstupujících 

radioterapii a u buněk ozářených ex vivo (AMUNDSON et al. 2004). 

Ve studii VAN LEEUWEN et al. (2005) hodnotili efekt cigaretového kouře na genovou 

expresi v klidových PBMC.  PBMC podrobili in vitro působení různým koncentracím 

cigaretového kouře, resp. různým koncentracím vybraných karcinogenních látek 

cigaretového kouře. Přímá úměra množství cigaretového kouře a hladin exprese byla 

prokázána u genů TGM2, ATF3, ENO1 a VEGF. Modulace genové exprese u 

některých genů neprokázala jasný vztah k různým koncentracím cigaretového kouře. 

Především nejvyšší koncentrace cigaretového kouře způsobovaly v některých 

případech změny v genové expresi z up- k down-regulaci (IL-β, IL-6 a PTGS2). 

I v této studii byla  potvrzena korelace hladin DNA aduktů s množstvím cigaretového 

kouře. Překvapivě žádné geny pro odpověď na DNA poškození nebyly modulovány a 

pouze pár genů pro reparaci DNA bylo deregulováno, což může být důsledek klidového 

stavu  buněk (VAN LEEUWEN et al. 2005). 

Další studie byla provedena na devíti  párech monozygotických dvojčat, čímž se 

eliminoval efekt genetického pozadí. Studie vyšetřovala, zda cigaretový kouř způsobuje 

rozdílnou genovou expresi toxikologicky relevantních genů v lidské periferní krvi a zda 

tyto hladiny exprese korelují s množstvím DNA aduktů. Tvorba DNA aduktů byla 

signifikantně rozdílná v porovnání kuřáci versus nekuřáci.  

U kuřáků byly touto komparativní analýzou determinovány up-regulované geny: ATF4, 

MAPK14, SOD2, CYP1B1, SERPINA1, PXN, MCL-1 a PTEN. 
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Up-regulace těchto genů navíc korelovala s výskytem DNA aduktů. Z toho vyplývá, že 

by se tyto geny mohly považovat za biomarkery účinku cigaretového kouře (VAN 

LEEUWEN et al.  2007). 

  

 

3.4    Vliv cigaretového kouře na průběh těhotenství 

Mnoho studií popisuje celou řadu negativních vlivů cigaretového kouře na průběh 

těhotenství a vývoj plodu. Bylo prokázáno, že vyvíjející se plod má zvýšenou 

vnímavost k určitým chemickým karcinogenům v porovnání s dospělými jedinci. Vyšší 

citlivost plodu může být způsobena větším poměrem proliferujících buněk, nižší 

imunologickou kompetencí a sníženou schopností detoxikovat karcinogeny a opravovat 

poškození DNA (NATIONAL RESEARCH COUNCIL 1993, ANDERSON et al. 2000).  

Aktivní i pasivní expozice cigaretovému kouři během těhotenství může vést k 

předčasnému porodu nebo dokonce spontánímu potratu. Dále jsou pozorovány nízké 

porodní váhy dítěte či vyšší výskyt syndromu náhlého předčasného úmrtí (SIDS) 

(PATTENDEN et al. 2006, SALIHU a WILSON 2007, ROGERS 2008, SHEA a 

STEINER 2008). Kouření během těhotenství narušuje jak adaptivní, tak vrozenou 

imunitu dítěte (SINGH et al. 2006) a způsobuje tak jeho pozdější zdravotní problémy 

(MYLLYNEN et al. 2007). 

Pro průběh každého těhotenství je charakteristický zvýšený oxidativní stres, který je 

indukován placentární aktivitou mitochondrií, zvýšenou produkcí ROS, především O2
-, 

a sníženou funkcí antioxidantů (MYATT a CUI 2004). Změny v hladinách ROS jsou 

velmi důležité pro správný vývoj embrya a zárodku. Během časných fází je embryo 

nejvíce citlivé na oxidativní stres. V této fázi vývoje je prostředí v děloze hypoxické, což 

napomáhá buněčné proliferaci (SCHAFER  a BUETTNER 2001). V pozdějších fázích 

těhotenství vede zvýšený oxidativní stres k buněčné diferenciaci a ROS přejímají 

podstatnou roli jako druzí poslové v regulacích genové exprese v embryonálních 

buňkách (DENNERY 2007).  

I přesto, že je hypoxie a přítomnost ROS během těhotenství nutná pro správný průběh 

těhotenství a vývoj plodu, vystavení se cigaretovému kouři v tomto období představuje 

značný oxidativní stres navíc, který narušuje přirozené oxidativní procesy.  

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1247389/?tool=pubmed#b27-ehp0112-001133
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3.4.1    Vliv cigaretového kouře na funkci a genovou expresi placenty  

Placenta slouží jako aktivní protředník mezi maternální a plodovou cirkulací. Tato tkáň 

disponuje mnoha fyziologickými funkcemi zahrnujícími výměnu respiračních plynů, 

metabolitů, živin a odpadních látek, stejně tak produkci hormonů a metabolismus 

xenobiotik (MARIN et al. 2004, MYLLYNEN et al. 2005).  

Bylo prokázáno, že kouření během těhotenství negativně ovlivňuje funkci a anatomii 

placenty. Působením cigaretového kouře nastávají morfologické defekty placenty jako 

je její nižší hmotnost, abnormality mikrovilů a fokální synsitiální nekróza (DEMIR et al. 

1994). V časných fázích vývoje placenty může být vlivem kouření redukováno její 

krevní zásobení. V pozdějších fázích může nastat odtržení placenty či protržení 

placentárních membrán (JANIAUX a BURTON 2007, KAMINSKY et al. 2007). 

Pro správný placentární vývoj a anatomii je klíčová diferenciace a proliferace 

trofoblastů (GENBACEV et al. 1997). Cizorodé látky, jako je cigaretový kouř, narušují 

placentární vývoj, resp. oxidativní stres vyvolaný cigaretovým kouřem narušuje 

rovnováhu mezi proliferací a diferenciací cytotrofoblastových buněk (CTB) 

(GENBACEV et al. 2001, GENBACEV et al. 2003). 

Genbacev a kol. (2001) pozorovali vliv cigaretového kouře na morfologické změny 

choriových klků.  Některé z choriových klků vykazovaly úbytek CTB progenitorů a  užší 

syncytiotrofoblastovou vrstvu. U velmi silných kuřaček (až 20 cigaret denně) byl 

morfologický defekt ještě výraznější. K pochopení těchto morfologických změn u CTB 

sledovali expresi genů, které řídí proces odpovědi na oxidativní stres (pVHL, HIF a 

VEGF) a prokázali, že jak aktivní tak i pasivní kouření během těhotenství dereguluje 

expresi těchto genů, čímž poškozuje placentární vývoj (GENBACEV et al. 2001, 

GENBACEV et al. 2003). 

Jedna z funkcí placenty je metabolizmus steroidních hormonů i xenobiotik (MYLLYNEN 

et al. 2007). Mezi enzymy schopné metabolizovat chemické sloučeniny, léky či 

cizorodé látky patří cytochromy (CYP). Jejich zvýšenou expresi po působení 

cigaretového kouře popisuje řada studií.  

Placenta je citlivě reagující tkáň na environmentální polutanty jako cigaretový kouř a v 

něm obsažené PAH (TOPINKA et al. 1997). PAH jsou sloučeniny obecně se 

vyskytující v okolním vzduchu, pitné vodě i cigaretovém kouři a vznikají nedokonalým 

spalováním organických látek  (IARC 1983). U typického zástupce PAH, 

benzo(a)pyrenu (BaP), byla zjištěna schopnost prostupovat placentou a působit tak na 

plod karcinogenně (PERERA et al. 2004). Průchod placentou byl zjistěn i u metabolitu 

nikotinu -kotininu, který má také přímý toxický efekt na plod. 
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Placenta má sice značnou schopnost enzymaticky modulovat negativní efekty, 

nicméně na druhou stranu aktivitou některých enzymů vznikají reaktivní metabolity 

způsobující DNA adukty (MYLLYNEN et al. 2005). Například B(a)P je enzymem 

CYP1A1 metabolizován na konečný karcinogenní produkt diolepoxid, který má 

schopnost vazby na DNA a může tak vytvářet DNA adukty (VAHAKANGAS et al.1989). 

Pozitivní korelace mezi expozicí cigaretovému kouři, konkrétně PAH,  během 

těhotenství a hladinou DNA aduktů v placentě byla prokázáná v řadě studií 

(GALLAGHER et al. 1994, TOPINKA et al. 1997, SRAM et al. 1999, PILGER a 

RUDIGER 2006, TOPINKA et al. 2009). 

PAH svou vazbou na Ah-receptor indukují CYP enzymy, konkrétně CYP1A1, který je 

specificky indukován vlivem cigaretového kouře v placentě (PASANEN 1999, 

DERTINGER et al. 2001). V průběhu metabolizmu PAH sloučenin enzymem CYP1A1 

nepřímo vznikají redoxně aktivní quinony, čímž tak CYP1A1 přispívá k oxidativnímu 

stresu (LI et al. 2003). Kromě schopnosti PAH vytvářet DNA adukty jsou dále schopné 

narušovat endokrinní funkci placenty. Kouření obecně zvyšuje expresi hormonů v 

placentě (VARVARIGOU et al. 2006). Vyjímkou je hormon progesteron, který vykazuje 

sníženou hladinu u kuřaček, u nichž byla jeho produkce snížená až o polovinu oproti 

nekuřačkám. Navíc bylo zjištěno, že snížená hladina progesteronu korelovala se 

zvýšenou hladinou kadmia, který je jedním z kovů obsažených v cigaretovém kouři 

(PIASEK et al. 2001). Kadmium navíc vykazuje negativní dopad na syntézu 

prostanglandinů v placentě (EISENMANN a MILLER 1995).  
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4.    MATERIÁL A METODY  

  

4.1    Studovaná skupina  

Pro tuto studii byly od října 2008 během porodů odebírány vzorky periferní krve, 

pupečníkové krve a placenty v porodnici v Českých Budějovicích. Odběry primárních 

vzorků byly získány s informovaným souhlasem dárkyň. S každou dárkyní byl pod 

odborným dohledem gynekologa vyplněn dotazník. Dotazníky se týkaly nejen kouření 

matek během těhotenství, ale také jejich životního stylu, průběhu těhotenství, 

charakteristiky novorozence atd. (viz. CD příloha).  

Celkově byly odebrány vzorky u 104 porodů (celkem 312 vzorků). Na základě kontroly 

kvality a kvantity RNA bylo vyloučeno 6 vzorků periferní krve, 6 vzorků pupečníkové 

krve a 25 vzorků placent. Do studia genové exprese těchto tří tkání bylo tedy zahrnuto 

98 vzorků periferní krve, 98 vzorků pupečníkové krve a 79 vzorků placent.  

Na základě dotazníků bylo zjištěno, že během těhotenství kouřilo celkem 23 žen. Z 

dotazníků jsme dále stanovili 62 nekuřaček. Zbytek studované skupiny, u které byl 

zjištěn pasivní vliv cigaretového kouře (N=19), jsme do komparativních analýz 

nezahrnuli. Průměrný počet vykouřených cigaret za den během prvních třech trimestrů 

byl 6 cigaret pro první trimestr, 4 cigarety pro druhý a 3 cigarety pro třetí trimestr. 

Expozice cigaretovému kouři byla dále ověřena stanovením koncentrace kotininu 

v periferní krvi žen a pupečníkové krvi novorozence radioimunologikou metodou RIA 

(LANGONE a VUNAKIS 1982). U všech kuřaček byla naměřena nadlimitní 

koncentrace kotininu (≥3ng/ml),  dokládající jejich kouření v době před porodem 

(TOPINKA et al. 2009). Studované skupiny se statisticky významně lišily v těchto 

parametrech: váha placent a váha novorozenců (P<0,05). Charakteristika matek 

rozdělených dle expozice cigaretovému kouři je shrnuta v tab.1.  

Parametr Kuřačky  Nekuřačky 

Studovaná skupina 23 62 

Národnost česká česká 

Věk (roky)-medián (rozsah) 27 (18-35) 32 (25-41) 

BMI matky-průměr (rozsah) 24,8 (19-37) 23,7 (17-57) 

Délka těhotenství (týdny)- medián (rozsah)  40 (36-41) 40 (37-41) 

Způsob porodu (vaginálně/císařský řez) 23/0 61/1 

Váha placenty (g)-průměr (rozsah) 510 (360-650) 575 (380-900) 

Váha novorozence (g)- průměr (rozsah) 3222 (2760-3780) 3576 (2580-5150) 
 

Tab.1: Charakteristika žen exponovaných cigaretovému kouři a žen bez signifikantní expozice. 
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4.2   Odběr a stabilizace vzorků  

4.2.1 Periferní a pupečníková krev 

Do zkumavek s EDTA bylo odebráno 9-10ml krve (periferní, pupečníková). Pomocí 

sestaveného sample tube/LeukoLOCK aparátu (Ambion) (viz obr. 17) byla krev 

přefiltrována a následně převedena do nové sběrné zkumavky. Na filtru došlo 

k zachycení leukocytů. Do sběrné zkumavky prošly erytrocyty, retikulocyty, trombocyty 

a plasma. Filtrace trvala přibližně 2min. Pro odstranění zbytkových erytrocytů byl poté 

filtr promyt 3ml 1x PBS. Pro stabilizaci leukocytární RNA byl nakonec filtr promyt 3ml 

RNAlater roztoku. LeukoLOCK filtry nesoucí stabilizované leukocyty byly skladovány 

při –20°C. 

 

                                            Obr. 17: Sample tube/LeukoLOCK aparát 

 

4.2.2 Placenta 

Skalpelem byl vyříznut vzorek tkáně (villus parenchymal) o velikosti cca 1cm3 vždy ze 

stejného definovaného místa placenty (ve vzdálenosti přibližne 5cm od ústí pupečníku) 

a ihned přemístěn do cca 10ml roztoku RNAlater. Tkáň se v roztoku dezintegrovala 

skalpelem či nůžkami na malé kousky, aby RNAlater pronikl snáze do buněk. Vzorky 

se kvůli penetraci roztoku do buněk v RNAlateru nechaly přes noc při 4°C a ráno se 

přemístily do –20°C, kde se mohly dlouhodobě skladovat.  

RNAlater (Ambion): uchovávat při laboratorní teplotě, stabilita 6 měsíců 
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4.3     Izolace celkové RNA z periferní a pupečníkové krve  

 

 Použité chemikálie, materiál a přístroje 

 

LeukoLOCK Total RNA systém (Ambion):   

uchovávat při laboratorní teplotě 

stabilita minimálně 9 měsíců   

 

Součást kitu: wash solution 1 concentrate, wash solution 2/3 concentrate, lysis/binding 

solution concentrate, pH adjustment buffer, nuclease-free voda, RNA binding beads, 

leukolock DNase buffer (uchovávat v -20°C), TURBO DNase (20u/μl) (uchovávat v   

-20°C), proteináza K (uchovávat v -20°C), eluční roztok 

 

ethanol   99,9% (Merck): uchovávat při laboratorní teplotě 

isopropanol   99% (Sigma): uchovávat při laboratorní teplotě  

3ml stříkačka (B Braun) 

jehly (B Braun) 

zkumavky 1,5ml 

zkumavky 15ml 

 

centrifuga (Hettich, Univerzal 16R, Germany) 

centrifuga (Heraeus Multicentrifuge 1SR, Thermoscientific, USA) 

stolní minicentrifuga (Mini spin, Eppendorf, Germany) 

třepačka (Shaker 35, Labnet International, USA) 

thermomixer (Eppendorf 1,5, Germany) 

vortex (Vortex classic, VELP Scientifica, EU) 

používat sterilní špičky s filtrem, rukavice, pracovat v laminárním boxu. 

 

 Postup 

 

     Příprava roztoků      

1. Přidat 10ml  99% isopropanolu do Wash Solution 1 Concentrate. 

2. Přidat 40ml  99,9% ethanolu do Wash Solution 2/3 Concentrate. Oba 

roztoky zamíchat, označit přidání raeagencíí na láhvi a skladovat při 

laboratorní teplotě. 

 



 

43 
 

 

     Lýza leukocytů 

1.      Nastavit pH roztoku Lysis/Binding Solution dle následující tabulky, poté 

krátce zvortexovat. Nepřidávat pH Adjustment Solution k celému 

Lysis/Binding Solution – pro následující kroky je třeba tento roztok i bez 

změny pH. 

 

1 reakce 20 reakcí komponenta 

2,5ml 50ml Lysis/Binding Solution Concentrate 

70μl 1,4ml pH Adjustment Buffer 

 

2.       Pokud byly filtry skladovány v mrazáku, je nutné je nechat 5min rozmrznout. 

Z filtru sundat uzávěr, připojit 3ml stříkačku s vytaženým pístem ke 

vstupnímu otvoru LeukoLOCK filtru a píst stlačit, aby byl z filtru vytlačen 

zbytek RNAlateru (8-10 kapek). 

3.       3ml stříkačku naplnit 2,5ml pH-upraveným Lysis/Binding roztokem. Roztok 

stříknout skrze vstupní otvor na filtr a lyzát odebrat do sběrné 15ml 

zkumavky (proces trvá 10-15s). Stříkačku sundat z filtru, vytáhnout píst, 

připojit k filtru a píst znovu stlačit, aby byly vytlačeny z filtru poslední kapky 

lyzátu do sběrné zkumavky (opakovat 2x). Lyzáty mohou být skladovány při 

–80°C; po rozmrznutí je nutno ihned pokračovat následujícím krokem. 

4.       Přidat 2,5ml Nuclease-free vody, zamíchat vortexem či převracením. Přidat 

25μl proteinasy K, zkumavku mírně míchat (250rpm) na třepačce 5min při 

laboratorní teplotě či manuálně občasným převracením zkumavky. 

 

     Izolace RNA 

1.      Vortexovat RNA Binding Beads a 50μl přidat ke každému lyzátu, krátce  

          zvortexovat          

2.      Přidat k lyzátu 2,5ml 100% isopropanolu a krátce zvortexovat. 

3.       Lyzát 5min inkubovat při laboratorní teplotě, aby došlo k navázání RNA na 

kuličky. Použít třepačku (střední rychlost) či občas manuálně zkumavku 

převrátit. 

4.      Lyzát stočit při 2000 x g, 3min, supernatant opatrně odebrat.  
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5.       Přidat 600μl Wash Solution 1, zvortexovat či promýchat pipetou a směs 

přenést do 1,5ml zkumavky. 15ml zkumavku vypláchnout 600μl Wash 

Solution 1 a směs opět přenést do téže 1,5ml zkumavky. 

6.      Vzorek stočit při 16000 x g, 15-30s, supernatant opatrně odebrat. 

7.      Přidat 750μl Wash Solution 2/3, silně zvortexovat 15-30s. 

8.      Vzorek stočit při 16000 x g, 15-30s, supernatant opatrně odebrat. 

 

     Inkubace s TURBO DNase 

1.       Zkumavky se vzorky nechat 2min otevřené, aby se odpařil zbytkový ethanol 

z Wash Solution 2/3. 

2.      Dle následující tabulky připravit TURBO DNase mastermix, může být 

ponechán při laboratorní teplotě až 15min. 

na 1 reakci Komponenta 

296μl 1x LeukoLOCK DNase Buffer 

4μl TURBO DNase (20 U/μl) 

 

3.       Přidat 300μl připraveného TURBO DNase mastermix ke každému vzorku, 

krátce zvortexovat či zamíchat pipetou. Vzorky nechat 10min lehce třepat v 

Thermomixeru (1000rpm) při laboratorní teplotě. 

4.       Přidat 300μl Lysis/Binding Solution bez upraveného pH ke každému vzorku 

pro opětovné navázání RNA na kuličky. 

5.      Přidat 300μl 100% isopropanolu, zamíchat a krátce stočit (2s) při nízké 

rychlosti (<1000 x g), inkubovat 3min při laboratorní teplotě. 

6.     Vzorek stočit při 16000 x g, 15-30s, supernatant opatrně odebrat. 

7.     Přidat 750μl Wash Solution 2/3, silně zvortexovat 15-30s. 

8.     Vzorek stočit při 16000 x g, 15-30s, supernatant opatrně odebrat. 

 

     Konečná purifikace a eluce RNA 

1.      Přidat 750μl Wash Solution 2/3, silně zvortexovat 15-30s. 

2.      Vzorek stočit při 16000 x g, 1min, supernatant opatrně odebrat. Vzorek 

znova krátce stočit a odebrat zbytkový supernatant. Poté nechat zkumavky 
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asi 3min otevřené, aby se odpařil zbytek tekutin. Pozor, kuličky nesmí 

přeschnout – musí mít stále lesklý povrch! 

3.      Přidat 50μl Elution Solution a silně zvortexovat (30s).  

4.       Vzorek stočit při 16000 x g, 2min. Supernatant obsahující RNA přenést do 

nové 1,5ml zkumavky. Vzorky ihned podrobit kontrole kvantity a kvality, poté 

skladovat při –20°C. 

 

4.4    Izolace celkové RNA z placenty  

 Použité chemikálie, materiál a přístroje 

 

RNeasy Mini Kit (250) (Qiagen): uchovávat při laboratorní teplotě, stabilita minimálně 9 

měsíců 

Součást kitu: pufr RLT, pufr RPE, pufr RW1, RNase-free voda, mikrozkumavky-

collection tubes (1,5 a 2ml), Rneasy mini spin collumn 

 

RNase-Free DNase Set (50) (Qiagen): uchovávat při 4°C, stabilita minimálně 9 měsíců  

Součást kitu: DNase I, pufr RDD 

 

ethanol 99,9% (Merck): uchovávat při laboratorní teplotě 

ethanol 70% (Merck): uchovávat při laboratorní teplotě 

-merkaptoethanol (Amresco): uchovávat v lednici 

homogenizátor (Kontes) 

stolní minicentrifuga  (Mini spin, Eppendorf, Germany) 

pinzeta 

používat sterilní špičky s filtrem, rukavice, pracovat v laminárním boxu 

 

 Postup 

 

Příprava roztoků      

1. Pufr RPE je dodáván jako koncentrát. Před prvním použitím se přidá do láhve 

čtyřnásobný objem 100% ethanolu, čímž se připraví pracovní roztok. 

2. Před prvním použitím RNase-Free DNase Setu se připraví základní roztok DNase 

I tak, že se lyofilizovaná DNase I rozpustí v 550µl RNase-free water. 

Rekonstituovaná DNase I je velmi náchylná k fyzikální denaturaci, proto nesmí být 
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vortexována, pouze se roztok opatrně promíchá opakovaným otáčením zkumavky. 

Rekonstituovaná DNase I skladovaná při 2–8°C je stabilní až 6 týdnů, proto se pro 

dlouhodobé skladování rozdělí základní roztok na menší alikvoty pro jedno použití 

a ty se skladují při –20°C (až 9 měsíců). Rozmražené alikvoty se již znovu 

nezmrazují. 

 

Izolace RNA 

1. V mikrozkumavce se k pufru RLT přidá -merkaptoethanol (12µl -        

merkaptoethanolu  na 0,6ml RLT).  

2. Z roztoku RNAlater se sterilní pinzetou vyndá vzorek tkáně (maximálně 30mg, 

což odpovídá 27mm3) a přemístí se do lyzačního pufru RLT připraveného v bodě 1. 

3. Tkáň se co nejlépe zhomogenizuje v roztoku RLT pomocí homogenizátoru na 

jedno použití. 

4. Lyzát se centrifuguje ve stolní mikrocentrifuze 3min na rychlost 14000rpm. 

Supernatant se přenese do nové mikrozkumavky. 

5. K supernatantu se přidá stejný objem 70% ethanolu, promíchá se pipetováním. 

6. 700µl vzorku se přenese na kolonku a centrifuguje 15s při 10000rpm. Sběrná 

zkumavka se vylije. Tento postup se znovu opakuje se zbytkem vzorku. 

7. Do kolonky se přidá 350µl pufru RW1 a kolonka se centrifuguje 15s při   

10000rpm. Sběrná zkumavka se vylije. 

8. Příprava inkubační směsi Dnase I: 10µl základního roztoku DNase I se přidá k  

70µl pufru RDD, promíchá se obracením zkumavky (nevortexovat) a krátce 

centrifuguje. Při izolaci více vzorků lépe připravit mastermix. 

9. Inkubační směs DNase I (80µl) se přidá přímo (pozor aby nezůstala na stěně!) 

na membránu v kolonce a inkubuje se 15min při laboratorní teplotě 

(necentrifugovat!) 

10. Do kolonky se přidá 350µl pufru RW1 a kolonka se centrifuguje 15s při 

10000rpm. Sběrná zkumavka se vylije. 

11. Do kolonky se přidá 500µl pufru RPE (předem přidán ethanol!) a kolonka se 

centrifuguje 15s při 10000rpm. Sběrná zkumavka se vylije. 

12. Do kolonky se přidá 500µl pufru RPE a kolonka se centrifuguje 2min při 

10000rpm. Sběrná zkumavka se vylije.  

13. Kvůli odstranění zbytků pufru RPE se kolonka přenese do nové sběrné 

zkumavky a znovu se centrifuguje 1min při 14000rpm.  
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14. Kolonka se vloží do nové mikrozkumavky a přímo (pokrýt celou membránu!) na 

membránu se pipetuje 40µl RNase-Free vody. Pro eluci se kolonka centrifuguje 

1min při 10000rpm.  

15. Provádí se reeluce vzorkem. Kolonka se centrifuguje1min při 10000rpm.  

Vzorky podrobit kontrole kvantity a kvality, poté skladovat při –20°C. 

 

4.5    Kontrola kvantity a kvality RNA 

4.5.1    Spektrofotometrické stanovení koncentrace RNA 

Pomocí spektrofotometrického zařízení NanoDrop se stanovuje koncentrace a čistota 

vyizolované RNA. Měřením optické denzity při 260nm zjistíme koncentraci RNA.  

Kritériem čistoty RNA jsou hodnoty poměrů optické denzity při vlnových délkách 230, 

260 a 280nm. Hodnota poměru A260/A280 udává množství RNA ku proteinům ve vzorku. 

Hodnota poměru A260/A230  udává množství RNA ku ethanolu, popřípadě jiným 

organickým látkám absorbujícím při vlnové délce 230nm. 

Optimální poměry hodnot:  A260/A280 = 1.9-2.1  

                                   A260/A230  = 2.0-2.2 

 Použité chemikálie, materiál, přístroje 

NanoDrop (ND-1000 spectrophotometr, Nanodroptechnologies USA) 

NanoDrop software 

 

 Postup 

1. Spustit Nanodrop software 

2. Pro kalibraci napipetovat 1µl vody na měřící plošku 

3. Sklopit rameno a stisknout „OK“ 

4. Nastavit typ vzorku 

5. Změřit blank 

6. Otřít obě plošky 

7. Napipetovat 1µl vzorku, zmáčknout „measure“ 

8. Otřít obě plošky 
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4.5.2    Stanovení integrity RNA  

Integrita vyizolované RNA je hlavním požadavkem pro vzorky, které budou v dalších 

fazích nanášeny na biočip. Ke stanovení integrity (míry degradace) vyizolované RNA 

slouží přístroj Agilent 2100 Bioanalyzer, který pracuje na principu kapilární 

elektroforézy. Vzorky nanášíme na Agilentový čip pro analýzu RNA, ve kterém jsou 

elektroforeticky rozděleny komponenty vzorku RNA (obr. 18).  

 

Obr. 18: Schéma Agilent RNA čipu. 1. vzorek putuje mikrokanálkem z nanášecí jamky 2. vzorek je 

vstříknutý do separačního kanálku 3. komponenty vzorku jsou elektroforeticky separovány 4. komponenty 

jsou na základě fluorescence detekovány.   

 

 

Z elektroforegramu získaného pomocí kapilární elektroforézy je softwarem vypočítáno 

číslo integrity (RIN), které dosahuje hodnot 0 (úplně degradovaný vzorek) až 10 

(intaktní RNA). Míra integrity RNA je stanovena na základě charakteristiky 6 regionů a 

3 vrcholů elektroforegramu (obr. 19).  

 

Obr. 19: Elektroforegram. Osa x: čas (s). Osa y: hodnoty fluorescence (FU). Na elektroforegramu je 

vyznačeno 6 regionů (naznačené šipkami) a 3 vrcholy (marker, 18S rRNA, 28S rRNA).  
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 Použité chemikálie, materiál, přístroje 

 

  RNA 6000 NANO Kit (Agilent): roztoky uchovat při 4°C, před použitím 30min při 

  laboratorní teplotě, barvičky chránit před světlem 

  RNA Nano chips, 2 elektrode cleaner (Agilent) 

   

Součást kitu: RNA 6000Nano gel matrix, RNA 6000 Nano dye concentrate, RNA   

6000Nano Marker, spin filter 

 

RNA Ladder (Agilent): skladovat v -20°C 

priming station (Agilent, Germany) 

Agilent 2100 Bioanalyzer (Agilent, Germany) 

software 2001 Expert 

vortex (Vortex classic, VELP Scientifica, EU) 

vortex na čipy (Minishaker MS2 S8, IKA Works, USA) 

 

 Postup 

 

Příprava 

1. RNA Ladder denaturovat 2min, 70°C, poté na led, uchovávat v -70°C 

2. Agilent RNA 6000Nano gel matrix stočit přes spin filter (10min, 1500g), 

 alikvoty po 65ul uchovat při 4°C, maximálně po dobu 1 měsíce 

 

Nastavení bioanalyzeru 

1.    Výměna cartridge (vypnutý přístroj) 

2.    Elektrode cartridge na analýzu nukleových kyselin, chip selector v  pozici 1 

3.   Dekontaminace elektrod (350µl  RNaseZAP do Electrode cleaner čipu - 1min    

v zavřeném bioanalyzeru, poté 350µl RNase-free vody do nového Electrode 

cleaner čipu - 10s, poté 10s otevřené víko, aby se voda z elektrod vypařila) 

Příprava Gel-Dye Mix 

1.     RNA 6000 Nano dye concentrate  – vortex 10s, stočit 

2.     Smíchat 1µl RNA 6000 Nano dye concentrate  s 65µl alikvotou RNA 6000Nano   

gel matrix, vortex, vizuálně zkontrolovat promíchání, centrifugace (10min, 

13 000g)  
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Nanášení Gel-Dye Mixu 

1.     Upevnit stříkačku do priming station (na nosiči pozice C, píst v horní pozici, test     

těsnosti - píst pod kovovou páčku, uvolnit a vyčkat, jestli vyjede nahoru) 

2.     9µl Gel-Dye Mixu do jamky G, zavřít čip do Priming station se zaklapnutím (píst 

v pozici 1ml) 

3.    Píst zatlačit dolů v klipu - 30s, uvolnit klip, píst se samovolně zvedne min.  

       do 0.3ml - 5s, píst znovu do pozice 1ml, otevřít  

4.    9µl Gel-Dye Mixu do 2 zbývajících jamek na gel  

 

Nanesení vzorků na čip Nano RNA 

1.    5µl RNA 6000Nano Markeru do jamky na ladder a 12 vzorkových jamek  

2.    Vzorky teplotně denaturovat při 70°C, 2min  

3.    Ladder před použitím rozmrazit a udržovat na ledu 

4.    1µl Ladderu do jamky vpravo dole, 1µl vzorků do vzorkových jamek 

5.    Vortexovat čip 60s, 2400rpm, do 5min analyzovat 

 

Analýza 

1.   Po vložení čipu do přístroje se zobrazí ikona čipu, zmizí červený křížek –chip    

detected 

2.    vybrat assay v Instrument 

3.    automatické uložení dat do C:/program files/agilent/bioanalyzer/data 

4.    START 

5.    Pojmenovat vzorky v Data File (nebo Assay – Chip Summary) 

6.    Po ukončení čip ihned vyndat, opět dekontaminace elektrod 

 

4.6    In vitro transkripce (IVT) 

Dvoukrokovou reverzní transkripci a následnou IVT podstupují pouze vzorky RNA 

s RIN ≥ 7 (vzorky RNA z periferní krve, pupečníkové krve a placenty). 200ng RNA  je 

dvoukrokovou reverzní transkripcí přepsáno do dvouvláknové cDNA, která je po 

přečištění podrobena IVT. Při přepisu cDNA dochází k zainkorporování biotinem 

značených nukleotidů do vznikající cRNA (antisense). Metodou IVT dochází nejen ke 

značení vznikající cRNA, ale také k jejímu namnožení. Pomocí IVT je možno vstupní 

množství RNA (200ng) naamplifikovat 100-1000krát. 
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 Použité chemikálie, materiál a přístroje 

 

Illumina TotalPrep RNA Amplification Kit (24) (Ambion): uchovávat při teplotě –20°C, 

stabilita min. 6 měsíců od dodání 

 

Součást kitu: nuklease-free voda, T7 oligo(dT) primer, 10x first strand buffer, dNTP 

mix, RNase inhibitor, array script, 10x second strand buffer, DNA polymerase, RNase 

H, T7 10x reaction buffer, T7 enzyme mix, biotin-NTP mix 

wash buffer, cRNA binding buffer, cDNA binding buffer, filtry s mikrozkumavkami 
                      

ethanol (Merck):  99,9%, uchovávat při laboratorní teplotě 

centrifuga (Centrifuge 5417C, Eppendorf, Germany) 

sušící blok (Dri-Block DB.3, Techne, UK) 

PCR cykler s vyhřívaným víkem (MJ Reseach) 

používat sterilní špičky s filtrem, rukavice, pracovat v laminárním boxu. 

 

 Postup 

     Syntéza prvního řetězce cDNA 

 

1. Dle následující tabulky se připraví mastermix pro daný počet vzorků +5% navíc. 

Mastermix se jemně zvortexuje, krátce zcentrifuguje a dá na led. 

 

 

 

  

 

 

 

 

2. 200ng vzorku RNA se naředí do 11µl RNase-Free vody. 

3. Ke vzorku RNA se přidá 9µl mastermixu. Směs se jemně zvortexuje, krátce 

zcentrifuguje a dá na led. 

4. V PCR cykleru se vzorky inkubují 420C  2 hodiny s vyhřívaným víkem, potom se 

dají opět na led. 

 1 vzorek 

T7 Oligo(dT) Primer 1µl 

10x First Strand Buffer 2µl 

dNTP Mix 4µl 

RNase Inhibitor 1µl 

Array Script 1µl 

Celkem 9µl 



 

52 
 

 Syntéza druhého řetězce cDNA 

 

1. Dle tabulky se připraví mastermix pro daný počet vzorků +5% navíc. Mastermix 

se jemně zvortexuje, krátce zcentrifuguje a dá na led. 

 1 vzorek 

H2O 63µl 

10xSecond Strand Buffer 10µl 

dNTP Mix 4µl 

DNA Polymerase 2µl 

RNase H 1µl 

Celkem 80µl 

 

2. Cykler se předehřeje na 16°C. 

3. Ke vzorku RNA se přidá 80µl mastermixu. Směs se jemně zvortexuje, krátce 

zcentrifuguje a dá na led. 

4. V cykleru se vzorky inkubují při 160C  2 hodiny s vypnutým víkem, potom se dají 

opět na led (ne déle jak 1h). Lze je přes noc uchovat při –200C, ale je lépe je 

hned přečistit. 

 

 

  Přečištění cDNA 

 

1. Před prvním použitím se do Wash Buffer přidá 24ml 100% ethanolu. 

2. Nejméně 10min před začátkem přečištění se předehřeje Nuclease-Free voda 

na 50-55°C v sušícím bloku. 

3. Ke vzorku se přidá 250µl cDNA Binding Buffer, pipetováním se směs promíchá 

a krátce zcentrifuguje. 

4. Směs se pipetuje na kolonku cDNA Filter Cartridge a centrifuguje 1min při 

10000x g. Odpad se vylije.  

5. Do kolonky se přidá 500µl Wash Buffer (předem přidán ethanol!) a kolonka se 

1min při 10000x g. Odpad se vylije.  

6. Kvůli odstranění zbytků Wash Buffer se kolonka znovu centrifuguje 1min při 

10000x g. Kolonka se přenese do cDNA Elution Tube. 
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7. Na střed kolonky se pipetuje 10µl předehřáté RNase-Free vody a kolonka se 

nechá stát 2min při laboratorní teplotě. Pro eluci se kolonka centrifuguje 1,5min 

při 10000x g. 

8. Na střed kolonky se pipetuje 9µl předehřáté RNase-Free vody a kolonka se 

nechá stát 2min při laboratorní teplotě. Kolonka centrifuguje 2min při 10000x g. 

Celkový eluční objem je cca 17,5µl. 

9. Ihned se pokračuje v IVT nebo lze cDNA přes noc zamrazit při –20°C. 

    In vitro transkripce 

1. Dle tabulky se připraví mastermix pro daný počet vzorků +5% navíc. Mastermix 

se jemně zvortexuje, krátce zcentrifuguje a dá na led. 

 1 vzorek 

T7 10xReaction Buffer 2,5µl 

T7 Enzyme Mix 2,5µl 

Biotin-NTP Mix 2,5µl 

Celkem 7,5µl 

 

2. Ke vzorku cDNA se přidá 7,5µl mastermixu. Směs se pipetováním promíchá, 

krátce zcentrifuguje a dá na led. 

3. V cykleru se vzorky inkubují při 370C 15 hodin s vyhřívaným víkem. 

4. Reakce se zastaví přídavkem 75µl vody, směs se jemně zvortexuje. 

5. cRNA lze zamrazit při –20°C po několik dní, je ale lépe ihned pokračovat 

v dalším kroku. 

 

 

 Přečištění cRNA 

 

1. Nejméně 10min před začátkem přečištění se předehřeje Nuclease-Free voda 

na 50-55°C v sušícím bloku. 

2. Ke vzorku se přidá 350µl cRNA Binding Buffer a 250µl 100% ethanolu, 

pipetováním se směs promíchá a přenese na kolonku. 

3. Směs se pipetuje na kolonku cRNA Filter Cartridge a centrifuguje 1min při 

10000x g. Odpad se vylije. 

4. Do kolonky se přidá 650µl Wash Buffer a kolonka se 1min při 10000x g. Odpad 

se vylije. 
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5. Kvůli odstranění zbytků Wash Buffer se kolonka znovu centrifuguje 1min při 

10000x g. Kolonka se přenese do cRNA Collection Tube.  

6. Na střed kolonky se pipetuje 50µl předehřáté RNase-Free vody a kolonka se 

nechá stát 2min při laboratorní teplotě. Pro eluci se kolonka centrifuguje 1,5min 

při 10000x g. 

7. Reeluce se provádí vzorkem stejně jako v předešlém kroku. 

 

4.7    Stanovení integrity cRNA  

 
Správný průběh IVT a kvalita cRNA se prokazuje pomocí distribuce velikostí cRNA 

fragmentů změřené kapilární elektroforézou na Agilent 2100 Bioanalyzeru.  

 

 

4.8    Hybridizace cRNA na Illumina čipy 

 

750ng cRNA se hybridizuje na HumanRef-8 v3 Expression BeadChip. Po odmytí se na 

biotinem značenou cRNA váže streptavidin-Cy3. 

 

 Použité chemikálie, materiál a přístroje 

HumanRef-8 v3 Expression BeadChip Kit (Illumina): stabilita min. 6 měsíců 

Součást kitu: HumanRef-8 v3 Expression BeadChip s celkovým počtem 24.526 

nanesených sond, roztoky GEX-HYB a GEX-HCB 

roztok E1BC 

pufr block E1 

streptavidin-Cy3 

high-temp wash buffer 

Illumina hyb chamber insert   

beadchip hyb chamber (hybridizační komůrka) 

promývací korýtka 

stojánek na čipy 

 

ethanol   99,9% (Merck): uchovávat při laboratorní teplotě 

RNase-free voda 

hybridizační pec (Hybridization oven, Illumina, USA) 
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termostat (Hybex microsample incubator, SciGene, USA) 

stolní minicentrifuga  (Mini spin, Eppendorf, Germany) 

orbitální shaker (Unitwist multishaker, UniEquip GmbH, Germany) 

rocker (Unitwist RT, UniEquip GmbH, Germany) 

centrifuga (Eppendorf 5810R, Eppendorf, Germany) 

 

 Postup 

      Příprava před hybridizací 

1. Předehřát hybridizační pec na 58°C 

2. Příprava vzorků: vzorky se naředí pomocí RNase-Free vody tak, aby v 5μl bylo 

750ng cRNA a promíchají se  

3. Vzorky se nechají 10min resuspendovat při laboratorní teplotě. 

4. Do hybridizační pece vyhřáté na 58°C se dají na 10min roztoky GEX-HYB a 

GEX-HCB, aby  rozmrzly a rozpustily se  případné precipitáty solí. Poté se 

zkontroluje, zda se precipitáty rozpustily, pokud ne, inkubují se roztoky dalších 

10min.  

5. Po ochlazení na laboratorní teplotu se roztoky GEX-HYB a GEX-HCB dobře 

promíchají.  

6. Ke každému vzorku se přidá 10μl GEX-HYB roztoku. 

 

     Hybridizace 

1. Sestaví se hybridizační komůrka: gumové těsnění se umístí do BeadChip Hyb 

Chamber.  

2. Do zásobníků v komůrce (vždy do obou; pouze u použitých míst) se pipetuje 

200μl roztoku GEX-HCB.  

3. Hybridizační komůrka se přikryje víkem a nechá se takto připravená při 

laboratorní teplotě, dokud nebude použita. 

4. Illumina BeadChips se vyjmou z obalů (pro manipulaci s čipy vždy používat 

zásadně  rukavice bez pudru). Vyjmutí se provede opatrně, aby nebyl poškozen 

povrch přední strany sklíčka. 

5. BeadChip se umístí na Illumina Hyb Chamber Insert  (přední stranou vzhůru a 

identifikačním kódem ke značce). 

6. Vzorky se nechají inkubovat v termostatu 5min při 65°C. 

7. Po krátkém promíchání vortexem a jemné centrifugaci se nechají vzorky 

zchladit na laboratorní teplotu. Poté se ihned pipetují na BeadChip. 

8. 15μl vzorku se pipetuje na vstupní plochu u příslušného čipu. 
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9. Illumina Hyb Chamber Inserts se spolu s Illumina BeadChips umístí do 

hybridizační komůrky, uzavře se víko (křížem, aby nedošlo k překlopení!). 

Sestavená komůrka se umístí do hybridizační pece vyhřáté na 58°C. Nastaví se 

otáčky na rychlost 5. 

10. Inkubace probíhá přes noc po dobu 17h. 

11. Na druhý den se připraví 1x High-Temp Wash buffer: 50ml 10X zásobní roztoku 

se přidá do 450ml RNAse-free vody. 

12. Do vodní lázně v bloku Hybex Waterbath se nalije 500ml 1x High-Temp Wash 

buffer. 

13. Teplota bloku se nastaví na 55°C, zavře se víko a roztok se nechá temperovat 

přes noc. 

 

     Ukončení hybridizace 

1. Druhý den se připraví promývací roztok E1BC: 3ml zásobní roztoku E1BC se 

přidají do 1l RNase-free vody. Roztoku se vyrobí 2l a polovina se nalije do 

mísy, ve které se sundává z čipů ochranná folie. 

2. Pufr Block E1 (4ml/čip) se nechá nahřát na laboratorní teplotu. 

3. Dále se do nového pufru Block E1 (2ml/čip) přidá streptavidin-Cy3 (2μl 

zásobního roztoku o koncentraci 1mg/ml na čip). Roztok se před použitím 

uchovává ve tmě. 

4. Hybridizační komůrka se vyndá z pece a rozloží se. 

5. Sejmutí ochranné folie z čipů se provádí pod roztokem E1BC, který byl 

k tomuto účelu v kroku 19 nalit do mísy. Pokud je najednou odmýváno více 

čipů, během sejmutí fólií z dalších čipů se čipy s odstraněnou fólií ve stojánku 

ponořeném v roztoku E1BC. Poté se všechny čipy najednou přemístí ve 

stojánku do Hybex Waterbath s High-Temp Wash buffer temperovaném na 

55°C (viz  krok 18). 

6. Čipy se inkubují 10min v Hybex Waterbath se zavřeným víkem. 

 Posthybridizační odmývání 

1. Během hybridizace se do nádobky na promývání nalije 250ml roztoku E1BC. 

Stojánek s čipy se po hybridizaci přemístí do této nádobky, několikrát (cca 10x) 

se protřepe a na třepačce inkubuje 5min (nastavena na max. rychlost). 

2. Stojánek s čipy se přemístí do druhé nádobky na promývání obsahující 250ml 

100% ethanolu, několikrát se protřepe a na třepačce inkubuje 10min. 

3. Do první nádobky se nalije 250ml čerstvého roztoku E1BC. Stojánek s čipy se 

po inkubaci přemístí do této nádobky, několikrát se protřepe a na třepačce 

inkubuje 2min. 
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4. Do promývacího korýtka se napipetují 4ml pufru Block E1 (viz krok 20), po 

promývání se do tohoto roztoku ponoří čip (přední stranou vzhůru), umístí se na 

překlápěčku a inkubuje se 10min (nastavena max. rychlost). 

5. Do nového promývacího korýtka se napipetují 2ml pufru Block E1 se 

streptavidinem-Cy3 (viz krok 21), po blokování se do tohoto roztoku ponoří čip 

(přední stranou vzhůru), korýtko se přikryje víčkem, umístí se na překlápěčku a 

inkubuje se 10min. 

6. Do první nádobky se nalije 250ml čerstvého roztoku E1BC. Stojánek s čipy se 

po detekci přemístí do této nádobky, několikrát se protřepe a na třepačce 5min. 

7. Čipy ve stojánku se umístí do centrifugy, sušení se provádí centrifugací při 

275x g, 4min při laboratorní teplotě. 

Skenování 

    Čipy se skenují v přístroji Illumina BeadArray Reader. 

 

 

4.9  Statistické vyhodnocení čipových dat 

Mikročipy HumanRef-8 v3 nesou sondy pro 23 811 anotovaných transkriptů (kompletní 

anotační informace jsou k dispozci na http://www.swichtoi.com/annotationfiles.ilmn). 

Hrubá mikročipová data byla extrahována programem Illumina BeadStudio v3. 

Statistická analýza byla provedena s využitím statistického programovacího jazyka R 

verze 2.9.2 (www.r-project.org)  a knihoven „lumi“ a „limma“ z projektu Bioconductor 

(www.bioconductor.org). Po načtení dat do prostředí R/BioConductor byl odečten 

nespecifický hybridizační signál pozadí, následně byla data logaritmicky 

transformována a distribuce hodnot standardizována kvantilovou normalizací. Rozdílně 

exprimované geny jsou detekovány proložením lineárního modelu s využitím funkce 

lmFit. Hodnoty statistické významnosti jsou upraveny Benjamini-Hochbergovou 

metodou. 

 

 

 

 

 

http://www.swichtoi.com/annotationfiles.ilmn
http://www.r-project.org/
http://www.bioconductor.org/
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5.    VÝSLEDKY 

5.1    Kontrola kvality a kvantity RNA a cRNA 

Expresní čipová analýza klade vysoké nároky na kvalitu RNA. Vzhledem k nízké 

stabilitě RNA jsme provedli kontrolu kvality vzorků dvoukrokově, jak po izolaci RNA z 

buněk tak po jejím přepisu na cRNA pomocí in vitro transkripce IVT.  

5.1.2    Kontrola kvality RNA přístrojem Agilent 2100 Bioanalyzer 

Kontrola kvality vyřadila z 312 vzorků 6 vzorků periferní krve, 6 vzorků pupečníkové 

krve a 25 vzorků placent. Tyto vzorky byly vyloučené na základě jejich integrity RNA 

(RIN), která neodpovídala kritériím pro následnou čipovou analýzu. Pro následující 

analýzy (IVT, hybridizace na čipy) byly zahrnuty pouze vzorky s hodnotou RIN ≥ 7,0. 

Elektroforetický profil některých vyřazených vzorků na základě analýzy přístrojem 

Agilent 2100 Bioanalyzer dokumentuje obr. 20. 

 

 

Obr. 20: Výsledek analýzy kvality RNA tří vzorků s degradovanou RNA provedené přístrojem Agilent 2100 

Bioanalyzer: 358M (periferní krev), 369D (pupečníková krev) a 344PL (placenta). O kvalitě vzorku 

vypovídá elektroforetický profil (osa x: jednotky fluorescence [FU], osa Y: čas [s]), RIN a po levé straně 

snímek tzv. gel-like  elektroforetický obrázek. 
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5.1.3    Kontrola kvality cRNA přístrojem Agilent 2100 Bioanalyzer 

Po procesu IVT jsme nasyntetizovanou cRNA opět podrobili analýze kvality na přístroji 

Agilent 2100 Bioanalyzer. Očekávaný profil velikostí cRNA fragmentů byl v rozmezí 

250 – 5500nt s maximem mezi 1000 – 1500nt, jak znázorňuje vzorek cRNA z placenty 

(obr. 21). Kontrolou kvality prošly všechny vzorky cRNA, které byly následně 

hybridizovány na čipy. 

 

 

Obr. 21: Typická distribuce velikostí cRNA (vzorek placenty). V pravo: tzv. gel-like zobrazení distribuce 

velikostí. Osa x: jednotky fluorescence [FU]. Osa y: čas [s]. 

 

5.2    Kontrola kvality čipů 

Kontrola kvality zpracovaných DNA čipů byla provedena dle doporučení výrobce 

(Illumina Technote - Gene Expression Microarray Data Quality Control). Z analýzy byly 

vyloučeny čipy, jež nevyhověly sledovaným parametrům (poměr signál/šum, intenzita 

průměrného hybridizační signálu, počet genů detekovaných na čipu, intenzita signálu 

kontrolních sond). Dále byla použita Analýza hlavních komponent pro kontrolu 

správného zařazení vzorků do skupin a hierarchické shlukování pro nalezení odlehlých 

vzorků. 

5.2.1   Kontrola kvality vzorků 

Periferní a pupečníková krev jsou tkáně výrazně odlišné od placenty, ale v rámci jedné 

tkáně by měly vzorky vykazovat vysokou míru podobnosti v expresních profilech 

(pokud jejich zpracování a stanovení expresního profilu proběhlo správně). 
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Klastrovací analýza potvrdila odlišnost placentární tkáně od periferní a pupečníkové 

krve, neboť detekované expresní profily placenty se významně lišily od profilů krví (obr. 

22), což dokumentují tři separátní shluky vzorků. Vzhledem k této odlišnosti jsme 

neprovedli komparativní analýzu expresních profilů kuřaček a nekuřaček v rámci všech 

tří tkání dohromady, ale vliv kouření jsme studovali v rámci každého typu tkáně zvlášť. 

 

Obr. 22: Rozdělení všech testovaných vzorků na základě expresních profilů pomocí unsupervised  

klastrovací analýzy PCA (Principal Component Analysis). PL- placenta (zelená), M - periferní krev 

(červená), D - pupečníková krev (černá). Osa x: vzdálenost. Osa y: vzdálenost. 

 

 

Pomocí klastrovací analýzy také lze identifikovat zaměněné vzorky a tak jsme odhalili 

záměnu vzorku 411M. Tento vzorek klastruje se vzorky pupečníkových krví, proto se 

tedy nejedná o vzorek periferní krve ale pupečníkové krve. Vzorek 411M byl z dalších 

analýz vyloučen.  

Expresní podobnosti jednotlivých vzorků v rámci jedné tkáně znázorňují dendrogramy. 

Pokud se nějaký vzorek v rámci dané tkáně výrazně odlišoval svým expresním profilem 

od ostatních vzorků, byl ze souboru vyřazen. Jednalo se například o vzorky 381PL a 

409PL, které jsou značně vzdáleny od klastru placentárních vzorků. Navíc se 

nejednalo o vzorky kuřaček, u kterých by odlehlost mohla být způsobena kouřením. 

Zobrazené dendrogramy už tyto vyřazené vzorky neobsahují, zobrazují jen ty vzorky, 

které jsme použili do dalších analýz (obr. 23 A/ B/ C/). 
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Obr. 23: A/  Dendrogram znázorňující míru podobnosti expresních profilů u jednotlivých vzorků periferní 

krve. M-periferní krev. Osa x: vzdálenost 

 

 

 

Obr. 23: B/ Dendrogram znázorňující míru podobnosti expresních profilů u jednotlivých vzorků 

pupečníkové krve. D-pupečníková krev. Osa x: vzdálenost 
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Obr. 23: C/ Dendrogram znázorňující míru podobnosti expresních profilů u jednotlivých vzorků placenty. 

PL-placenta.Osax: vzdálenost 

 

5.3   Charakteristika transkriptomů jednotlivých tkání 

Pro studium vlivu cigaretového kouře na jednotlivé typy tkání je potřeba znát jejich 

expresní profil bez působení tohoto exogenního faktoru. Na základě průměrných 

hodnot exprese u všech nekuřaček byla provedena charakterizace transkriptomu všech 

tří typů tkání. 

 

5.3.1    Transkriptom periferní krve 

Mezi nejvíce exprimované geny v periferní krvi patřily geny pro globinové řetězce, které 

jsou součástí hemoglobinů a jejichž základní funkce spočívá v přenosu plynů v krvi 

(HBB, HBA2) a geny zajišťující proteosyntézu (EEF1A1, TPT1). Silně exprimovaný gen 

byl ornithin dekarboxyláza antizyme 1 (OAZ1) blokující ornithine dekarboxylázu, jež 

provádí konverzi ornitinu na putrescin v prvním kroku biosyntézy polyaminů.  

Dále vysoce exprimované byly geny pro lehkou podjednotku proteinu ferritinu FTL, 

histon H3F3A a inhibiční imunoreceptor LAIR1 a antigen HLA-A. Seznam 15 nejvíce 

exprimovaných genů v periferní krvi je shrnut v tab. 2.  
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RefSeq_ID Symbol Definice 

NM_004152,2 OAZ1 Homo sapiens ornithine decarboxylase antizyme 1  

NM_000146,3 FTL Homo sapiens ferritin, light polypeptide  

NM_001402,5 EEF1A1 Homo sapiens eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 1  

NM_002107,3 H3F3A Homo sapiens H3 histone, family 3A  

NM_000518,4 HBB Homo sapiens hemoglobin, beta  

NM_002116,5 HLA-A Homo sapiens major histocompatibility complex, class I, A  

NM_003295,1 TPT1 Homo sapiens tumor protein, translationally-controlled 1  

NM_000517,3 HBA2 Homo sapiens hemoglobin, alpha 2  

NM_021009,3 UBC Homo sapiens ubiquitin C  

NM_001175,4 ARHGDIB Homo sapiens Rho GDP dissociation inhibitor  

NM_006435,2 IFITM2 Homo sapiens interferon induced transmembrane protein 2  

NM_021706,2 LAIR1 Homo sapiens leukocyte-associated immunoglobulin-like receptor 1  

NR_002594,1 IMAA Homo sapiens SLC7A5 pseudogene 

NR_002202,2 FTHL7 Homo sapiens ferritin, heavy polypeptide-like 7  

NM_001101,2 ACTB Homo sapiens actin, beta 

Tab. 2: Geny vykazující nejvyšší genovou expresi v periferní krvi nekuřaček. (informace o jednotlivých 

genech byly získány z http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene) 

5.3.2    Transkriptom pupečníkové krve 

Stejně jako v periferní krvi, i u pupečníkové krve jsme mezi nejvíce exprimovanými 

geny detekovali geny pro globinové řetězce (HBG1 a 2, HBB, HBA2). Gama globinové 

geny (HBG1 a 2) jsou exprimovány ve fetálních játrech, slezině a kostní dřeni. Dále 

byly silně exprimovány geny pro proteosyntézu (EEF1A1, TPT1), ornithin 

dekarboxylázu antizyme 1 (OAZ1) a lehkou podjednotku ferritinu genu (FTL). Seznam 

15 nejvíce exprimovaných genů v pupečníkové krvi je shrnut v tab. 3.   

RefSeq_ID Symbol Definice 

NM_000184,2 HBG2 Homo sapiens hemoglobin, gamma G  

NM_001402,5 EEF1A1 Homo sapiens eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 1  

NM_000559,2 HBG1 Homo sapiens hemoglobin, gamma A  

NM_004152,2 OAZ1 Homo sapiens ornithine decarboxylase antizyme 1  

NM_003295,1 TPT1 Homo sapiens tumor protein, translationally-controlled 1 

NM_000146,3 FTL Homo sapiens ferritin, light polypeptide 

NM_000518,4 HBB Homo sapiens hemoglobin, beta  

NM_000517,3 HBA2 Homo sapiens hemoglobin, alpha 2  

NM_001035267,1 RPL41 Homo sapiens ribosomal protein L41  

NM_001080822,1 LOC91561 Homo sapiens hCG1992539 

NM_021706,2 LAIR1 Homo sapiens leukocyte-associated immunoglobulin-like receptor 1  

NR_002594,1 IMAA Homo sapiens SLC7A5 pseudogene  

NM_001028,2 RPS25 Homo sapiens ribosomal protein S25 

NM_001030,3 RPS27 Homo sapiens ribosomal protein S27  

NM_004084,2 DEFA1 Homo sapiens defensin, alpha 1  

Tab. 3: Geny vykazující nejvyšší genovou expresi v pupečníkové krvi dětí nekouřících matek. (informace o 

jednotlivých genech byly získány z http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene
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5.3.3    Transkriptom placenty 

Nejvyšší hladiny transkriptů v placentární tkáni vykazovaly geny spojené 

s těhotenstvím (CSH1, CSH2, PSG4), geny zajišťující proteosyntézu (EEF1A1, TPT1) 

a geny pro globinové řetězce (HBB, HBG1, HBG2). Všech 15 nejvíce exprimovaných 

genů je shrnuto v tab. 4.  

RefSeq_ID Symbol Definice 

NM_022644,2 CSH2 Homo sapiens chorionic somatomammotropin hormone 2  

NM_001402,5 EEF1A1 Homo sapiens eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 1  

NM_001317,3 CSH1 Homo sapiens chorionic somatomammotropin hormone 1  

NM_000184,2 HBG2 Homo sapiens hemoglobin, gamma G  

NM_022560,2 GH1 Homo sapiens growth hormone 1  

NM_002256,3 KISS1 Homo sapiens KiSS-1 metastasis-suppressor  

NM_021706,2 LAIR1 Homo sapiens leukocyte-associated immunoglobulin-like receptor 1  

NM_021009,3 UBC Homo sapiens ubiquitin C  

NM_001996,2 FBLN1 Homo sapiens fibulin 1  

NM_003295,1 TPT1 Homo sapiens tumor protein, translationally-controlled 1  

NR_002594,1 IMAA Homo sapiens SLC7A5 pseudogene  

NM_002780,3 PSG4 Homo sapiens pregnancy specific beta-1-glycoprotein 4 

NM_000559,2 HBG1 Homo sapiens hemoglobin, gamma A  

NM_002780,3 PSG4 Homo sapiens pregnancy specific beta-1-glycoprotein 4  

NM_000518,4 HBB Homo sapiens hemoglobin, beta 

 

Tab. 4: Geny vykazující nejvyšší genovou expresi v placentách nekuřaček. (informace o jednotlivých 

genech byly získány z http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene. 

 

5.4    Vliv cigaretového kouře na transkriptom leukocytů  
periferní krve 

 
Komparativní analýza genových expresních profilů leukocytů z periferní krve byla 

provedena mezi 20 kuřačkami a 56 nekuřačkami. Komparativní analýzou bylo 

stanoveno 193 odlišně exprimovaných genů v periferní krvi kuřaček (logaritmický 

násobek změny logFC ±0,35; průměrná exprese >3,5; P≤0,05). Ze 193 genů jich bylo 

154 up- a 39 down-regulovaných (obr. 25 A/). 

V periferní krvi kuřaček jsme zaznamenali například up-regulované geny pro 

interferony (IFI27, IFI44), RSAD2, protein zahrnutý v iniciační fázi anti-virové odpovědi 

(OAS2), apoptotický regulátor (BCL2A1), heat shock protein (HSP10) a ubiquitin ligázu 

(HERC5). 

Naopak down-regulaci vykazovaly například geny pro imunoreceptory (LILRA3), tumor 

nekrotizující faktory (TNFSF13, TNF), receptor pro TNF (TRAF3), fosfolipázu A2 

(PLAA2), cytokiny (IL16, ILT6) a leukocytární chemotaxin s rolí vaskularizace tkání 

během vývoje (LECT1). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene
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Funkční anotační analýza odlišně exprimovaných genů v periferní krvi kuřaček odhalila 

několik down- i up-regulovaných buněčných procesů vlivem cigaretového kouře 

(P≤0,05). Up-regulované buněčné procesy zahrnovaly regulaci apoptózy, anti-

apoptotické procesy a katabolické procesy biopolymerů.  

Down-regulované biologické procesy zahrnovaly buněčnou migraci a regulaci produkce 

imunoglobulinů. KEGG databáze určila cigaretovým kouřem up-regulovanou signální 

dráhu apoptózy (P≤0,05) (tab. 5). 

 

GO kategorie 
Počet 
genů % P-hodnota 

    

Biologický proces    

up-regulace    

anti-apoptosis 6 0,11 0,03 

cellular biopolymer catabolic process 12 0,23 0,04 

regulation of apoptosis 12 0,23 0,05 

    

down-regulace    

cell migration 4 0,23 0,04 

regulation of immunoglobulin production 2 0,12 0,05 

    

Signální dráha    

up-regulace    

apoptosis 4 0,08 0,03 

Tab. 5: Biologické procesy a signální dráha jako hlavní kategorie Gene Ontology (GO) pro 193 odlišně 

exprimovaných genů v periferní krvi kuřaček (154 up-regulovaných a 39 down-regulovaných genů). Ve 

sloupcích je zobrazen počet genů a jejich procentuální zastoupení v GO kategorii. Hranice P-hodnoty pro 

deregulované procesy a dráhy byla stanovena ≤0,05. Zpracováno pomocí DAVID databáze 
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Obr. 25: A/ Hierarchická klastrovací analýza kuřaček a nekuřaček podle 193 diferenciálně exprimovaných 

genů v periferní krvi (P≤0,05). Každý řádek reprezentuje jeden vzorek a každý sloupec jeden gen. 

Relativní genové exprese jsou vyjádřené gradientem intenzity barvy. Nejsvětlejší červená vyjadřuje 

nejnižší hladiny exprese a nejsvětlejší zelená maximální hladiny exprese. Zelená barva v horním pruhu 

znázorňuje nekuřačky, červená kuřačky.  

5.5    Vliv cigaretového kouře na transkriptom leukocytů  

pupečníkové krve 

Komparativní analýza genových expresních profilů leukocytů z pupečníkové krve byla 

provedena mezi 20 novorozenci, jejichž matky během těhotenství kouřily a 56 

novorozenci od matek bez expozice kouřem. Analýza stanovila 49 odlišně 

exprimovaných genů (logaritmický násobek změny logFC ±0,35; průměrná exprese 

>3,5; P≤0,05), z nichž bylo 16 up- a 33 down-regulovaných u novorozenců kuřaček 

(obr. 25 B/).  

V tomto souboru jsme detekovali například up-regulované geny pro guanin nukleotid 

exchange faktory (VAV3, RGNEF), homolog Ras GTPázy (RRAGB), adenin 

deaminázu (ADAT3), ABC transportér (ABCD4), cytokiny (CCL3, CCL3L3, CCL3L1) a 

enzym metabolizující xenobiotika (CYP26A1). 

Down-regulace byla zjištěna například u genů pro hlavní histokompatibilní komplex 

třídy 2 (HLA-DRB1), jaderný homodimerní transkripční represor (ZHX2), embryonální 
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indukující neurální faktor (CHURC1), protein vnitřní mitochondriální membrány (PPIF) 

a vaskulární gen (LPAR1). 

Funkční anotační analýza odlišně exprimovaných genů v pupečníkové krvi 

novorozenců matek kuřaček determinovala několik buněčných procesů down- i up-

regulovaných vlivem cigaretového kouře (P≤0,05).  Například intracelulární signální 

kaskády a chemotaxe patří do up-regulovaných buněčných procesů, zatímco down-

regulované procesy zahrnovaly především diferenciaci a aktivaci T- a B- buněk a 

proces hematopoézy. KEGG databáze určila pouze down-regulované signální dráhy 

pod vlivem cigaretového kouře (P ≤0,05) viz. tab. 6. 

GO kategorie Počet genů % P-hodnota 

  
  

  

Biologický proces 

  
  

up-regulace 

  
  

intracellular signaling cascade 4 1,01 0,05 

chemotaxis 2 0,5 0,1 

  
  

  

down-regulace 

  
  

positive regulation of transferase activity 6 0,59 4,89E-05 

antigen processing and presentation of exogenous peptide  
antigen via MHC class II 3 0,3 2,47E-04 

regulation of kinase activity 5 0,5 0,004 

regulation of T cell differentiation 3 0,3 0,004 

protein folding 4 0,4 0,005 

B cell mediated immunity 3 0,3 0,01 

phosphorylation 7 0,69 0,02 

protein kinase cascade 5 0,5 0,02 

hemopoiesis 4 0,4 0,03 

  
  

  

Signální dráhy 

  
  

down-regulace 
  

  

asthma 5 0,5 8,29E-08 

allograft rejection 5 0,5 1,87E-07 

graft-versus-host disease 5 0,5 2,66E-07 

type I diabetes mellitus 5 0,5 3,67E-07 

autoimmune thyroid disease 5 0,5 8,45E-07 

cell adhesion molecules (CAMs) 6 0,59 8,71E-07 

systemic lupus erythematosus 5 0,5 1,03E-05 

hematopoietic cell lineage 4 0,4 3,30E-04 

Tab. 6: Biologické procesy a signální dráhy jako hlavní kategorie Gene Ontology (GO) pro 49 odlišně 

exprimovaných genů v pupečníkové krvi novorozenců matek kuřaček (16 up-regulovaných a 33 down-

regulovaných genů). Ve sloupcích je zobrazen počet genů a jejich procentuální zastoupení v GO kategorii. 

Hranice P-hodnoty pro deregulované procesy a dráhy byla stanovena ≤0,05. Zpracováno pomocí DAVID 

databáze. 



 

68 
 

Obr. 25: B/ Hierarchická klastrovací analýza kuřaček a nekuřaček podle 49 diferenciálně exprimovaných 

genů v pupečníkové krvi (P≤0,05). Každý řádek reprezentuje jeden vzorek a každý sloupec jeden gen. 

Relativní genové exprese jsou vyjádřené gradientem intenzity barvy. Nejsvětlejší červená vyjadřuje 

nejnižší hladiny exprese a nejsvětlejší zelená maximální hladiny exprese. Zelená barva v horním pruhu 

znázorňuje nekuřačky, červená kuřačky.  

5.6   Vliv cigaretového kouře na transkriptom placenty 

Komparativní analýza genových expresních profilů placent byla provedena mezi 18 

kuřačkami a 48 nekuřačkami. U placent matek kuřaček bylo určeno 329 odlišně 

exprimovaných genů (logaritmický násobek změny logFC ±0,35; průměrná exprese 

>3,5; P≤0,05), z nichž bylo 129 up- a 200 down-regulovaných (obr. 25 C/). 

U placent kuřaček byly pozorovány signifikantně up-regulované geny pro guanin 

nukleotid exchange faktor (VAV3), enzym metabolizující xenobiotika (CYP1B1), 

kolagen (COL4A5), extracelulární matrix (FRAS1), endotel (LIPG), endosialin (CD248), 

glutathion peroxidázu (GPX), lysil oxidázy (LOXL3, LOXL4), adenosinový receptor 

(ADORA3) a maternálně exprimovaný imprintovaný gen (MEG3) atd. 

Naopak down-regulace byla zjištěna například u genů pro enzym metabolizující 

xenobiotika (COX7B2) matrixový gen (MXRA1), prozánětlivé geny (IL18RAP, IL1RN), 

mitochondriální super oxid dismutázu (SOD2), vazodilatátorem stimulovaný 
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fosfoprotein (VASP), vaskulární geny (PROCR, LPAR1) a řadu genů pro transport 

iontů (SLC35F2, SLC43A3, SLC24A4, SLC25A3, SLC22A4, SLC46A2, SLC11A1). 

Výsledkem funkční anotační analýzy odlišně exprimovaných genů u placent kuřaček 

jsou up-regulované buněčné procesy (P≤0,05) především asociované s regulací 

signální transdukce, mitotickou fází, negativní regulací buněčné adheze a orgánovou 

morfogenezí. 

Down-regulované buněčné procesy (P≤0,05) se týkaly pozitivní regulace buněčných 

biosyntetických procesů, bakteriální obranné odpovědi a buněčné morfogeneze. KEGG 

databáze určila 2 signální dráhy down-regulované pod vlivem cigaretového kouře: 

transendoteliální migrace leukocytů a receptory zprostředkovanou signální dráhu 

(P≤0,05) (tab. 7). 

 

 

 

Tab. 7: Biologické procesy a signální dráhy jako hlavní kategorie Gene Ontology (GO) pro 329 odlišně 

exprimovaných genů v placentě kuřaček (129 up-regulovaných a 200 down-regulovaných genů). Ve 

sloupcích je zobrazen počet genů a jejich procentuální zastoupení v GO kategorii. Hranice P-hodnoty pro 

deregulované procesy a dráhy byla stanovena ≤0,05. Zpracováno pomocí DAVID databáze.  

GO  kategorie Počet genů % P-hodnota 

      
Biologický proces     
up-regulace     
regulation of signal transduction 14 0,32 0,006 

M phase 9 0,20 0,007 

small GTPase mediated signal transduction 10 0,23 0,02 

negative regulation of cell adhesion 3 0,07 0,04 

organ morphogenesis 12 0,27 0,05 

      
down-regulace     
positive regulation of cellular biosynthetic process 14 0,22 0,03 

defense response to bacterium 5 0,08 0,03 

cell projection morphogenesis 7 0,11 0,05 

      
Signální dráha     
down-regulace      
leukocyte transendothelial migration 7 0,11 0,003 

cell receptor signaling pathway 5 0,08 0,015 
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Obr. 25: C/ Hierarchická klastrovací analýza kuřaček a nekuřaček podle 329 diferenciálně exprimovaných 

genů v placentě (P≤0,05). Každý řádek reprezentuje jeden vzorek a každý sloupec jeden gen. Relativní 

genové exprese jsou vyjádřené gradientem intenzity barvy. Nejsvětlejší červená vyjadřuje nejnižší hladiny 

exprese a nejsvětlejší zelená maximální hladiny exprese. Zelená barva v horním proužku znázorňuje 

nekuřačky, červená kuřačky.  
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6.    DISKUZE 

Expozice cigaretovému kouři má zcela nepochybně škodlivý dopad na lidské zdraví. 

Epidemiologické studie dokládají, že 12-31% žen v průběhu těhotenství kouří (KVALE 

et al. 2000, EBRAHIM et al. 2000, COLMAN a JOYCE 2003). V období těhotenství je 

působením cigaretového kouře ohrožen především vyvíjející se plod, který má 

zvýšenou vnímavost k určitým chemickým karcinogenům v porovnání s dospělými 

jedinci. Vyšší citlivost plodu je pravděpodobně způsobena větším poměrem 

proliferujících buněk, nižší imunologickou kompetencí a sníženou schopností 

detoxikovat karcinogeny a opravovat poškození DNA (NATIONAL RESEARCH 

COUNCIL 1993, ANDERSON et al. 2000). Vystavení se cigaretovému kouři během 

těhotenství je spojeno se zpomaleným pre- a postnatálním vývojem plodu a téměř 

dvakrát zvyšuje riziko nízké porodní hmotnosti novorozence (HORTA et al. 1997, 

ROBINSON et al. 2000, KALLEN 2001, FENERCIOGLU et al. 2009). Bylo prokázáno, 

že kouření navozuje předčasný porod, čímž tak zkracuje období těhotenství (NABET et 

al. 2005). Navíc byla pozorována korelace mezi počtem vykouřených cigaret a rizikem 

opoždění prenatálního vývoje. Podobně byl tento vztah potvrzen i pro pasivní kouření 

(HORTA et al. 1997). Především během časných fází vývoje placenty může být vlivem 

kouření redukováno krevní zásobení placenty, v pozdějších fázích pak může nastat 

odtržení placenty či protržení placentárních membrán (JANIAUX a BURTON 2007, 

KAMINSKY et al. 2007). 

Z hlediska klinického je negativní vliv cigaretového kouře na vývoj placenty a plodu 

zcela zřejmý, nicméně z hlediska molekulárního zůstává stále neobjasněný. Přitom 

právě znalost a pochopení dopadu cigaretového kouře na buněčné pochody v tkáni 

placenty a v samotném plodu může objasnit molekulární podstatu již známých 

funkčních a strukturních defektů, popřípadě odkrýt další skryté dopady cigaretového 

kouře. 

Cigaretovým kouřem způsobené změny v transkriptomu u kuřáků byly studovány 

v různých buněčných typech např. v epitelu dýchacích cest, alveolárních makrofázích, 

bronchiálních buňkách nebo periferních T-lymfocytech (SEN et al. 2007). Všechny tyto 

studie dokazují signifikantní změny genové exprese v tkáních exponovaných  

cigaretovému kouři, což je jasným důkazem jeho negativního efektu. 

V našem projektu jsme využili toxikogenomický přístup pro studium molekulárních 

mechanismů působení cigaretového kouře během těhotenství. Změny transkriptomu 

jsme sledovali v leukocytech z periferní krve matek, pupečníkové krve novorozenců a 

buněk placenty.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1247389/?tool=pubmed#b27-ehp0112-001133
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1247389/?tool=pubmed#b27-ehp0112-001133
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1247389/?tool=pubmed#b27-ehp0112-001133
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fenercioglu%20AK%22%5BAuthor%5D
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Rozdělení souboru těhotných žen na kuřačky a nekuřačky jsme provedli na základě 

dotazníků, které ženy vyplnily pod odborným dohledem gynekologa. I přesto, že 

dotazníková data mohou být někdy nespolehlivá a subjektivní, stanovené hladiny 

kotininu v krvi testovaných žen a v pupečníkových krvích nám potvrdily věrohodnost 

našich dotazníkových dat. 

Pro stanovení diferenciální exprese genů jsme provedli komparativní analýzu matek 

kuřaček a matek nekuřaček pro všechny tři tkáně zvlášť. Komparativní analýzou 

genových expresních profilů placent jsme stanovili 329 odlišně exprimovaných genů u 

kuřaček, z nichž bylo 129 up- a 200 down-regulovaných.  

Z hlediska funkce genů jsme očekávali, že vlivem kouření jako xenobiotického faktoru 

budou deregulované geny kódující enzymy s xenobiotickou funkcí (cytochrómy), 

antioxidanty a oxidoreduktázy respiračního řetězce. Up-regulaci těchto genů jsme 

potvrdili u genů CYP1B1, GSTM1, CBR3,GPX3 a NXN, down-regulaci u COX7B2 a 

SOD2.  

CYP1B1 je člen superrodiny cytochromů P450. Tento enzym katalyzuje reakce 

zahrnuté do metabolizmu xenobiotik, syntézy cholesterolu a prokarcinogenů jako PAH. 

Zvýšenou expresi genu CYP1B1 v placentách exponovaných cigaretovému kouři 

potvrdily i další studie, které navíc identifikovaly i jiné typy cytochromů jako například 

CYP1A1, CYP1A2, CYB5A  (PASANEN 1999, HUUSKONEN et al. 2008, BRUCHOVA 

et al. 2010). Cigaretovým kouřem indukovaná exprese CYP byla dále zjištěna u buněk 

periferní krve (LAMPE et al. 2004, RYDER et al. 2004, VAN LEEUWEN et al.  2007), 

bronchiálních buněk (HARVEY et al. 2007), v bronchoalveolárních makrofázích 

(PIIPARI et al. 2000), játrech (CHANG et al. 2003), plicích (KIM et al. 2004) a 

aerodigestivním traktu (PORT et al. 2004). Ačkoliv je CYP1B1 exprimován za 

fyziologických podmínek, jeho zvýšená exprese byla pozorována i u karcinomu 

endometria (SAINI et al. 2009). Na základě našich i dalších výsledků můžeme indukci 

cytochromových genů  považovat za obecné biomarkery kouření, protože vykazují 

tkáňově nespecifickou expresi po vystavení tabákovému kouři.  

Další gen uplatňující se v metabolizmu xenobiotik, jehož zvýšenou expresi jsme 

detekovali v placentách kuřaček, je GSTM1. Hlavní funkcí enzymu kódovaného tímto 

genem je detoxikace (ve spojení s neenzymatickým antioxidantem glutathionem) 

elekrofilních sloučenin zahrnující karcinogeny, léčiva, environmentální toxiny a 

produkty oxidačního stresu. V metabolizmu karbonylových sloučenin jsme zaznamenali 

up-regulovaný gen CBR3 s oxidoreduktázovou aktivitou. Protein CBCR3 katalyzuje 

redukci velkého množství biologicky a farmakologicky aktivních karbonylových 

sloučenin na jejich odpovídající alkoholy. 
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Kouření vyvolává oxidační stres a podmiňuje tvorbu reaktivních kyslíkových radikálů v 

buňkách. V této souvislosti jsme zaznamenali deregulované geny zahrnuté v 

oxidačním stresu a eliminaci reaktivních kyslíkových sloučenin. Jedním z nich je gen 

SOD, kódující mitochondriální protein s oxidoreduktázovou aktivitou, reagující na 

oxidační stres. Enzym SOD přeměňuje pro buňky toxický superoxidový radikál na 

méně škodlivý peroxid vodíku a diatomární kyslík.  

Vlivem cigaretového kouře jsou často zmiňované zvýšené hladiny SOD a COX. Up-

regulované hladiny těchto dvou genů jsou považované za markery expozice 

cigaretovému kouři (VAN LEEUWEN et al. 2007; BRUCHOVA et al. 2010). Nicméně 

v naší studii jsme transkripty těchto dvou genů, konkrétně COX7B2 a SOD2, 

zaznamenali v placentární tkáni kuřaček naopak down-regulované. COX7B2 je 

podjednotka cytochrom c oxidázy zapojené v respiračním řetězci, který je lokalizovaný 

na vnitřní mitochondriální membráně. Na druhou stranu jsme zaznamenali up-regulaci 

dalších genů reagujících na oxidační stres jako GPX3 a NXN. GPX3 se podílí na 

detoxikaci peroxidu vodíku a NXN vlivem oxidativních změn reguluje Wnt/beta-katenin 

signální dráhu, která ovlivňuje přežití buněk a časný embryonální vývoj (FUNATO a 

MIKI 2007).  

Prokázali jsme, že vlivem kouření dochází v placentě k up-regulaci genů pro 

metabolizmus xenobiotik a karbonylů. Vzhledem k řadě deregulovaných genů 

reagujících na změnu redoxního stavu buněk jsme potvrdili i značný oxidativní vliv 

cigaretového kouře na buňky.   

Cigaretový kouř je zdrojem nejen kyslíkových radikálů ale také celé řady toxických 

kovů. Kovy obsažené v cigaretovém kouři se vážou na receptory pro růstové faktory a 

tak aktivují geny regulující buněčný růst (LEONARD et al. 2004). Aktivace PDGFRB 

receptoru řídí migraci, proliferaci a diferenciaci buněk mezenchymálního původu, 

jakými jsou například fibroblasty a buňky hladké svaloviny (HELDIN a OSTMAN 1996). 

Jedním z vysvětlení zvýšené hladiny transkriptů PDGFRB v naší studii by mohlo být 

nepřímé působení nikotinu. Jak bylo na buňkách hladké svaloviny aorty ukázáno, 

nikotin svou vazbou na nAChR zvyšuje hladinu PDGF beta receptorů (PESTANA et al. 

2005). Námi detekovaný up-regulovaný gen PDGFRB se ukázal být významný v up-

regulovaném biologickém procesu orgánové morfogeneze.  

Jedna ze studií popsala akumulaci kovu kadmia v placentách kuřaček v porovnání 

s placentami nekuřaček.  Bylo zjištěno, že kromě vyšších hladin kadmia vykazovaly 

placenty kuřaček i vyšší hladiny placentárního metalothionein proteinu. Konkrétně byla 

určena izoforma metalothionein proteinu MT2, jež je specificky indukovaná 

cigaretovým kouřem a pravděpodobně zodpovědná za akumulaci kadmia a zinku 

v placentě. Redukovanému transplacentárnímu přenosu zinku připisují autoři negativní 
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dopad na růst a vývoj plodu (RONCO et al. 2006). Naše výsledky shodně dokumentují 

signifikantně zvýšené hladiny metalothionein genů nicméně jiných izoforem - MT1A a 

MTE. Na základě těchto výsledků se můžeme domnívat, že vlivem cigaretového kouře 

dochází k akumulaci kadmia v placentární tkáni kuřaček, což by mohl být 

pravděpodobně stimul pro produkci placentárních MT (RONCO et al. 2005). 

Kouření během těhotenství poškozuje vývoj a strukturu placenty pravděpodobně 

narušením diferenciace a proliferace placentárních trofoblastových buněk (GENBACEV 

et al. 2003). Právě časné procesy implantace a placentace závisí na proliferaci, migraci 

a invazi trofoblastů (SATO et al. 2005). Invazí trofoblastů do stěny dělohy dochází 

k remodelování cévního zásobení děložní tkáně. Trofoblastové buňky vytlačují hladkou 

svalovinu a endoteliální buňky dělohy za vzniku cév s větším průměrem a zvýšeným 

krevním průtokem. Pokud tento proces neproběhne správně, mohou nastat poruchy 

jako preeklampsie, spontánní potrat či růstová retardace plodu (KHONG et al. 1986). 

Předpokládá se, že proces diferenciace a invaze trofoblastů je regulovaný především 

extracelulárními matrix proteiny (POLLHEIMER a KNOFLER 2005, BRUCHOVA et al. 

2010). V této souvislosti jsme detekovali signifikantně deregulované geny pro 

extracelulární matrix např. up-regulovaný gen FRAS1 a down-regulovaný gen ECM1 

gen, zahrnuté do epidermální diferenciace. Gen FRAS kóduje extracelulární matrixový 

protein, který reguluje organogenezi během vývoje, což se nám potvrdilo i jeho 

významem v up-regulovaném biologickém procesu orgánové morfogeneze. 

Dalším negativním dopadem kouření na funkci placenty je deregulace její hormonální 

funkce (VARVARIGOU et al. 2006). Na úrovni genové exprese jsme detekovali 

v placentách kuřaček down-reguaci genu pro GH2 hormon, který ovlivňuje invazi 

trofoblastů a tím vývoj placenty (ALSAT et al. 1998, LACROIX et al. 2005). Narušení 

invaze trofoblastů je popsáno nejen jako důsledek kouření ale je také spojeno 

s onemocněním placenty preeklampsií. Kouření a preeklampsie mají u těhotných žen  

podobné důsledky, ty zahrnují  předčasné odloučení placenty, poruchy krevní 

srážlivosti a nižší porodní hmotnosti novorozence. Paradoxně má kouření během 

těhotenství protektivní účinky na projev preeklampsie (WIKSTROM et al. 2010). Dalším 

společným znakem kouřících těhotných žen a těhotných s příznaky preeklampsie, ve 

shodě s našimi výsledky, je up-regulovaný gen pro receptor ADORA3. Vzhledem 

k tomu, že jednou z hlavních funkcí ADORA3 je regulace proliferace a buněčné smrti 

trofoblastů, může tak jeho deregulace ovlivnit negativně tyto procesy. Trofoblastové 

receptory ADORA3 jsou jednak modulovány kyslíkovým stresem a samy regulují 

expresi MMP-matrixmetaloproteináz (KIM et al. 2008). Určitá souvislost regulace 

ADORA3 a MMP se nám také potvrdila. U našich těhotných žen kuřaček jsme 

vzhledem ke signifikantně zvýšené expresi ADORA3 detekovali i zvýšenou expresi 
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MMP14 a naopak sníženou expresi jiného typu metaloproteinázy MMP25. MMP14 byla 

navíc zastoupena v biologickém procesu negativní regulace buněčné adheze a 

orgánové morfogeneze. 

Obecně jsou MMP vysoce exprimované trofoblasty a jsou zapojené do odbourávání 

extracelulární matrix ve fyziologických procesech, jako je embryonální vývoj, 

reprodukce a remodelace tkání a v procesech patologických jako je tvorba metastáz 

(BOJRN et al. 1997). 

O cigaretovém kouři je známo, že narušuje krevní zásobení placenty a tak způsobuje 

nedostatečné zásobení plodu dýchacími plyny a živinami. Pro objasnění vlivu 

cigaretového kouře na krevní zásobení placenty jsme se zaměřili na deregulaci genů 

zapojených do  procesu angiogeneze a vaskularizace, což jsou faktory ovlivňující 

krevní zásobení placenty i plodu. Nejvíce relevantní těmto faktorům jsou up-regulované 

geny CD248 (endosialin), FRAS1, LIPG a receptor LPA. Proces angiogeneze je klíčový 

pro fyziologický růst tkáně, tvorbu nádorů a také pro embryonální vývoj. Při vývoji 

nových kapilár je potřeba extracelulárních matrixových proteinů, které slouží jako 

strukturální „lešení“ pro proliferujicí endotelové a tumorové buňky (YANCOPOULOS et 

al. 2000). Například detekovaný gen pro extracelulární matrix FRAS1, hraje podstatnou 

roli v orgánové morfogenezi a gen CD248, kódující membránový protein pericytů, je 

exprimovaný v cévách během embryogeneze a tumorogeneze, ale ne v normální 

dospělé tkáni (BAGLEY et al. 2008). Dalším kandidátem hrající roli ve vaskularizaci je  

LIPG, hlavní endoteliální lipáza exprimovaná především fetoplacentárními buňkami 

endotelu cév. Zvýšená fyziologická exprese LIPG je spíše ke konci těhotenství, kdy 

vaskularizace placenty dosahuje maxima. V této fázi těhotenství vykazují placentární 

cévy zvýšenou expresi endotelové lipázy (GAUSTER et al. 2007). Zdá se, že vliv 

cigaretového kouře ovlivňuje i tuto endotelovou lipázu, jejíž expresi jsme zaznamenali 

signifikantně vyšší v placentách matek kuřaček oproti nekuřačkám. V obecné rovině se 

domníváme, že vlivem cigaretovéhou kouře by mohly být kladeny vyšší nároky na 

krevní zásobení placent u kuřaček, což by mohlo být vysvětlením zvýšené aktivity 

těchto genů. 

U placent kuřaček jsme dále detekovali deregulaci dvou genů (LPAR, VASP) , které by 

mohly vykazovat vzájemnou souvislost. Gen LPAR kóduje receptor pro 

lysofosfatidovou kyselinu, který zprostředkovává různé biologické procesy jako 

diferenciaci, proliferaci, agregaci destiček, kontrakci hladké svaloviny, chemotaxi nebo 

invazi tumorových buněk. Aktivací LPA receptorů  se prostřednictvím protein kinázy A 

fosforyluje a tím aktivuje VASP, protein asociovaný s aktinem uplatňující se v motilitě. 

Receptorem zprostředkovaná fosforylace VASP je navíc kritickým mediátorem iniciace 

migrace a progrese metastáz (HASEGAWA et al. 2008). Nicméně expresi LPAR jsme 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Yancopoulos%20GD%22%5BAuthor%5D
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zaznamenali signifikantně up-regulovanou u placent kuřaček, naopak gen VASP byl 

signifikantně down-regulovaný. Význam VASP v motilitě buněk potvrzuje i down-

regulovaná signální dráha transendoteliální migrace leukocytů. Význam genu pro LPA 

receptor 1 byl zase potvrzen pro up-regulovaný biologický proces regulace signální 

transdukce.  

Dalšími buněčnými procesy ovlivněnými kyselinou lysofosfatidovou  jsou vaskulární 

remodelace, aterogeneze, agregace destiček a intra-arteriální vznik trombu (SIESS a 

TIGYI 2004). Z toho usuzujeme, že up-regulované hladiny LPAR mohou přispívat 

k dalšímu patologickému úkazu u placent kuřaček. Vlivem kouření totiž dochází k 

narušení exprese koagulačních a trombotických genů, což má za následek zvýšené 

riziko vzniku trombóz a odtržení placenty (ESKES  2001, BRUCHOVA et al. 2010). 

V tomto kontextu jsme kromě již zmiňovaného LPAR identifikovali další geny hrající roli 

v koagulaci a vzniku trombóz.  Předně se jedná o gen TFPI pro proteázový inhibitor, 

který potlačuje proces koagulace a gen PROCR exprimovaný převážně v endotelu cév 

a v tkáni placentě. Mutace genu PROCR jsou asociované s žilní trombózou a potratem 

během těhotenství (KAARE et al. 2007).  

Působením cigaretového kouře vznikají morfologické defekty placenty jako je její nižší 

hmotnost, abnormality mikrovilů a fokální syncytiální nekróza (DEMIR et al. 1994). Ve 

shodě s pozorováním zvýšeného obsahu kolagenu v placentách kuřaček (JANIAUX a 

BURTON 2007) jsme detekovali up-regulovaný gen COL4A5, který kóduje jednu ze 6 

podjednotek kolagenu typu IV, hlavní strukturální jednotku bazálních membrán. S up-

regulací COL4A5 by mohla souviset up-regulace genů pro lyzyl oxidázy LOXL4 a 

LOXL3, esenciálních pro biogenezi pojivových tkání. LOXL4 a LOXL3 se podílí na 

katalýze první reakce v tvorbě příčných vazeb v kolagenu a elastinu. N-konec proteinu 

lyzyl oxidázy nese navíc pravděpodobnou funkci pro regulaci vývoje, senescence, 

nádorové suprese, kontrolu buněčného růstu a chemotaxe. 

V placentách kuřaček jsme detekovali řadu down-regulovaných genů pro transportéry 

iontů (SLC35F2, SLC43A3, SLC24A4, SLC25A3, SLC22A4, SLC46A2, SLC11A1, 

SLC22A18AS, SLC38A8) a gen pro membránově vázanou vápníkovou ATPázu 

(MXRA1), představující nejvýznamnější mechanizmus kontroly homeostáze vápníku 

v lidské placentě (MARIN et al. 2008). 

Cigaretový kouř představuje oxidativní zatížení nejen v místě prvotního kontaktu 

(respirační epitel), ale i v buňkách periferní krve, kde lze jeho působením detekovat 

oxidativní poškození DNA (KIYOSAWA et al. 1990). Komparativní analýzou expresních 

profilů periferních leukocytů matek kuřaček a nekuřaček jsme identifikovali 193 odlišně 

exprimovaných genů, z nichž bylo 154 genů up- a 39 genů down-regulovaných. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Siess%20W%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tigyi%20G%22%5BAuthor%5D
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Obecně se předpokládá, a mnoho studií je toho důkazem, že působení cigaretového 

kouře ovlivňuje expresi imunitních a prozánětlivých faktorů, což bylo zjištěno nejen u 

leukocytů periferní krve (LAMPE et al. 2004, RYDER et al. 2004), ale i u tkáně 

průdušek a bronchoalveolárních makrofágů kuřáků (KUSCHNER et al. 1996, 

MIKUNIYA et al. 1999, MURUGAN a PECK 2009). Stejně jako u placent kuřaček jsme 

i v buňkách periferní krve zaznamenali deregulaci celé řady prozánětlivě a 

imunologicky relevantních genů jako např. ITL6 (LILRA3), TNFSF13, TNFreceptoru, 

IL16, IL8 (LECT1), CYTL1, CRLF1, NFRKB, IKBKB a SERPING1.  

Cigaretový kouř zvyšuje expresi prozánětlivých cytokinů jakým je např. IL-1, jež 

indukuje expresi dalších  genů.  Nicméně naše výsledky ukazují  naopak down-regulaci 

genů pro cytokiny a jejich receptory (IL16, ITL6, IL8). Down-regulovaný se ukázal gen 

pro pleiotropní cytokin IL16, který představuje chemoatraktant, modulátor T-buněčné 

aktivace a inhibice HIV replikace. Určitou deregulaci imunitního systému dokazuje další 

down-regulovaný gen pro inhibiční imunoreceptor ILT6 (LILRA3), jehož expresi 

vykazují antigen-prezentující buňky (makrofágy, dendritické buňky, B lymfocyty) stejně 

tak jako  T a NK buňky.  Deficience ILT6 byla zjištěna u autoimunitního onemocnění, 

roztroušené sklerózy (KOCH et al. 2005). Dalším z down-regulovaných prozánětlivých 

faktorů je IL8. Vlivem cigaretového kouře, jako zdroje oxidů dusíku, dochází k redox-

senzitivní transkripci NFκB, jehož rolí je aktivovat právě IL8 (MURUGAN a PECK 

2009). V našich výsledcích jsme sice nezaznamenali změněnou transkripci NFκB, ale 

sníženou transkripci NFκB příbuzného transkripčního faktoru (NFRKB), což by mohlo 

být v souladu se sníženou expresí prozánětlivých genů. Negativní dopad cigaretového 

kouře na imunitní procesy navíc dále dokládají námi zjištěné down-regulované 

biologické procesy buněčné migrace a regulace produkce imunoglobulinů, pro než jsou 

charakteristické geny ILT6, IL16 a TNFSF13 a receptoru pro TNF. 

Shodně s jinými studiemi jsme v periferních leukocytech detekovali zvýšenou hladinu 

transkriptu SERPING1 pro inhibici imunitní odpovědi a transkripčního faktoru ATF1. 

Jejich cigaretovým kouřem způsobená up-regulace je v některých studiích považována 

za biomarker kouření (VAN LEEUWEN et al. 2005, 2007). Serpin proteázové inhibitory 

jsou spojované s rakovinou endometria (OSMAK et al. 2001) či rakovinou plic (YANG 

et al. 2005).  

V periferní krvi matek kuřaček jsme také detekovali down-regulovanou expresi genu 

CHURC1 pro embryonální indukující neurální faktor. Jedná se o kandidátní gen 

asociovaný s propuknutím onemocnění preeklampsie. Pro toto onemocnění je 

charakteristická down-regulace genu CHURC1 v mononukleárních buňkách periferní 

krve (SUN et al. 2009). Vlivem cigaretového kouře jsme identifikovali shodně down-

regulovaný CHURC1 i v pupečníkových leukocytech.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Murugan%20V%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Peck%20MJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Murugan%20V%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Peck%20MJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Peck%20MJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Peck%20MJ%22%5BAuthor%5D
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V periferních leukocytech jsme stanovili up-regulované geny stimulované interferony 

IFI27, IFI44 a gen OAS1 zahrnutý v iniciační fázi anti-virové odpovědi. Konkrétně IFI27 

je považován za jeden z nejvíce interferony indukovatelný gen. Vzhledem k tomu, že 

jsme nezjistili žádné signifikantně up-regulované interferony, které by stály za aktivací  

těchto genů, není vyloučeno, že jejich aktivaci způsobuje některá ze složek 

cigaretového kouře. Navíc IFI27 by mohl vykazovat souvislost s up-regulovanými 

biologickými procesy pro apoptózu, jež zahrnovaly např. BCL2A1, CASP6 a FAS. O 

IFI27 se ví, že interaguje či se přímo inzertuje do mitochondriální membrány, čímž 

zesiluje uvolnění cytochromu c, Bax aktivaci a způsobuje ztrátu mitochondriálního 

membránového potenciálu. Jeho exprese snižuje viabilitu buněk a zesiluje citlivost 

k apoptóze. Tento efekt je blokován ko-expresí anti-apoptotického BCL2 a inhibitorů 

kaspáz (ROSEBECK a LEAMAN 2008).  

V biologickém procesu apoptózy jsme dále zaznamenali i up-regulovaný gen pro heat 

shock protein HSP70. HSP jsou rozsáhle studovanou skupinou proteinů indukovaných 

při odpovědi na buněčná poškození zahrnující i poškození oxidativní, jak bylo 

potvrzeno jejich aktivací oxidanty in vitro  i in vivo (RYAN a HIGHTOWER 1996). 

V našem případě zvýšená hladina HSP70 v periferní krvi může odrážet systematický 

oxidační stres vyvolaný buď cigaretovým kouřem a/nebo tímto kouřem způsobenou 

uteroplacentární insuficienci, která může vést k ischemii a oxidativnímu stresu v 

placentě. Ischemicky a oxidativně stresovaná placenta uvolňuje prozánětlivé cytokiny 

(ROYLE et al. 2009), což na úrovni genové exprese potvrzují i naše výsledky, neboť 

jsme u  placent kuřaček zaznamenali vyšší expresi genů pro cytokiny CYTL1 a CRLF1. 

Pokud bychom předpokládali, že se tyto cytokiny uvolňují do maternální cirkulace, pak 

by mohly ve  výsledku představovat systematickou aktivaci obranných procesů 

v leukocytech periferní krve matky ve formě aktivovaných HSP genů.  

Na rozdíl od placent kuřaček jsme v leukocytech periferní krve kuřaček nedetekovali 

žádné signifikantně deregulované geny pro enzymy s xenobiotickou funkcí, 

antioxidanty ani oxidoreduktázy respiračního řetězce. Přitom především zvýšenou 

expresi genů CYP nejen v periferních leukocytech (LAMPE et al. 2004) ale i v jiných 

buňkách po expozici cigaretovému dokazují i další studie (PIIPARI et al. 2000, CHANG 

et al. 2003, KIM et al. 2004, PORT et al. 2004). Nicméně v těchto pracech tvoří 

studované skupiny kuřáci, kteří vykouří více cigaret denně oproti naší studované 

skupině těhotných žen,  u kterých byla navíc sestupná tendence kouření v jednotlivých 

trimestrech. V prvním trimestru ženy vykouřily za den v průměru 6 cigaret, ve druhém 4 

cigarety a 3 cigarety ve třetím trimestru. Dalo by se tedy usuzovat, že v naší studované 

skupině není dostatečné množství negativního stimulu pro up-regulaci genů CYP 

v periferních leukocytech. Může se ale také jednat pouze o nízkou expresi genů CYP, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rosebeck%20S%22%5BAuthor%5D
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jejichž nízké hladiny transkriptů jsme nebyli schopni mikročipovou metodou detekovat. 

Dalším možným vysvětlením je pravidelná obnova krevních buněk, která může efekt 

kouření zeslabovat.  

Pro zjištění vlivu cigaretového kouře na buněčné pochody plodu jsme použili leukocyty 

z pupečníkové krve. V souboru 49 odlišně exprimovaných genů v pupečníkových 

leukocytech novorozenců matek kuřaček jsme, kromě již už zmíněného up-

regulovaného genu CYP26A1, detekovali zvýšené transkripty pro řadu chemokinů 

(např. CCL3, CCL3L3, CCL3L1). Hlavní role chemokinů spočívá v aktivaci a migraci 

leukocytů do místa zánětu. V jedné studii dokonce prokázali terapeutický efekt 

chemokinů produkovaných mononukleárními buňkami pupečníku na neuronální buňky 

postihnuté hypoxií. V této studii se jednalo konkrétně o chemokiny CCL5, CCL3 a 

CXCL10 (HAU et al. 2008). V našem případě může být  zvýšená produkce chemokinů 

také reakcí na hypoxický stav vyvolaný cigaretovým kouřem, popř. jeho složkou 

(karbon monooxid), která inhibuje přechod kyslíku do plodu, čímž tak navodí hypoxii.  

Nedostatečné zásobení plodu krví a tedy i kyslíkem může být také důsledkem down-

regulovaného genu LPAR1, jehož jedna z funkcí (viz. výše) je vaskulární remodelace, 

která mohla být právě u plodu vlivem kouření postihnuta. Down-regulace genu pro 

LPAR1 je zřejmě více než významně ovlivněna, jelikož jsme její přítomnost 

zaznamenali v down-regulovaných biologických procesech pozitivní regulace 

transferázové aktivity, regulace kinázové aktivity a fosforylace. 

Down-regulované biologické procesy v pupečníkových leukocytech představovaly 

například regulaci kinázové aktivity, T a B-buněčnou imunitu a hematopoézu. Jediným 

genem vyskytujícím se ve všech těchto down-regulovaných biologických procesech byl 

gen HLA-DRB1 pro hlavní histokompatibilní komplex třídy 2, jehož centrální role 

spočívá v prezentování peptidů odvozených z extracelulárních proteinů. Molekuly třídy 

2 jsou exprimovány antigen prezentujícími buňkami (B lymfocyty, dendritické buňky a 

makrofágy).  

Pro pupečníkovou krev je charakteristický redukovaný počet lymfocytů a snížená 

exprese mnoha genů spojených s imunitou (MERKEROVA et al. 2009). U novorozenců 

kuřaček jsme detekovali down-regulaci procesů T a B-buněčné imunity, nicméně 

v tomto případě působení cigaretového kouře zřejmě způsobilo ještě vyšší utlumení 

imunitního systému oproti normálnímu stavu.  Z toho lze usuzovat, že děti kuřaček 

mohou mít po narození sníženou imunologickou adaptibilitu a s tím spojené postnatální 

zdravotní problémy.  

Dalším charakteristickým rysem v transkritomu pupečníkových krví je zvýšená exprese 

genů zahrnutých do erytropoézy (MERKEROVA et al. 2009), což zřejmě souvisí 

s vysokými nároky plodu na zásobení kyslíkem. U pupečníkových krví jsme vlivem 
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cigaretového kouře zaznamenali naopak down-regulovaný proces hematopoézy, což 

může být asociováno právě s hypoxiií navozenou kouřem.  

U kuřaček jsme komparativní analýzou detekovali 329 deregulovaných genů v 

placentách, dále 193 deregulovaných genů v leukocytech periferní krve a pouze 49 

odlišně exprimovaných genů v leukocytech pupečníkové krve jejich dětí. Efektem 

kouření byly nejvíce ovlivněny transkripční hladiny buněk placenty. Na základě toho 

můžeme předpokládat významnou roli placenty v detoxikaci, metabolizaci a 

pravděpodobně i zachycení některých složek cigaretového kouře, což by bylo i 

v souladu s detekcí up-regulovaného genu pro enzym CYP v tomto orgánu. Jedním 

z vysvětlení identifikace CYP v placentě, a nikoliv v periferní krvi kuřaček, by mohla být 

kratší životnost krevních buněk. Nicméně je překvapivé, že oproti periferním 

leukocytům jsme zjistili zvýšenou expresi genů CYP v leukocytech pupečníkové krve, 

což by mohlo potvrzovat představu vyšší citlivosti tkání plodu k toxickým látkám oproti 

tkáním dospělým.  

Nicméně i přes prokázanou schopnost placenty modulovat negativní vlivy cigaretového 

kouře, dochází  k jeho působení i na plod. O tomto vlivu nás přesvědčila zvýšená 

exprese nejen genů pro CYP enzymy ale také zvýšené hladiny genů pro chemokiny 

v leukocytech pupečníkové krve.  

Přenos skrze placentu přímo do plodu byl zjištěn u návykové složky cigaretového 

kouře, nikotinu. Jeho koncentrace v plodu byla naměřená  o 15% vyšší než u matek 

(LAMBERS a CLARK 1996). Nikotinu je přisuzován podíl na nízké porodní váze 

novorozenců, nicméně mechanizmus jeho působení není dosud znám. Další složka 

cigaretového kouře zodpovědná za nízké porodní váhy je karbon monooxid, jehož 

vlastností je vytvářet karboxyhemoglobin, který inhibuje uvolnění kyslíku do tkání plodu 

(LAMBERS a CLARK 1996). Na základě našich dotazníkových dat můžeme potvrdit 

vliv cigaretového kouře na porodní váhy novorozenců. Nejenže jsme zjistili v průměru o 

354g nižší váhy novorozenců matek kuřaček ale také o 65g nižší váhy placent kuřaček. 

Na druhou stranu délka těhotenství nebyla cigaretovým kouřem nijak ovlivněná, v 

souboru kuřaček a nekuřaček trvala shodně v průměru 40 týdnů.  

Výsledné deregulované geny a procesy v leukocytech pupečníků se bohužel, 

vzhledem k nedostatku obdobných prací, těžko interpretují. Navíc nízký počet 

diferenciálně exprimovaných genů v leukocytech pupečníkové krve je hraniční pro 

spolehlivé vyhodnocení funkční anotační analýzou.  

Nedostatek souvislostí mezi deregulací exprese a cigaretovým kouřem odráží zatím 

jen povrchovou znalost vlivu cigaretového kouře, popř. jeho některých složek (nikotin, 

PAH, nitrosaminy, atd.) na signální dráhy a změny v transkriptomu exponovaných 

http://jpet.aspetjournals.org/content/322/1/180.long#ref-12
http://jpet.aspetjournals.org/content/322/1/180.long#ref-12
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buněk. Odráží to také komplexitu s jakou cigaretový kouř působí na různé úrovně 

regulace buněčných procesů.  

Interpretace takovýchto komplexních výsledků je navíc zatížena dalšími faktory. 

Cigaretovým kouřem jsou ovlivněné nejrůznější buněčné dráhy, které se často jeví bez 

souvislosti a jakékoliv propojenosti.  Deregulovaná exprese určitých genů nemusí být 

důsledkem přímého působení cigaretového kouře, ale někdy důsledkem změny 

exprese jiných genů  působících v jiné části signální dráhy či procesu (tzv. up-stream 

regulátory). Tím, že je cigaretový kouř složen z více než 4000 látek, dává potenciálně 

možnost každé látce působit na svůj cíl, popřípadě některým z nich působit společně. 

Další zatěžující faktor je spojitost kouření s životním stylem jako takovým (nedostatek 

pohybu, alkohol, atd.). Všechny tyto faktory se mohou promítnout do expresních 

profilů, avšak identifikace již známých kouřem indukovaných genů dokládá validitu 

našich výsledků v souvislosti s expozicí cigaretovému kouři.  

V současné době existuje celá řada studií zabývajících se působením cigaretového 

kouře a jeho složek na periferní krev člověka. Na druhou stranu je zde nedostatek 

informací o deregulaci buněčných procesů u vyvíjejícího se plodu, jehož matka 

v průběhu těhotenství kouří. Oproti většině studií zabývajících se podobným tématem 

se tato práce vyznačuje studiem vlivu cigaretového kouře ve vyjímečně velkém 

souboru a v možnosti studovat vliv tohoto faktoru nejen v placentě, což je orgán 

společný matce a dítěti, ale především ve tkáních plodu, kde studovaný materiál 

představují leukocyty pupečníkové krve. Paradoxně byla v minulosti pupečníková krev 

považována za odpadní produkt, nicméně se v současné době objevuje její potenciál 

jak pro klinické tak i vědecké účely. Jednak se pupečníková krev stala vhodným 

zdrojem hematopoetických kmenových buněk pro transplantační účely, a jednak může 

posloužit k objasnění vlivu toxických látek na vyvíjející se plod a jeho případných 

defektů či  postižení. V naší studii jsme komplexně analyzovali genovu expresi ve 

všech třech zmíněných tkáních, s cílem zachytit změny v každé z nich a  tyto změny 

dát do vzájemných souvislostí.  
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7.   SOUHRN 

V předkládané práci jsme studovali vliv expozice cigaretovému kouři na genovou 

expresi maternální a fetální tkáně a tkáně společné matce a dítěti, placentě. Z 

metodologického hlediska jsme zvolili expresní mikročipy, které umožňují studovat celý 

transkriptom, a tak postihnout komplexní změny v aktivitě genů vyvolané přímo či 

nepřímo cigaretovým kouřem. Pro studii se nám podařilo shromáždit unikátní kolekci 

vzorků placent, periferních a pupečníkových krví od 104 žen. Navíc nám dárkyně 

poskytly informace týkající se nejen expozice cigaretovému kouři ale i mnoho dalších 

cenných informací o průběhu těhotenství a porodu, parametry novorozenců atd., což 

umožnilo vytvoření dobře definovaného souboru kuřaček a nekuřaček (sporné vzorky 

byly eventuelně vyřazeny).  

Komparativní analýzou kuřaček a nekuřaček jsme identifikovali geny, jejichž 

transkripce byla deregulovaná pod vlivem cigaretového kouře. Na základě největšího 

počtu cigaretovým kouřem deregulovaných genů u placent kuřaček, předpokládáme 

esenciální roli placenty v zachycení negativních efektů cigaretového kouře. Dle 

očekávání jsme u placent kuřaček detekovali změny v transkripci genů pro 

metabolizmus xenobiotik, kolagen, extacelulární matrix a vaskularizaci. Můžeme se 

domnívat, že deregulace těchto genů představuje molekulární podstatu známých 

funkčních a morfologických defektů placenty u kouřících žen. Navzdory nepochybně 

obranné funkci placenty, dochází zřejmě k proniknutí některých složek cigaretového 

kouře přímo až do plodu, což dokládají v pupečníkových leukocytech detekované 

zvýšené exprese genů pro cytochrómy a chemokiny. Pupečníkové leukocyty dále 

vykazovaly významnou deregulaci genu pro hlavní histokompatibilní komplex třídy 2, a 

to ve všech biologických procesech se sníženou regulací. Nízký počet deregulovaných 

genů v pupečníkových leukocytech může být připsán právě schopnosti placenty 

detoxifikovat a zachytit exogenní látky. V leukocytech z periferní krve kuřaček jsme 

detekovali signifikantně deregulované geny indukované interferony a geny uplatňujicí 

se v apoptóze, buněčném stresu, zánětlivé a imunitní odpovědi. 

V neposlední řadě jsme ve exponovaných tkáních nalezli geny (CYP1B1, SERPING1, 

ATF1, CYP26A1), jejichž aktivace vlivem cigaretového kouře byla popsána i u jiných 

tkáních. Vzhledem k této tkáňově nespecifické indukci lze tyto geny považovat za 

obecné markery kouření na molekulární úrovni.  

Funkční anotační analýza deregulovaných genů determinovala kandidátní buněčné 

procesy a signální dráhy ovlivněné cigaretovým kouřem, které mohou představovat 

molekulární mechanismy působení tohoto exogenního faktoru ve studovaných tkáních.  
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Kouřením byl zvláště ovlivněn proces apoptózy v periferních leukocytech, T a B 

buněčné imunity spolu s hematopoézou v leukocytech pupečníků, a signální 

transdukce a orgánové morfogeneze v placentách.  

Závěrem lze konstatovat, že naše studie zcela jednoznačně prokázala negativní dopad 

kouření v těhotenství na vývoj placenty a plodu na úrovni změn v transkripční aktivitě 

genů, které vedou k deregulaci významných biologických procesů. Získané výsledky 

dokreslují komplexitu molekulárního pozadí patologických pochodů probíhajících ve 

feto-maternálních tkáních vlivem cigaretového kouře. 
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8.    SEZNAM ZKRATEK 

ABCD4  ATP-binding cassette, sub-family D (ALD), member 4  

ADAT3  adenosine deaminase, tRNA-specific 3 

ADORA3  adenosine A3 receptor 

Ah-receptor  aryl hydrocarbon receptor  

ALDH3  aldehyd dehydrogenáza 

AT   adenin-thymin 

ATF1   activating transcription factor 1 

ATF3   activating transcription factor 3 

ATF4   activating transcription factor 4 

ATP   adenosintrifosfát 

BaP   benzo(a)pyren 

BCL2A1  BCL2-related protein A1 

CASP6  caspase 6, apoptosis-related cysteine peptidase 

CBR3   carbonyl reductase 3 

CCL3   chemokine (C-C motif) ligand 3 

CCL3L1  chemokine (C-C motif) ligand 3-like 1 

CCL3L3  chemokine (C-C motif) ligand 3-like 3 

CD248  CD248 molecule, endosialin 

cDNA   komplementární DNA  

CHURC1  churchill domain containing 1 

CSH1   chorionic somatomammotropin hormone 1 

CSH2   chorionic somatomammotropin hormone 2 

COL4A5  collagen, type IV, alpha 5 

COX   cyklooxygenáza 

COX-2  cyklooxygenáza-2 

COX7B2  cytochrome c oxidase subunit VIIb2 

CRLF1  cytokine receptor-like factor 1 

CTB   cytotrofoblasty 
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CYB5A   cytochrome b5 type A 

CYP    cytochrome P450 

CYP1A1  cytochrome P450, family 1, subfamily A, polypeptide 1  

CYP1A2  cytochrome P450, family 1, subfamily A, polypeptide 2 

CYP1B1  cytochrome P450, family 1, subfamily B, polypeptide 1  

CYP26A1  cytochrome P450, family 26, subfamily A, polypeptide 1 

CYT-C  cytochrom c cytochrom p450 

CYTL1  cytokine-like 1 

DMD   Digital Micromirror Device 

DMSO  dimethylsulfoxide 

DNA   deoxyribonukleová kyselina 

dNTP   deoxyribonukleosidtrifostát  

ECM1   extracellular matrix protein 1 

EEF1A1  eukaryotic translation elongation factor 1 alpha 1 

EGF   epidermal growth factor 

ENDOGL1   endonuclease G-like 1 

ENO1   enolase 1 

EST   expressed sequence tag 

FAS   TNF receptor superfamily, member 6 

FRAS1  Fraser syndrome 1 

FTL   ferritin, light polypeptide 

GC   guanin-cytosin  

GH2   growth hormone 2 

GPX   glutathion peroxidáza 

GPX3   glutathion peroxidáza 3 

GSH   glutathion 

GSTM1  glutathione S-transferase M1 

HBA2   hemoglobin, alpha 2 

HBB   hemoglobin, beta 
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HBG1   hemoglobin, gamma A  

HBG2   hemoglobin, gamma G 

HERC5  hect domain and RLD 5 

H3F3A  H3 histone, family 3A 

HIF   hypoxia-inducible transcription factor 

HLA-A  major histocompatibility complex class I 

HLA-DRB1  major histocompatibility complex, class II, DR beta 1 

HML2   C-type lectin domain family 10, member A 

HMOX-1  hem oxygenáza 1 

H2O2    peroxid vodíku 

HSP   heat shock protein  

HSP70  heat shock 70kDa protein  

IARC   International Agency for Research on Cancer 

IFI27   interferon, alpha-inducible protein 27 

IFI44   interferon-induced protein 44 

IKBKB  inhibitor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells, kinase beta 

IL1   interleukin 1  

IL1α   interleukin-1alfa 

IL1RN   interleukin 1 receptor antagonist  

ILβ   interleukin-beta  

IL6   interleukin 6 (interferon, beta 2) 

IL8 (LECT1)  leukocyte cell derived chemotaxin 1  

IL16   interleukin 16 (lymphocyte chemoattractant factor) 

IL18RAP  interleukin 18 receptor accessory protein 

ILT6 (LILRA3) leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily A, member 3 

IMAGE  Integrated Molecular Analasis of Genomes and their Expression 

IVT  in vitro transkripce 

LAIR1   leukocyte-associated immunoglobulin-like receptor 1 

LECT1  viz. IL8 
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LILRA3  viz. ILT6 

LIPG             lipase, endothelial 

LOXL3  lysyl oxidase-like 3 

LOXL4  lysyl oxidase-like 4 

LPA   lysophosphatidic acid 

LPAR   lysophosphatidic acid receptor  

LPAR1  lysophosphatidic acid receptor 1 

MAO   monoaminooxidáza  

MAPK   mitogen activated protein kinase 

MAPK3  mitogen activated protein kinase 3 

MAPK14 mitogen-activated protein kinase 14 

MAS   Maskless Array Synthesizer 

MCL-1   myeloid cell differentiation protein-1 

MEG3   maternally expressed 3 

MM   mismatch 

MMP   matrix metallopeptidase 

MMP14  matrix metallopeptidase 14 

MMP25  matrix metallopeptidase 25 

mRNA  mediátorová RNA 

MT1A   metallothionein 1A 

MT2   metallothionein 2 

MTE   metallothionein E 

MXRA1  ATPase, Ca++ transporting, plasma membrane 4 (ATP2B4) 

MYC   v-myc myelocytomatosis viral oncogene homolog (avian) 

nAChR  neuronal acetylcholine receptor 

NADH   nikotinamidadenindinukleotid dehydrogenáza 

NFAT   nuclear factor of activated T-cells 

NFκB   nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 

NFRKB  nuclear factor related to kappaB binding protein 
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NO   oxid dusnatý  

NOS   nitrit oxid syntáza  

nt   nukleotidy 

NXN   nucleoredoxin 

O2
-   superoxidový radikál 

OAS1   2',5'-oligoadenylate synthetase 1 

OAS2   2',5'-oligoadenylate synthetase 2 

OAZ1   ornithine decarboxylase antizyme 1 

OH   hydroxylová skupina 

ONOO-  peroxynitrit  

ORF   open reading frame  

p53   tumor protein p53 

PAH   polycyklické aromatické uhlovodíky 

PBMC   peripheral blood mononuclear cell  

PBS  phosphate buffer solution 

PCR   polymerase chain reaction 

PDGF   platelet derived growth factor 

PDGFRB  platelet-derived growth factor receptor, beta polypeptide 

PFKFB3   6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-bisphosphatase-3 

PLAA2  fosfolipáza A2 

PM   perfectmatch 

PPIF   peptidylprolyl isomerase F (cyclophilin F) 

PROCR  protein C receptor, endothelial (EPCR) 

PSG4   pregnancy specific beta-1-glycoprotein 4 

PTEN   phosphate and tensine homolog 

PTGS2  prostaglandin-endoperoxide synthase 2 

PXN   paxillin 

RGNEF  Rho-guanine nucleotide exchange factor 

RIA  radioimmunoassay 
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RIN   RNA integrity number 

RNA   ribonukleová kyselina 

RNS   reaktivní dusíkové sloučeniny 

ROS    reaktivní kyslíkové sloučeniny  

RRAGB  Ras-related GTP binding B 

RSAD2  radical S-adenosyl methionine domain containing 2 

SERPINA1  serine proteinase inhibitor, clade A, member 1, 

SERPINB2  serine proteinase inhibitor, clade B, member 2, 

SERPING1  serine proteinase inhibitor, clade G, member 1, 

SLC11A1  solute carrier family 11 (proton-coupled divalent metal ion transporters),   

member 1  

SLC22A18AS solute carrier family 22 (organic cation transporter) 

SLC22A4  solute carrier family 22 (organic cation/ergothioneine transporter), 

member 4  

SLC24A4  solute carrier family 24 (sodium/potassium/calcium exchanger), member 

4 

SLC25A3  solute carrier family 25 (mitochondrial carrier; phosphate carrier), 

member 3 SLC43A3  solute carrier family 43, member 3 

SLC35F2  solute carrier family 35, member F2 

SLC38A7  solute carrier family 38, member 7  

SLC46A2  solute carrier family 46, member 2 

SOD   superoxid dismutáza 

SOD2   superoxide dismutáza 2/Mn 

Src   v-src sarcoma (Schmidt-Ruppin A-2) viral oncogene homolog (avian) 

SSC  standard saline citrate buffer 

TFPI   tissue factor pathway inhibitor 

TGM2   transglutaminase 2 

TNF   tumor necrosis factor 

TNFSF13 tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 13 

TPT1   tumor protein, translationally-controlled 1 

TRAF3  TNF receptor-associated factor 3 
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UV   ultra violet  

VASP   vasodilator-stimulated phosphoprotein 

VAV3   guanine nucleotide exchange factor 

VEGF   vascular endothelial growth factor 

VHL   von Hippel-Lindau tumor suppressor protein 

XO   xantin oxidáza 

ZHX2   zinc fingers and homeoboxes 2 

8-OH-G  8-hydroxyguanin 
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