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Abstrakt

Cíl
Stanovení exprese gama globinového genu HBG1 u pacientů s myelodysplastickým syndro‑
mem (MDS) v pluripotentních hematopoetických buňkách CD34+ a souvislost výše exprese 
genu HBG1 s jednotlivými podtypy onemocnění MDS. Dále detekce bodových polymorfis‑
mů rs 4671393 a rs 11886868 u těchto pacientů a u zdravých dárců české populace a zjištění 
souvislosti mezi výskytem výše uvedených polymorfismů a zvýšenou expresí genu HBG1, 
jak bylo u některých hematologických onemocnění prokázáno.

Soubor
Zdrojem genetického materiálu pro zjištění exprese genu HBG1 bylo 80 vzorků RNA vyizo‑
lovaných z hematopoetických pluripotentních CD 34+ buněk pacientů s MDS. Jako vzorky 
zdravé kontroly bylo použito 6 vzorků komerčně zakoupených buněk CD 34+ od firmy Lonza. 
Zdrojem genetického materiálu pro detekci polymorfismů bylo 140 vzorků DNA vyizolované 
z granulocytů pacientů s MDS a dále 49 vzorků DNA vyizolované z granulocytů periferní 
krve od zdravých dárců české populace.

Metody
Pro stanovení exprese genu HBG1 i detekci bodových polymorfismů byla využita metoda 
Real‑Time PCR. Ke zjištění výše exprese byl využit Taqman Gene Expression Assay a výsledky 
byly hodnoceny pomocí komparativní metody ΔΔCT. Pro detekci bodových polymorfismů 
byl využit TaqMan Genotyping Assay.

Výsledky
Zvýšená exprese genu HBG1 se potvrdila u pacientů s počátečními fázemi onemocnění. 
Naproti tomu pokročilá stadia myelodysplastického syndromu vykazovala výši exprese 
HBG1 shodnou se zdravými kontrolami. Nejvýraznější rozdíl exprese mezi subtypy MDS 
vykazovaly skupiny RAEB‑1 a RAEB‑2, čímž se potvrdila správnost nové WHO klasifikace 
MDS z roku 2008. Četnost výskytu jednotlivých alel mezi souborem pacientů a souborem 
zdravých kontrol se signifikantně nelišila.

Závěr
Potvrdila se zvýšená exprese gama globinového genu HBG1 u pacientů s počátečními stadii 
MDS. Byla však vyloučena souvislost mezi výskytem polymorfismů rs 4671393 a rs 11886868 
a zvýšenou mírou exprese genu HBG1. Zvýšená exprese hemoglobinového genu HBG1, který 
za běžných podmínek tvoří fetální hemoglobin (HbF) a u dospělého jednice se exprimuje 
v nízkých hladinách, může být pravděpodobně zapříčiněna inefektivní krvetvorbou a anémií, 
přičemž organismus trpí nedostatkem kyslíku pro tkáně. Vzhledem k tomu, že fetální he‑
moglobin má vyšší afinitu ke kyslíku, organismus se jeho produkcí může bránit nedostatku 
využitelného kyslíku.

Klíčová slova
HbF, MDS, CD34+, BCL11A
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Abstract

Aims
Determination of gene expression of HBG1 gamma globin in myelodysplastic syndrome (MDS) 
patients in CD34+ pluripotent hæmatopoietic cells and connection of HBG1 gene expression 
with various subtypes of MDS. Furthermore, detection of single nucleotide polymorphisms 
rs 4671393 and rs 11886868 in these patients and in healthy Czech population donors and to 
determine whether a connection exists between the occurrence of the above polymorphisms 
and HBG1 gene over‑expression, as demonstrated in some hæmatological disorders.

Samples
The source of genetic material to identify gene expression were 80 HBG1 RNA samples 
isolated from the pluripotent hematopoietic CD34+ cells of MDS patients. As a sample of 
healthy controls, 6 samples of commercially purchased CD 34+ cells from the Lonza com‑
pany were used. The source of genetic material for the detection of polymorphisms were 
140 DNA samples isolated from purified granulocytes of MDS patients and 49 samples of 
DNA isolated from peripheral blood granulocytes from healthy Czech population donors.

Methods
Real‑Time PCR was used to determine HBG1 gene expression and detection of single nu‑
cleotide polymorphisms. Taqman Gene Expression Assay was used to determine the level 
of expression and the results were evaluated using the comparative ΔΔCT method. TaqMan 
Genotyping Assay was used to detect single nucleotide polymorphisms.

Results
HBG1 gene over‑expression was confirmed in patients with initial stages of the disease. In 
contrast, advanced stages of myelodysplastic syndrome showed the same HBG1 expression as 
the healthy controls. The most striking difference amongst the expression of MDS subtypes 
showed groups RAEB‑1 and RAEB‑2, which confirmed the accuracy of new 2008 WHO 
MDS classification. The frequency of alleles between the group of patients and the group of 
healthy controls was not significantly different. 

Conclusion
We confirmed the increased expression of HBG1 gamma globin gene in patients with the 
initial stages of MDS. We, however, ruled out the connection of polymorphisms rs 4671393 
and rs 11886868 with increased levels of HBG1 gene expression. Increased expression of 
HBG1 hæmoglobin gene, which under normal conditions forms the fetal hæmoglobin (HbF) 
and is expressed at low levels in an adult individual, is likely to be caused by anæmia and 
ineffective hæmatopoiesis, while the body suffers from the lack of oxygen distributed to the 
individual tissues. Given the fact that fetal hæmoglobin has a higher affinity to oxygen, the 
organism may by its production prevent the lack of available oxygen.

Keywords
HbF, MDS, CD34+, BCL11A
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1. Úvod

Hemoglobin je červené krevní barvivo, které slouží jako nosič kyslíku v červených krvinkách 
(erytrocytech). Molekula hemoglobinu je tvořena dvěma páry různých polypeptidových 
řetězců podle toho, ve kterém životním období je zrovna tvořena. Během nitroděložního 
vývoje dochází k produkci takových typů hemoglobinů, které mají vyšší schopnost vázat 
kyslík – mají vyšší afinitu ke kyslíku (embryonální a fetální hemoglobin).
Během narození dochází k tzv. přepnutí globinových genů a prudce klesá produkce fetální‑
ho hemoglobinu (HbF), který je přibližně v šesti měsících po narození nahrazen adultním 
hemoglobinem (HbA). V případě komplikací tohoto „přepnutí“ exprese globinových genů 
se objevují onemocnění hemoglobinopatie, jako např. talasémie nebo srpkovitá anémie 
(Bank et al., 1980).
Studie A distinct expression of various gene subsets in CD34+ cells from patients with early 
and advanced myelodysplastic syndrome, provedená na oddělení molekulární genetiky Ústavu 
hematologie a krevní transfuze, prezentovala na základě výsledků expresních čipových dat 
zvýšenou koncentraci fetálního hemoglobinu u pacientů s myelodysplastickým syndromem 
(Vašíková et al., 2010). Byla nalezena výrazná exprese gama globinových genů u pacientů 
v časné fázi myelodysplastického syndromu (MDS) spolu s rozdílnou expresí těchto genů 
u dvou podtypů tohoto onemocnění (RAEB‑1 a RAEB‑2).
I některé další výzkumy prezentují zjištění ohledně zvýšeného fetálního hemoglobinu u pa‑
cientů s myelodysplastickým syndromem.
Studie Hemoglobin F in myelodysplastic syndrome (Reinhardt et al., 1998) uvádí, že 16 z 26 
pacientů této studie mělo zvýšený fetální hemoglobin a byla zde opět souvislost s jednotli‑
vými podtypy tohoto onemocnění.
V roce 2008 byla provedena studie Characterization of myelodysplastic syndrome and aplas‑
tic anemia by immunostaining of p53 and hemoglobin F and karyotype analysis: Differential 
diagnosis between refractory anemia and aplastic anemia (Takashl Iwasaki et al., 2008), která 
zkoumala souvislosti mezi mutací genu p53, karyotypem pacientů a zvýšeným fetálním 
hemoglobinem u pacientů s MDS a aplastickou anémií. Výše popsané markery byly použity 
pro diferenciální diagnostiku mezi MDS a aplastickou anémií, přičemž u 35 ze 47 pacientů 
s MDS byl zjištěn zvýšený fetální hemoglobin.
Studie Hemoglobin F in primary myelofibrosis and myelodysplasia (Mendek‑Czajkowska et al., 
2003) porovnávala hladiny HbF u 21 pacientů s myelofibrózou a 21 pacientů s MDS, přičemž 
33 % pacientů s MDS mělo zvýšenou hladinu HbF, která byla rozdílná dle subtypů MDS.
Existují výzkumy, které dávají zvýšenou produkci fetálního hemoglobinu u hematologických 
onemocnění do souvislosti s bodovými polymorfismy v genu BCL11A, který se nachází 
na chromozomu 2 na pozici 2p16.1.
Studie Genome‑wide association study shows BCL11A associated with persistent fetal hemoglobin 
and ameliration of the phenotype of β thalassemia (Uda et al., 2007) poukazuje na souvislost 
mezi zvýšeným fetálním hemoglobinem a bodovým polymorfismem rs 11886868 na genu 
BCL11A u pacientů s β talasémií, která spadá do tzv. srpkovitých anémií (Sickle Cell Disease).
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Studie DNA polymorphism at the BCL11A, HBS1L‑MYB, and β‑globin loci associate with fetal 
hemoglobin levels and pain crises in sickle cell disease (Lettre et al., 2008) poukazuje na výše 
zmíněnou souvislost i s jinými polymorfismy genu BCL11A, a to polymorfismy rs 4671393 
a rs 7557939.
Vzhledem k tomu, že výše zmíněné výzkumy prokázaly souvislost mezi bodovými polymor‑
fismy genu BCL11A a zvýšenou expresí fetálního hemoglobinu u některých hematologických 
onemocnění (např. talasémie) a v rámci expresních čipových dat byla zjištěna zvýšená kon‑
centrace fetálního hemoglobinu u pacientů s myelodysplastickým syndromem, byla vytvořena 
následující hypotéza, na základě které probíhala praktická část této diplomové práce.
Hypotéza: Zvýšená exprese genu pro produkci fetálního hemoglobinu souvisí u pacientů s my‑
elodysplastickým syndromem s bodovými polymorfismy genu BCL11A.
Tato hypotéza byla zkoumána pomocí dvou linií výzkumu. Nejprve byla ověřena výše ex‑
prese gama globinového genu (HBG1) u pacientů s myelodysplastickým syndromem (kteří 
byli rozděleni do kategorií dle jednotlivých podtypů tohoto onemocnění). Toto ověření 
proběhlo užitím metody Real‑Time PCR pomocí TaqMan Gene Expression Assay, přičemž 
byla analyzována genová exprese hematopoetických pluripotentních buněk CD34+. Následně 
byly detekovány bodové polymorfismy rs 11886868 a rs 4671393 u týchž pacientů, dalších 
pacientů s myelodysplastickým syndromem a zdravých dárců užitím identické metody po‑
mocí TaqMan Genotyping Assay.
Tato diplomová práce vznikla za podpory grantu NS/9634 MZČR a výzkumného záměru 
Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze – UHKT2005 00023736.
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2. Myelodysplastický syndrom

2.1. Definice MDS
Myelodysplastický syndrom (MDS) jako diagnostickou skupinu vymezili poprvé Bennet 
a kolektiv v roce 1976 (Bennet et al., 1982).
MDS je označení pro heterogenní skupinu nemocí, charakterizovanou inefektivní hema‑
topoézou, vyvolanou klonální poruchou pluripotentní kmenové buňky. Mutace kmenové 
krvetvorné buňky vede ke vzniku patologického klonu s růstovou výhodou, který může na‑
hradit normální krvetvorbu. V časné fázi onemocnění bývá většinou přítomen různý stupeň 
cytopenie v periferní krvi při současném nálezu buněčně bohaté kostní dřeně s morfolo‑
gickými známkami dysplazie (Čermák, 2002). Tento obraz vzniká v důsledku vystupňování 
procesu apoptózy (buněčné smrti) krvetvorných buněk následkem zvýšené sekrece některých 
cytokininů (Raza et al., 1996).
Naopak pro pokročilou fázi MDS je charakteristický progresivní nárůst nezralých buněk 
s velmi nízkým stupněm apoptózy, vedoucí k obrazu nadbytku blastů v kostní dřeni a v pe‑
riferní krvi. Tato fáze onemocnění je již spojena s vysokou pravděpodobností přechodu 
choroby do akutní myeloidní leukemie (Čermák, 2002).

2.2. Etiopatogeneze MDS
Základní a klinický výzkum přinesl v poslední době řadu nových poznatků o biologii 
a prognóze MDS. Příčina MDS však nebyla dosud uspokojivě objasněna. Analýza cytoge‑
netických abnormit ukázala, že MDS je klonální porucha hematopoetické kmenové buňky, 
charakterizovaná poruchou maturace a v pokročilých stadiích nekontrolovatelnou proliferací 
(Málek, 2005).
Neuwirtová (2005) uvádí, že se jedná o klonální onemocnění, které podobně jako jiná nádorová 
onemocnění vzniká z jedné buňky, v tomto případě z pluripotentní hematopoetické kmenové 
buňky, ve které došlo ke změně (mutaci) v genetickém materiálu buňky. Předpokládá se po‑
stižení těch genů, které regulují růst, diferenciaci a zánik buňky. Z poškozené pluripotentní 
kmenové buňky se pak vyvíjí pokolení sice proliferujících, ale špatně se diferencujících buněk.
S tímto se ztotožňuje i Čermák a kolektiv (2005), který uvádí, že pluripotentní kmenová 
buňka u MDS je schopna proliferace, avšak s defektní diferenciací.
Jean et al. (1990) definuje příčinu MDS jako poruchu proliferace a diferenciace mutované plu‑
ripotentní kmenové buňky s různými fenotypickými změnami, které se projevují neefektivní 
hematopoézou různého stupně u všech krvetvorných řad hlavně v oblasti myeloidní řady.
Eckschlager a Průša (2002) navíc uvádějí, že se jedná o progresivní poruchu diferenciace nejen 
na úrovni pluripotentní kmenové buňky, ale i na úrovni multipotentní progenitorové buňky.
Vlastní příčina spočívá v defektním systému, který opravuje DNA v hematopoetických 
buňkách. Dochází ke genetické nestabilitě buněk a postupné transformaci těchto buněk 
v maligní formy. Genetická nestabilita vede k postupné změně hematologické buňky, její 
nezávislosti na regulačních mechanismech a nakonec k malignitě. Další mutace způsobí 
poruchu diferenciace s následnou cytopenií (Holman et al., 2004).
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Kromě mutace kmenové buňky hraje při rozvoji MDS rozhodující roli i abnormální imu‑
nitní odpověď organismu, jež za normálních okolností vede k eliminaci poškozené buňky 
(Čermák, Kačírková, 2004). Porucha imunitní odpovědi se týká především snížené aktivity 
NK (Natural Killers) buněk (Dunbar, Nienhuis, 1995).
Podle současných představ je patogeneze MDS vícestupňový proces. Prvním krokem je ge‑
netický inzult poškozující progenitorovou buňku způsobený chemicky, radiací, cytotoxickou 
látkou nebo náhodnou endogenní mutací. V dalším průběhu může dojít k další alteraci genů, 
které jsou zapojeny do řízení buněčného cyklu, transkripce nebo nádorové suprese. Inici‑
ální stadia MDS jsou charakterizována zvýšenou dřeňovou apoptózou, která je odpovědná 
za neefektivní hematopoézu (Málek, 2005).
Významná úloha je v iniciační fázi přisuzována zejména mutacím, které vedou k abnormální 
expresi tzv. onkogenů (např. ras, evi‑1), či k poruše funkce tzv. antionkogenů – tumorsupre‑
sorových genů, které se fyziologicky uplatňují v regulaci krvetvorby (např. IRF‑1, p53). Dů‑
sledkem těchto mutací může být proporcionální nárůst buněk v G0/G1 fázi a úbytek buněk 
v S‑fázi, ve které se mohou uplatnit reparační mechanismy, abnormální metabolická aktivita 
buňky, porucha reparace poškozené DNA a dysregulace procesu programované buněčné 
smrti – apoptózy (Čermák in Mayer, Starý, 2000).
Porucha apoptózy v iniciační fázi MDS je dále Čermákem popsána jako předpoklad imor‑
talizace (nesmrtelnosti) patologického klonu. V dalším vývoji choroby se však uplatňuje 
vícestupňová proliferace patologického klonu a důležitou úlohu v tomto stadiu hrají některé 
cytokininy, jak již bylo uvedeno výše (např. TNF‑alfa, TGF‑beta, IL 1‑beta). Tyto jsou schop‑
ny současně stimulovat proliferaci časných progenitorových buněk hematopoézy a zároveň 
indukovat apoptózu zralejších buněk.
Ukazuje se také, že dalším klíčovým faktorem v postupném vývoji choroby může být 
progresivní nárůst subpopulace CD34+ buněk s velmi nízkým stupněm apoptózy, jež vede 
ke klinickému obrazu pokročilé fáze MDS s nadbytkem blastů a velkou pravděpodobností 
přechodu do obrazu rozvinuté akutní leukemie (AL) (Černý in Mayer, Starý, 2002).
Cytogenetické abnormity u MDS nejsou jednotné. Nejčastější jsou delece chromozomů 5, 7, 
11, 12, 20 a trizomie 8. chromozomu. Chromozomové aberace se vyskytují u 30–50 % jedinců 
s primárním MDS a až u 80 % pacientů se sekundárním MDS. U sekundárních MDS jsou 
častěji přítomny komplexní chromozomové změny zahrnující delece 5. a 7. chromozomu 
nebo jejich dlouhých ramének (Málek, 2005).

2.3. Epidemiologie MDS
MDS se vyskytuje podle různých statistik asi u 2–5 osob na 100 000 obyvatel, ale s věkem 
incidence stoupá. Nad 60 let se uvádí incidence MDS 30 až 50 osob na 100 000 obyvatel (Aul, 
Bowen, Yoshida, 1998). Čermák (in Mayer, Starý, 2002) uvádí, že téměř polovinu nemocných 
tvoří osoby starší 70 let, kde roční incidence onemocnění činí až 15 případů na 100 000 
obyvatel. Na druhé straně je výskyt onemocnění u mladších 40 let velmi ojedinělý.
Informace ohledně výskytu MDS se liší, neboť Málek (2005) uvádí, že MDS není v populaci 
častý a přesná incidence a prevalence tohoto syndromu není známa. Jedná se primárně o one‑
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mocnění vyššího věku typicky se začátkem v 7. dekádě. Onemocnění však může postihnout 
i děti. Familiární výskyt MDS je popisován, ale vyskytuje se ojediněle.

Ke vzniku MDS mohou přispět následující faktory (Pecka, 2006):
1. Věk nemocného – u starších lidí se zvyšuje četnost genových mutací
2. Zevní faktory – některé látky mohou vyvolat vznik chromozomálních 

aberací (amoniak, nafta, benzen, ropné produkty)
3. Aktivace onkogenů a inaktivace tumor‑supresorových genů – např. gen RB1, TP53

2.4. Klinický obraz MDS
(Kapitola byla zpracována na základě této literatury: Klener et al., Vnitřní lékařství – hema‑
tologie, Galén, 2006, 365–366. Čermák, J., Myelodysplastický syndrom in Mayer, J., Starý, J., 
Leukemie. 2002, Grada, 221–234.)
Charakteristickým nálezem v periferní krvi u nemocného s MDS je cytopenie, která kontras‑
tuje u většiny nemocných s buněčně bohatou kostní dření s dysplastickými rysy a známkami 
poruch maturace. Příznaky se odlišují na základě toho, která hematopoetická řada buněk 
je postižena.
V klinickém projevu se může objevit únava, dušnost a srdeční selhávání při těžkých ané‑
miích; recidivující infekce při granulocytopenii a různě závažný stupeň krvácení při trom‑
bocytopenii. Přítomny jsou krvácivé projevy kožní a slizniční, epistaxe (krvácení z nosu) 
a menoragie a metroragie (poruchy menstruace). Ne vždy jsou přítomny zvětšené uzliny 
a hepatosplenomegalie.
Ve starší literatuře je MDS označován jako preleukemický stav. Na základě nejednoznačné 
diagnostiky byly v roce 1975 vyčleněny samostatné jednotky refrakterní anémie s nadbytkem 
blastů a chronická myelomonocytární leukemie a následně byl vytvořen první klasifikační 
systém.

2.5. Klasifikace MDS
MDS je značně heterogenní onemocnění a vzhledem k nejednotnosti klinického i laboratorní‑
ho obrazu, byl tento syndrom v roce 1982 rozdělen do několika homogennějších podskupin. 
Do té doby byli pacienti s tímto klinickým obrazem řazeni pod různé diagnózy jako oligo‑
blastická leukemie, refrakterní anémie, panmyelopatie, případně preleukemický syndrom.

2.5.1. Klasifikace FAB

Systém byl vytvořen v roce 1982 skupinou hematologů z Francie, USA a Velké Británie a je 
znám jako tzv. klasifikace FAB (francouzsko‑americko‑britská klasifikace), která rozděluje 
MDS podle nálezu v kostní dřeni a periferní krvi do pěti podskupin (Bennett et al., 1982).
Kačírková a Campr (2007) uvádějí, že základem této klasifikace je hodnocení morfologie krve 
a aspirátu kostní dřeně (hodnotí se počet blastů v periferní krvi a kostní dřeni, přítomnost 
Auerových tyčí v blastech a počet monocytů v periferní krvi) a hodnocení kostní dřeně při 
průkazu železa.
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Subtyp MDS Zkratka Počet blastů 
v periferní krvi

Počet blastů 
v kostní dřeni

Refrakterní anémie RA <1 % <5 %

Refrakterní anémie 
s prstenčitými sideroblasty

RARS <1 % <5 %

Refrakterní anémie 
s nadbytkem blastů

RAEB 5 % 5–20 %

Refrakterní anémie s nadbytkem 
blastů v transformaci

RAEB-T >5 % 20–30 % nebo 
Auerovy tyčky

Chronická myelomonocytová 
leukemie

CMML Monocyty 
1×109/l

jakýkoli nález 
uvedený výše

Akutní myeloidní leukemie AML >30 %

Tabulka 1. Klasifikace MDS dle FAB

Výše popsaná klasifikace FAB umožňuje lékařům rozlišit nemocné na pacienty s  lepší 
prognózou a menším rizikem leukemické transformace a na nemocné s horší prognózou 
a vysokým rizikem leukemické transformace. Germing et al. (2000) však uvádí, že tato klasi‑
fikace nezohledňuje některé další důležité prognostické faktory, jako např. počet a typ změn 
karyotypu, počet cytopenií v periferní krvi, buněčnost kostní dřeně či přítomnost fibrózy.

2.5.2. Mezinárodní prognostický skórovací systém – IPSS

Další klasifikační systém je založen na základě analýzy řady rizikových faktorů u pacientů 
s MDS a byl publikován v roce 1997 v časopise Blood. Jedná se o Mezinárodní prognostický 
skórovací systém (IPSS) jehož autory jsou Greenberg a kolektiv. Tento systém dělí nemocné 
dle procenta blastů v kostní dřeni, přítomnosti a charakteru změn v karyotypu a počtu 
cytopenií v periferní krvi do čtyř podskupin a vymezuje pravděpodobnou délku přežití 
a přechodu do akutní leukemie.

Body Blasty v kostní 
dřeni

Karyotyp Cytopenie – 
počet řad

0 <5% normální nebo –Y, 
del 5q, del 20q

0–1

0,5 5–10 jiné 2–3

1,0 komplexní ≥ 3 chromozomové 
aberace nebo anomálie 

7. chromozomu

1,5 11–20

2,0 21–30 min.

Tabulka 2. Klasifikace MDS dle IPSS
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2.5.3. WHO klasifikace MDS 2000

V roce 2000 byla publikována klasifikace podle Světové zdravotnické organizace – WHO 
klasifikace MDS 2000.
Tato klasifikace je založena na procentuálním zastoupení blastů v kostní dřeni a krvi, typu 
a stupni dysplazie a přítomnosti prstenčitých sideroblastů. Při stanovení procentuálního 
zastoupení blastů v kostní dřeni a periferní krvi je nutno hodnotit minimálně 500 jaderných 
buněk kostní dřeně, respektive 200 leukocytů periferní krve. Při hodnocení dysplazie v as‑
pirátu kostní dřeně je za hranici významnosti považováno minimálně 10 % dysplastických 
elementů příslušné linie (Kačírková, Campr, 2007).
Nejzásadnější změnou je vyřazení nemocných s RAEB‑T z MDS, které řadí do skupiny 
akutních leukemií a taktéž nemocné s CMML, kteří jsou přesunuti do skupiny smíšených 
myelodysplastických‑myeloproliferativních syndromů. Dále vznikla nová skupina, tzv. ne‑
klasifikovatelný MDS (Hartus et al., 1999).

Zkratka Subtyp MDS

RA Refrakterní anémie

RARS Refrakterní anémie s prstenčitými sideroblasty

RCMD Refrakterní cytopenie s dysplazií ve více řadách

RCMD-RS RCMD s prstenčitými sideroblasty

RAEB-1 Refrakterní anémie s nadbytkem blastů <10 %

RAEB-2 Refrakterní anémie s nadbytkem blastů >10 %

MDS-U MDS s dysplazií v jedné řadě

MDS del5q MDS, izolovaná delece 5. chromozomu

Tabulka 3. WHO klasifikace 2000

2.5.4. Revidovaná klasifikace WHO 2008

V roce 2008 došlo k revizi klasifikace WHO z roku 2000. Tato nejnovější klasifikace vychá‑
zí z předchozích klasifikací FAB a WHO 2000, je doplněna o nejnovější vědecké klinické 
i laboratorní poznatky, zpřesňuje diagnostická kritéria, odlišuje prognostické a diagnostické 
parametry, definuje nové nosologické jednotky. Poskytuje také jakýsi návod k použití, tak, 
aby tato klasifikace byla využitelná v každodenní klinické praxi. Současně byla vytvořena 
jako otevřený systém, u něhož se předpokládá, že jej bude možné průběžně novelizovat 
a revidovat dle nově získávaných poznatků (Vondráková, 2010).
V nové klasifikaci je nahrazena podskupina RA jednotkou RCUD (refrakterní cytopenie 
s dysplazií v jedné řadě), kam zahrnuje refrakterní anémii, refrakterní neutropenii a refrak‑
terní trombocytopenii. MDS‑U je definován jako pancytopenie s dysplazií pouze v jedné řadě 
s méně než 5 % blastů ve dřeni či jako přítomnost cytogenetických aberací typických pro 
MDS bez zjevné dysplazie. 5q‑syndrom je přejmenován na izolovanou deleci 5q a ze skupiny 
RARS je jako zvláštní jednotka vyčleněna RARS s trombocytózou (RARS‑T). Jako idiopatic‑
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ká cytopenie neznámého významu (ICUS) je definována perzistující cytopenie bez známek 
dysplazie či bez přítomnosti specifických chromozomálních aberací.
Chronická myelomonocytární leukemie (CMML) je dnes řazena do skupiny smíšených my‑
elodysplastických‑myeloproliferačních onemocnění (MDS/MPD). Dělí se na CMMl 1 s méně 
než 10 % blastů ve dřeni a CMML 2 s 10–20 % blastů ve dřeni. Do této skupiny dále patří 
MDS/MPD‑U (obtížně zařaditelné jednotky, většinou dysplazie několika řad a různé kom‑
binace cytopenií se zvýšeným počtem elementů v jedné či ve více řadách, JMML (juvenilní 
myelomonocytární leukemie) a ACML (atypická chronická myeloidní leukemie) (Čermák 
et al., 2010).

RCUD refrakterní cytopenie s unilineární dysplazií 
(s dysplazií v jedné řadě):

RA refrakterní anémie

RN refrakterní neutropenie

RT refrakterní trombocytopenie

RARS refrakterní anémie s prstenčitými sideroblasty

RCMD refrakterní cytopenie s multilineární 
dysplazií (s dysplazií ve více řadách)

RAEB-1 refrakterní anémie s excesem (nadbytkem) blastů I.

RAEB-2 refrakterní anémie s excesem (nadbytkem) blastů II.

MDS-U MDS neklasifikovatelný

MDS s izolovanou 
delecí 5q

Tabulka 4. WHO klasifikace 2008

2.5.5. Problémy diferenciální diagnostiky MDS

Kačírková a Campr (2007) uvádějí, že velkým problémem diferenciální diagnostiky MDS 
je vyloučení jiné příčiny dysplazie jako neklonálního onemocnění. Nejčastější příčiny jsou 
uvedeny níže.

Jiné příčiny dysplastických změn hematopoézy než MDS
•	 nutriční deficity (vitamin B12, kyselina listová)
•	 expozice toxickým látkám (arsen, olovo, těžké kovy) a lékům (izoniazid)
•	 kongenitální hematopoetická onemocnění
•	 chronické infekce
•	 virové infekce
•	 iradiace
•	 podání cytotoxických látek
•	 podání cytokininů nebo růstových faktorů
•	 paroxysmální noční hemoglobinurie
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•	 MDS/MPD
•	 CMPD transformující se do agresivnější fáze
•	 AML

2.6. Metody detekce MDS
Eckschlanger a Průša (2002) popisují stanovení diagnózy MDS jako komplex vyšetření, 
zahrnující zhodnocení klinického stavu a morfologické, imunologické a cytogenetické vy‑
šetření kostní dřeně.
Pecka (2006) uvádí, že metody diagnostiky MDS jsou založeny na morfologickém vyšetření 
při kterém se hodnotí dysplastické změny v krvi a kostní dřeni, využívá se cytologického 
i histologického vyšetření kostní dřeně.
Jednotlivé typy vyšetření jsou popsány pouze ve stručnosti, tak jak je uvádí Čermák (in 
Mayer, Starý, 2002):

1. Morfologické vyšetření
Jedná se o základní vyšetření založené na pečlivém vyhodnocení nálezu v punktátu kost‑
ní dřeně. Morfologické dysplastické změny v jednotlivých hematopoetických řadách jsou 
důsledkem klonální expanze pluripotentní kmenové buňky, vedoucí k poruše diferenciace, 
dysregulaci apoptózy a cytopenii v periferní krvi. Změny se týkají velikosti buňky, tvaru 
jádra, chromatinové struktury, barvitelnosti cytoplasmy a počtu a charakteru cytoplasma‑
tických granulací.

2. Cytochemické vyšetření
Toto vyšetření je nezbytné pro diagnostiku přítomnosti prstenčitých sideroblastů. Prstenec 
je tvořen mitochondriemi přeplněnými železem, které není redukováno z trojmocné formy 
na dvojmocnou v řetězci cytochromů díky mutaci mitochondriální DNA a trojmocné železo 
nemůže být využito pro tvorbu hemu.

3. Imunofenotypizace
Jedná se o vyšetření povrchových antigenů buněk pomocí monoklonálních protilátek, buď 
pomocí průtokové cytometrie nebo imunohistochemickým barvením řezu, které se zhoto‑
vují z bioptických vzorků dřeně. Nejčastěji sledovanými antigeny jsou CD34+, HLA‑Dr atd.

4. Cytogenetické vyšetření
Klonální abnormity jsou přítomny u více než 50 % nemocných s primárním MDS a u 80 % 
nemocných se sekundárním MDS.

5. Molekulárně genetické vyšetření
K průkazu klonální povahy onemocnění většina molekulárně genetických metod využívá 
analýzu chromozomu X a průkaz klonálního či polyklonálního charakteru krvetvorby. Při 
tomto vyšetření se předpokládá, že pokud dochází ke klonální expanzi, děje se tak na úrovni 
jediné buňky, která je zakladatelem klonu. V případě monoklonálního výsledku vznikla po‑
pulace buněk, které jsme vyšetřili z jedné buňky. Polyklonální výsledek svědčí o normální 
populaci buněk. Určení klonality můžeme využít jak pro vyšetření hematologických malignit, 
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tak solidních tumorů. Toto vyšetření však lze provést jen u žen, protože se vychází z po‑
znatku, že ženské buňky mají pouze jeden aktivní chromozom X a druhý chromozom X je 
inaktivován v časné embryogenezi a zůstává inaktivován ve všech následujících somatických 
generacích. K inaktivaci dochází okolo 12. dne, v časném stadiu blastogeneze. Jedná se o děj 
náhodný a trvalý (v některých buňkách se inaktivuje chromozom mateřského původu, v ně‑
kterých chromozom otcovského původu) a takto zůstává fixovaný v následných generacích 
buněk dané buněčné linie. Každá ženská buňka přepisuje pouze jeden chromozom X, buď 
mateřský nebo otcovský. Normální, zdravý ženský organismus tedy představuje mozaiku 
dvou druhů buněk s odlišnými aktivními chromozomy X, zatímco monoklonální ženská 
tkáň je tvořena buňkami nesoucími tentýž aktivní chromozom.
Při vyšetření klonality se musí odlišit aktivní chromozom X od inaktivního a chromozom X 
mateřského původu od otcovského původu. K rozlišení mateřského od otcovského chromo‑
zomu se používá polymorfismus STR (Short Tandem Repeats) androgen receptorového genu 
(HUMARA), což je variabilita v počtu opakujících se CAG tripletů (17–30×). Více jak 90 % 
žen je v tomto lokusu polymorfních.
K odlišení aktivace se využívá rozdílná metylace, kdy se pracuje s metyl‑senzitivními en‑
zymy (např. HpaII, HpaI), které jsou schopny rozštěpit jen nemetylované úseky DNA, což 
znamená, že se rozštěpí jen aktivní části chromozomů a dále se pracuje pouze s molekulami 
DNA z inaktivních chromozomů X (Beličková, 2007).
Konkrétní nálezy v periferní krvi a kostní dřeni u jednotlivých typů MDS zde nejsou uvedeny, 
neboť popisy nálezů jsou velmi rozsáhlé a nejsou důležité v kontextu této práce. V případě 
zájmu je lze nalézt v dostupné literatuře (např. Hematoonkologický atlas krve a kostní dřeně, 
Kačírková, P., Campr, V., 2007).

2.7. Terapie MDS
Vzhledem k nejasné patogenezi onemocnění, je jeho terapie značně obtížná, nejednotná a řídí 
se stadiem onemocnění, prognostickými faktory a věkem pacienta.
Terapeutické přístupy k nemocným s MDS Čermák (in Mayer, Starý, 2002) rozděluje do tří 
velkých okruhů:
První typ představuje symptomatická léčba (ta zahrnuje podpůrnou léčbu krevními deriváty, 
podávání hematopoetických růstových faktorů, léčbu infekcí, podávání vitaminů, hormonů, 
a cheletačních přípravků). Hlavní zásadou je vyloučení všech potenciálně myelotoxických 
látek, včetně alkoholu. Cheletační terapii je třeba indikovat z důvodů nadbytku železa v or‑
ganismu, který je způsoben opakovanými krevními převody. Stimulace kostní dřeně pomocí 
vitaminů řady B je však u většiny pacientů bez efektu (Málek, 2005).
Druhý typ léčby tvoří skupina látek, které jsou podávány za účelem diferenciace proliferu‑
jícího se klonu ve zralé funkční prekurzory a v poslední době také látky ovlivňující stupeň 
buněčné apoptózy.
Třetím přístupem je eradikace patologického klonu chemoterapií, eventuálně v kombinaci 
s transplantací krvetvorných buněk. V současnosti je alotransplantace kmenových buněk 
jedinou metodou, kterou lze pacienty s MDS vyléčit anebo alespoň prodloužit jejich život 
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(Čermák et al., 2005), je však indikována pouze u pacientů mladších 60 let (Dunbar, Nien‑
huis, 1995).
V několika posledních letech se na trhu objevila nová léčiva pro terapii MDS. Jedním z nich 
je lenalidomid, patřící do druhé generace imunomodulačních léků. Vondráková (2010) po‑
pisuje lenalidomid jako velmi perspektivní lék, který ovlivňuje imunitní systém. Jedná se 
o látku odvozenou od thalidomidu, což je preparát, který byl používán v 60. letech a má 
teratogenní účinky. V několika studiích byl prokázán jeho příznivý efekt u pacientů s mutací 
MDS 5q− a u většiny nemocných došlo po nasazení lenalidomidu ke snížení počtu transfuzí 
a zhruba u poloviny z nich zmizel buněčný klon s anomálií 5q−. Nežádoucím účinkem je 
snížení bílých krvinek a destiček. V USA je lék dostupný ve formě tablet pod jménem Revlimid 
a je indikován k léčbě nemocných s 5q− syndromem. V ČR je lék podáván v rámci klinických 
studií od roku 2008 (http://www.diagnoza‑mds.cz/index.php?typ=DGA&showid=51). V sou‑
časné době není stále ještě registrován a běžně dostupný (Vondráková, 2010). Neuwirtová 
(2007) uvádí, že mechanismus léčebného účinku není zatím popsán.
Druhou skupinou jsou léky s tzv. demetylačním efektem, které se zkoušejí u nemocných 
s MDS s vysokým rizikem a starších 60 let. Jedná se o látky decitabin (Dacogen) a azacy‑
tidin (Vidaza) (Neuwirtová, 2007). Jedná se o léky pozitivně ovlivňující funkci genů, které 
mají vliv na diferenciaci krvetvorných buněk. Klinické studie s azacytidinem prokázaly 
13% navození pozitivních odpovědí, a to i u pokročilých stadií MDS. Preparát se podává 
ve formě podkožních injekcí vždy jeden týden v měsíci. Nežádoucí účinky jsou stejné jako 
u lenalidomidu. Lék je určen pro pacienty, kteří nemohou podstoupit transplantaci, nebo 
jako podpora během čekání na alogenní transplantaci (http://www.diagnoza‑mds.cz/in‑
dex.php?typ=DGA&showid=51).
Demetylační léky byly v USA chváleny pro léčbu MDS již v roce 2006. Azacitidin byl schvá‑
len v Evropě v březnu 2009 a v současnosti se používá pro léčbu pacientů s MDS v mnoha 
vyspělých zemích.

http://www.diagnoza<2011>mds.cz/index.php?typ=DGA&showid=51
http://www.diagnoza<2011>mds.cz/index.php?typ=DGA&showid=51
http://www.diagnoza<2011>mds.cz/index.php?typ=DGA&showid=51
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3. Hematopoéza
Hematopoéza neboli krvetvorba představuje proces tvorby krevních elementů v krvetvorných 
orgánech. Jedná se o nesmírně komplikovaný, komplexně řízený a dodnes nepříliš dobře 
prozkoumaný proces (Ketley, Newland, 1997).
U člověka je krvetvorba rozlišena do dvou fází, prenatální a postnatální. V každém z těchto 
období dochází k odlišné krvetvorbě a liší se místy, kde k ní dochází (Donner, 1985).
K úkolům krve patří zejména transport látek (O2, CO2, živin, produktů metabolismu, vitami‑
nů atd.), transport tepla (oteplování a ochlazování), dále zprostředkovává přenos signálních 
molekul (hormony), pufrování a obranu proti cizorodým mikroorganismům (Silbernagl, 
Despopoulos, 2004).

3.1. Prenatální fáze krvetvorby
Krvetvorba začíná u plodu již v rané fázi těhotenství a dělí se na tři období: mezoblastové, 
hepatolineární a medulární (dřeňové). Všechny tyto tři fáze na sebe plynule navazují, částečně 
se prolínají a překrývají se (Pecka, 2002).

3.1.1. Mezoblastové období

Krvetvorba začíná mezi 14. a 19. dnem nitroděložního života v krevních ostrůvcích žloutko‑
vého vaku, kde brzy vznikne síť primitivních buněk lemovaných endoteliálními buňkami. 
V těchto cévách se nacházejí první krevní buňky – area vasculosa (Netoušek, 1962). Také 
v embryu se vytváří cévní systém. Ve 4. týdnu vývoje se oba cévní systémy vzájemně propojí 
a žloutkový vak se stane zdrojem prvních krevních buněk, cirkulujících v krevním oběhu 
embrya. Hematopoéza ve žloutkovém vaku je prakticky jen erytroidní povahy (Pecka, 2002). 
Leukocyty se v tomto období nedají zjistit (Netoušek, 1962).
Mimo vlastní zárodek se nejprve vytvářejí pluripotentní kmenové buňky, z nichž se postupně 
uskutečňuje tvorba ostatních krvinek. Po naznačení primitivního krevního oběhu vznikají 
jako první mateřské buňky červených krvinek (primitivní velké erytroblasty), které po vy‑
tvoření primitivního cévního systému v embryu přestupují do krevního oběhu. Tyto buňky 
mají jádro (Donner, 1985), které zůstává v těchto buňkách až do jejich zániku (Pecka, 2002).
Odlišná je i skladba hemoglobinu červené krvinky, která v tomto období obsahuje vedle 
fetálního hemoglobinu (HbF) a adultního hemoglobinu (HbA), embryonální hemoglobiny 
Gower I., Gower II. a Portland I. (Donner, 1985; Pecka, 2002).
Mezoblastové období trvá od 3. do 10. týdne nitroděložního vývoje. Od 6. týdne se tvoří 
základ thymu, který se rovněž osídluje kmenovými buňkami krvetvorby a ze kterých se 
postupně vyvíjejí v thymu mateřské buňky lymfocytů (Pecka, 2002).

3.1.2. Hepatolineární období

Po 6. týdnu zárodečného života se z kmenových buněk roznesených do celého zárodku začínají 
tvořit krvetvorné buňky z mesenchymu uloženém mezi jaterními buňkami (Mourek, 2005). 
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Od 12. týdne, kdy se vytvářejí základy sleziny, se podílí na krvetvorbě i ona, i když v menší 
míře než játra (Pecka, 2002).
Druhá generace erytrocytů již nemá ráz magaloblastový (jako v předchozím období)‚ ale 
normoblastový. To znamená, že v hepatolineárním období ontogenetický vývoj erytrocytu 
probíhá megaloblastovým vývojovým stadiem velmi rychle, přičemž se jádro jednak živě 
karyokineticky (mitoticky) dělí, jednak rychle stárne zhušťováním chromatinu a likvidací 
jadérek. Příčinou tohoto kvapnějšího nebrzděného vývoje červené krevní řady je právě loka‑
lizace krvetvorby do jater, v nich se vytváří princip umožňující řádný nukleární vývoj a tak 
přechod megaloblastového erytrocytového typu v normoblastový (Netoušek, 1962).
Kromě normoblastů, které vyzrávají již v erytrocyty, se tvoří i mateřské buňky bílých krvinek 
a krevních destiček. Lymfocyty vznikají z pluripotentních kmenových buněk zanesených 
do primárních lymfatických orgánů – thymu a kostní dřeně (Pecka, 2002).

3.1.3. Medulární (dřeňové) období

Toto poslední stadium začíná přibližně v 5. měsíci‚ kdy je krvetvorba jaterního stadia na vr‑
cholu svého rozvoje. V této době se rozvíjí placentární krevní oběh a je pravděpodobné, že 
krvetvorba jaterního typu ustupuje do pozadí proto, že antiperniciózní princip proniká pla‑
centárním oběhem v hojné míře z matky do plodu a kupí se v játrech. Krvetvorba druhého 
i třetího stadia probíhá po celou dobu dalšího embryonálního vývoje souběžně, ale s klesající 
účastí jaterního stadia. Takže na sklonku děložního stadia je, mimo lymfocyty vznikající 
v lymfadenoidní tkáni, veškerá krvetvorba soustředěna do kostní dřeně. Při postupném vývoji 
dřeňové krvetvorby ustupují buňky mesenchymu víc a víc do pozadí a soustředí se v podobě 
platné pro mimoděložní vývoj jedince do retikuloendoteliární soustavy (Netoušek, 1962).
V tomto období se tvoří již všechny druhy krvinek, včetně granulocytů. Erytropoéza má 
charakter normoblastů, erytrocyty embrya obsahují až 90 % HbF. V kostech v té době 
vznikají ventrální dutiny vyplněné silně vaskularizovanou pojivovou tkání, která brzy začne 
obsahovat i hematopoetické buňky (Pecka, 2002).

3.2. Postnatální fáze krvetvorby
Mimo lymfocyty a monocyty probíhá postnatální krvetvorba za normálních okolností v kostní 
dřeni, kde se tvoří elementy všech tří krevních řad (červené, bílé i destičkové). Lymfocyty 
se tvoří nadále v lymfadenoidní tkáni a monocyty pravděpodobně v retikuloendoteliální 
soustavě (Netoušek, 1962).
Pokud jsou však zvýšené nároky na kostní dřeň, např. při krvácení, rozpadu krvinek a one‑
mocnění krvetvorby, může se i v dospělosti obnovit krvetvorba v jiných orgánech než v kostní 
dřeni – slezina, játra (Pecka, 2002; Netoušek, 1962).

3.2.1. Kostní dřeň

Je jedním z největších orgánů v lidském těle, tvoří 3,4–5,6 % tělesné hmotnosti člověka. 
Po narození je aktivní červená krvetvorná kostní dřeň ve všech kostech (Pecka, 2002; Do‑
nner, 1985). Během dalšího vývoje je tato aktivní tkáň nahrazena tukovou tkání – inaktivní 



22

tukovou kostní dření. Tato náhrada postupuje od diafýzy k epifýze (Netoušek, 1962). U do‑
spělého zdravého jedince je krvetvorná tkáň rozložena v kostech osového skeletu: v tělech 
obratlů, lebce, žebrech, sternu, klíčcích, lopatkách a proximální ¼–⅓ humerů a femurů.
Pecka (2002) a Netoušek (1962) uvádějí, že kostru kostní dřeně tvoří neurovaskulární síť 
a retikulární buňky mezenchymového původu. Dále popisují, že kostní dřeň obsahuje kr‑
vetvornou tkáň; která je složena z kmenových buněk, mateřských progenitorových buněk 
jednotlivých řad, z prekurzorů jednotlivých řad a ze zralých krvinek; dále z podpůrné tkáně, 
cév (ty přivádí výživné látky a současně umožňují přechod krevních elementů do krevního 
oběhu) a nervů, které pravděpodobně zprostředkovávají podněty, které mohou krvetvorbu 
tlumit nebo podporovat.

3.3. Regulace hematopoézy
3.3.1. Základní schéma

V kostní dřeni dochází ke krvetvorbě tím, že z jednotlivých zárodečných mateřských buněk 
vznikají dělením (proliferací) a vyzráváním (maturací) buňky nové, které se od své mateřské 
liší svojí morfologií, funkcí i strukturou. Každá krevní řada prodělává jiný vývoj. Ke vzniku 
nových buněk dochází jejich dělením – mitózou. Buňky, které již nejsou schopny se dělit, 
pouze vyzrávají.
Protože bílá složka má několik vývojových konečných stadií krvinek a její vývojová řada 
není jednotná, rozlišujeme myelopoézu a lymfopoézu (Pecka, 2002).
Krevní elementy myelopoézy (erytrocyty, granulocyty a trombocyty) mají svůj původ v plu‑
ripotentní kmenové buňce CFU‑S a ve vlastní mateřské progenitorové buňce CFU‑GEMM 
(G – granulocyt, E – erytrocyt, M – monocyt, M – megakaryocyt). Postupně dochází k di‑
ferenciaci a změnám v plasmě a jádru buněk (Donner, 1985; Pecka, 2002).
Během lymfopoézy se tvoří lymfocyty z mateřských lymfoidních kmenových buněk, které 
dávají vznik i jiným elementům, jež jsou součástí podpůrných tkání (Donner, 1987). Schéma 
hematopoézy viz „Příloha 1 – Schéma hematopoézy“.

3.3.2. Systémy řídící krvetvorbu

U normálního zdravého jedince se pohybuje počet formovaných částic v konstantních hod‑
notách, jelikož průběžně zanikají jednotlivé krvinky obvodové krve, což umožňují složité 
řídící a regulační mechanismy. Zatím je však známo pouze málo informací o tom, které 
mechanismy řídí sebeobnovu a diferenciaci kmenových buněk (Donner, 1985; Pecka, 2002).
Na proliferaci (rozhodnutí, která buňka a jak moc se bude dělit) se spolupodílí více faktorů, 
a to: povaha a metabolický stav buňky (specifické receptory, fáze buněčného cyklu), vlivy 
prostředí a mikroprostředí kostní dřeně. Na řízení krvetvorby se podílí hematopoetické 
růstové faktory a nervové a humorální vlivy (Pecka, 2002). Z dalších látek nezbytných pro 
hematopoézu zmiňuji ty, které mají souvislost s hemoglobinem. Jedná se o železo, které 
je důležité pro tvorbu hemoglobinu, a vitamin B6, který je důležitý pro zabudování železa 
do hemoglobinu (Pecka, 2002; Silbernagl, Despopoulos, 2004). Běžně se tyto látky dostávají 
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do organismu v dostatečném množství s potravou, s jejich nedostatkem však mohou vznik‑
nout některé druhy anémií (Donner, 1985).
Hematopoetické růstové faktory, tzv. cytokiny, dříve nazývané hemopoetiny, byly popsány 
na základě svých schopností podporovat růst kolonií hematopoetických buněk in vitro 
(Ketley‚ Newland, 1997; Trojan et al., 2003).
Tyto látky nazýváme růstovými faktory CSF (Colony Stimulating Factor) a mohou stimu‑
lovat jednu nebo více vývojových řad (Ketley‚ Newland, 1997). Některé z nich hrají velmi 
důležitou úlohu ve vývoji a aktivaci hematopoetických buněk (Metcalf, 1984). Některé 
růstové faktory mají úzce vymezený účinek a lze je využít v terapii, např. faktor G‑CSF – 
granulocytární kolonie stimulující faktor má schopnost uvolnit z kostní dřeni vyšší počty 
buněk CD34+ (Faber, 2004).

3.4. Erytropoéza
Funkcí erytropoézy je zajištění tvorby erytrocytů – červených krvinek, což je velmi ná‑
ročný a složitý děj (Mourek, 2005). Je řízena zpětnou vazbou (za normálních okolností je 
tlumena při vzestupu počtu erytrocytů a naopak). Také je ovlivněna déle trvající hypoxií. 
Řízení se děje pomocí cirkulujícího hormonu glykoproteinové povahy – erytropoetinu, který 
podněcuje diferenciaci určitých kmenových buněk BFU‑E a CFU‑E v erytroblasty (Pecka, 
2002). Jedná se o esenciální růstový faktor erytroidní řady, který je produkovaný ledvinami 
(Mourek, 2005). Erytropoetin indukuje a urychluje proliferaci a diferenciaci erytroidních 
buněk, zvyšuje v nich expresi receptorů pro transferin a tím příjem železa, expresi genů pro 
globinové řetězce a enzymů pro syntézu hemu (Trojan, 2003).

3.4.1. Erytrocyty a hemoglobin

Červená krvinka (erytrocyt, ERY) je jednou z nejspecializovanějších a zároveň nejjednodušších 
buněk. Je dokonale přizpůsobená své funkci – pomocí hemoglobinu transportuje dýchací 
plyny mezi plicními alveoly a tkáněmi. Jedná se o bezjadernou buňku, která během svého 
vyzrávání pozbyla i ostatních cytoplasmatických organel (Trojan et al., 2003).
Bikonkávní tvar je důležitý pro tvarovou přizpůsobivost erytrocytů – deformaci, která 
hraje důležitou roli při průchodu krvinek mikrocirkulací. V tomto fenoménu se uplatňují 
viskoelastické vlastnosti jejich membrány a malá viskozita hemoglobinu uvnitř erytrocytů 
(Trojan et al., 2003).
Počet červených krvinek a s ním i množství hemoglobinu je závislé na vývojovém stupni 
organismu a na pohlaví (Langmeier et al., 2009).
Hemoglobin se podílí na tvorbě membrány erytrocytů, z hlediska procentuálního rozlože‑
ní látek, tvoří až 95 % sušiny membrány, která tvoří přibližně 40 % membrány erytrocytů 
(Trojan et al., 2003).
Metabolismus erytrocytů je závislý na anaerobní glykolýze. Erytrocyty potřebují energii 
pro udržení tvaru a funkce membránového skeletu, pro udržení hemoglobinu ve funkční 
podobě a pro zachování nízkého obsahu Na+ a Ca2+ a vysokého K+ uvnitř buňky. Vzhledem 
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k vysoké koncentraci hemoglobinu uvnitř erytrocytů je v nich celkový obsah iontů nižší než 
v ostatních buňkách (Trojan et al., 2003).
K zániku erytrocytů dochází přibližně po 110 až 120 dnech jejich života. Zestárlé krvinky 
jsou pohlcovány fagocytujícími buňkami ve slezině, játrech a kostní dřeni (Netoušek, 1962).
Denně se rozpadá okolo 7–8 g hemoglobinu a stejné množství se ho tvoří. Roční syntéza 
činí přibližně 2,5–3 kg hemoglobinu (Trojan et al., 2003).
Hemoglobin uvolněný z rozpadlých erytrocytů podléhá složitým metabolickým změnám a jeho 
rozpad na jednotlivé složky je popsán v kapitole „4.7. Rozpad hemoglobinu na jednotlivé složky“.

3.4.2. Železo a hemoglobin

Železo patří k nejdůležitějším prvkům lidského těla. Prostřednictvím hemoglobinu umožňuje 
transport a účast kyslíku na metabolických procesech. Nejčastěji vyskytujícími se oxidačními 
stupni jsou Fe2+ a Fe3+.
Železo se může vázat na proteiny a to dvojím způsobem – včleněním do prostetických sku‑
pin protoporfyrinu IX (jedná se o hemové železo), nebo interakcí s jinými proteinovými 
ligandy (jedná se o nehemové železo) (Pecka, 2002). Hemové proteiny vážící železo mají 
mnoho různých funkcí: hemoglobin – transport kyslíku; myoglobin – skladování kyslíku; 
cytochromy – přenos elektronů; kalatáza, oxidáza, peroxidáza, hydroláza – metabolismus 
kyslíku. Mezi nehemové proteiny vážící železo patří transferin, feritin, oxidoredukční enzymy 
mající železo ve svém aktivním centru a železo‑sirné proteinové komplexy dýchacího řetězce.
Železo se zúčastňuje při tvorbě základní složky – hemu v molekule hemoglobinu, je součástí 
enzymatických systémů a má vliv na proliferaci buňky (ovlivňuje aktivitu ribonukleotid‑fos‑
fátreduktázy, což je důležitý enzym pro syntézu DNA) (Pecka, 2002).
Z celkového obsahu železa v těle (u žen okolo 2 g a u mužů okolo 5 g) jsou ⅔ vázány na he‑
moglobin a tvoří zásobní železo, zbytek je železo funkční (Silbernagl, Despopoulos, 2004).

3.4.3. Normoblastová vývojová řada

Červená krvinka se za normálních okolností tvoří v kostní dřeni z nediferencovaných kmeno‑
vých buněk a prochází několika stadii – od prekurzoru obsahujícího jádro, přes retikulocyt, 
až do konečné vývojové fáze erytrocytu, který se nazývá normocyt a jedná se o bezjadernou 
krvinku o průměru 6,7–7,7 μm (Netoušek, 1962; Donner, 1985; Pecka, 2002; Mourek, 2005).
Erytrocyty vznikají během několika dní z erytroidních kmenových buněk, kdy proces ery‑
troidního zrání zahajuje BFU‑E a CFU‑E. Počet buněčných dělení, kterými buňka prochází, 
se odhaduje na pět až sedm. BFU‑E a CFU‑E (erytroidní progenitorové kmenové buňky) 
dávají poté vzniknout prekurzorům, z nichž první morfologicky odlišitelnou buňkou je 
proerytroblast, následují bazofilní, polychromní a ortochromní normoblast, retikulocyt 
a normocyt (Pecka, 2002).

3.4.4. Megaloblastová vývojová řada

Při chorobných stavech, za nedostatku vitaminu B12 a kyseliny listové, probíhá v organis‑
mu namísto normálního vývoje erytrocytu vývoj patologický. Místo erytroblastů se tvoří 
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megaloblasty a následně funkčně méně dokonalé krvinky megalocyty namísto normocytů. 
Tato megaloblastová přeměna se projevuje poruchou ve vyzrávání jádra, které ve svém 
vývoji zůstává pozadu za cytoplasmou. Zatímco plasma ztrácí svou bazofilii, jádru zůstává 
jemná chromatinová struktura nezralé buňky. Vzniká tak buňka s velkým objemem, větším 
množstvím hemoglobinu při jeho normální kondenzaci v krvi a velkým, málo zralým jádrem 
(Donner, 1985; Pecka, 2002).
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4. Hemoglobin

4.1. Charakteristika
Hemoglobin je červené krevní barvivo obsažené v erytrocytech, které zcela vyplňuje. Má 
schopnost volně a reverzibilně vázat a uvolňovat molekulární kyslík. Slouží jako nosič kyslíku 
v červených krvinkách obratlovců (Nussbaum et al., 2004). Také se uplatňuje jako náraz‑
níkový pufrový systém krve. Je jednou z nejvýznamnějších molekul živočišné říše (Trojan 
et al., 2003).
Jedná se o složitou krevní bílkovinu (hemoprotein) o MW 64 450 Da (Pecka, 2002) nebo 
64 500 Da (Trojan et al., 2003; Nussbaum et al., 2004). Ve starší literatuře je uváděna rozličná 
MW a to 68 000 Da (Netoušek, 1962) nebo 65 000 Da (Donner, 1985).
Hemoglobin byl společně s myoglobinem izolován jako čistá substance již v roce 1865 W. Kuh‑
nem. O století později byla pomocí rentgenové krystalografie Maxem Perutzem stanovena 
jeho struktura (Pecka, 2002).
Hemoglobin je v erytrocytu uložen ve velmi vysoké koncentraci, zhruba 36 g na 100 cm3 
(Netoušek, 1962). V celkovém objemu krve je asi 750 g hemoglobinu (11 g hemoglobinu na kg 
tělesné hmotnosti) (Pecka, 2002).
Množství hemoglobinu v krvi se měří většinou přímo pomocí spektrofotometru v opticky 
stálém komplexu (nejčastěji kyanmethemoglobinový komplex) (Pecka, 2002). Fyziologické 
hodnoty se v literatuře opět nepatrně liší. Dle Pecky (2002) jsou následující: u novorozen‑
ce 180–190 g/l (14. den po narození 110–140 g/l, v 1. roce 110–130 g/l), u žen 120–162 g/l 
a u mužů 135–172 g/l.
Množství červeného krevního barviva v  erytrocytu lze vypočítat pomocí vzorce 
MCH = Hb / RBC × 1015, přičemž MCH (Mean Corpuscular Hemoglobin) je celkové množství, 
Hb udává koncentraci hemoglobinu v g/l a RBC je počet erytrocytů (×1015/l). Fyziologické 
hodnoty se pohybují v rozmezí 28–34 pg (petagramů, 1015) (Pecka, 2002).
Zároveň lze ještě vypočítat střední koncentraci Hb v erytrocytu (Mean Corpuscular Hemoglobin 
Concentration, MCHC), která udává množství hemoglobinu v erytrocytární mase vyjádřené 
hodnotou Hct (gram Hb/l erytrocytární masy). V domácí literatuře se používá označení 
barevná koncentrace červené krvinky. Pojem koncentrace hemoglobinu v erytrocytu zavedl 
do hematologie profesor fyziologie L. Drastich v Paříži v roce 1927, který také udal způsob 
jeho výpočtu (Netoušek, 1962; Pecka, 2002). Střední koncentraci Hb lze vypočítat pomocí 
vzorce MCHC = Hb (g/l) / Hct × 1000 (g/l). Přičemž Hct představuje hodnotu hematokritu. 
Pecka (2002) i Netoušek (1962) uvádějí podobné fyziologické hodnoty a to 320–60 g Hb/l.

4.2. Struktura Hb
Molekulu hemoglobinu tvoří dva páry různých polypeptidových řetězců. V normálním 
adultním hemoglobinu (hemoglobin A – HbA) jsou to řetězce α a β. Tyto čtyři řetězce 
do sebe strukturálně zapadají a vytvářejí globulární tetramer. Jeho struktura je zkráceně 
označována jako α2β2. Oba řetězce jsou téměř stejně dlouhé (α‑globin je tvořen 141 ami‑
nokyselinami a β‑globin 146 aminokyselinami), nápadně podobná je i primární struktura 
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(aminokyselinové sekvence) a terciální struktura (trojrozměrné uspořádání) (Nussbaum et 
al., 2004). Řetězec δ má narozdíl od řetězce β v 16. pozici globinového řetězce místo amino‑
kyseliny Gly aminokyselinu Arg a řetězec γ má podobně jako řetězec β 146 aminokyselin, 
ale 37 odlišných (Pecka, 2002).
Trojan et al. (2003) a Kittnar et al. (2011) popisují molekulu hemoglobinu jako konjugova‑
nou bílkovinu, složenou ze čtyř podjednotek, kdy každou subjednotku tvoří polypeptidový 
řetězec, ke kterému se váže prostetická skupina hem. Hem je komplexní sloučenina, tvořená 
protoporfyrinem IX (tetrapyrolový kruh) s centrálním atomem dvojmocného železa. Čtyři 
polypeptidy tvoří bílkovinu globin, která zaujímá asi 96 % molekuly hemoglobinu. Vždy dva 
a dva řetězce jsou stejné, jednotlivé typy řetězců se liší sekvencí aminokyselin. V lidských 
hemoglobinech jsou zastoupeny řetězce α, β, γ, δ, ε a ζ. Všechny lidské hemoglobiny mají 
stejný hem, odlišnosti tkví v globinové složce (Trojan et al., 2003).
Jednoduše popisuje molekulu hemoglobinu Mysliveček a Trojan (2004) jako bílkovinu (glo‑
bin) složenou ze čtyř podjednotek, která se konjuguje se čtyřmi komplexními sloučenina‑
mi (hem, který je cyklickou sloučeninou čtyř tetrapyrolových jader s centrálním atomem 
dvojmocného železa). Čtyři podjednotky jsou vždy uspořádány ve dvou shodných dvojicích 
po dvou podjednotkách.
Donner (1985) uvádí, že aminokyselinové řetězce hemoglobinu se stáčejí do charakteristické 
prostorové podoby a na základě této sekundární struktury se v polypeptidových řetězcích 
rozlišuje 8 helixů, označovaných písmeny A–H. Každý řetězec je stočen tak, že obsahuje 
jakousi dutinu, ve které je navázána molekula hemu. Také uvádí, že v centrální dutině he‑
moglobinu u savců je ve vysoké koncentraci přítomen 2,3‑difosfoglycerát.

Obrázek 1. Terciální struktura molekuly hemoglobinu

4.3. Geny pro hemoglobin
Geny pro hemoglobin spolu s geny pro myoglobin tvoří genovou rodinu. Společný předek 
se vyskytoval před více než 500 miliony lety (http://atlasgeneticsoncology.org/Educ/GenHe‑
moglobID30014ES.html). Geny pro hemoglobin jsou lokalizovány na chromozomu 11 (beta 
globinový gen) a chromozomu 16 (alfa globinový gen).

http://atlasgeneticsoncology.org/Educ/GenHemoglobID30014ES.html
http://atlasgeneticsoncology.org/Educ/GenHemoglobID30014ES.html
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Beta globinový gen je v současné době velmi dobře prozkoumán, narozdíl od alfa globinové‑
ho genu. Oba geny jsou složeny ze tří exonů (kódující sekvence) a dvou intronů (nekódující 
sekvence) (Nussbaum et al., 2004).

4.3.1. Cluster genů příbuzných alfa globinovému genu

Shluk lidského alfa globinového genu je lokalizován na chromozomu 16 na pozici 16p13.3. 
Zahrnuje 7 lokusů (5́  – ζ – pseudozeta – μ – pseudoalpha‑1 – alpha‑2 – alpha‑1 – θ – 3́ ). 
Kódující sekvence pro hemoglobin Alfa 1 i Alfa 2 jsou totožné. Může být znám také jako 
CD31; MGC126895; MGC126897 nebo HBA1. Další informace o tomto genu nejsou konzis‑
tentní a relevantní (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/3039). Tento gen se exprimuje během 
časného fetálního života a je dominantním během fetálního a dospělého života (Weatherall 
et al., 2001, in Bank, 2011).

4.3.2. Cluster genů příbuzných beta globinovému genu

Shluk lidského beta globinového genu je lokalizován na chromozomu 11 na pozici 11p15.5. Dle 
databáze genů Pubmed zahrnuje 5 lokusů (5́  – ε – gamma‑G – gamma‑A – δ – β – 3́ ). Může 
být znám také jako CD113t‑C; beta globin nebo HBB (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/3043).
Beta globinový gen, podobně jako další geny beta globinové rodiny jsou transkribovány 
ve směru od centromery k telomeře tohoto chromozomu. Ukázka sekvence nukleotidů vlákna 
DNA lidského beta globinového genu je přiložena v „Příloze 2 – Úplná sekvence nukleotidů 
ve „5́ →3´“ vlákna DNA lidského β‑globinového genu“.

Obrázek 2. Uspořádání jednotlivých lidských globinových genů 
a hemoglobiny tvořené v různých období vývoje

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/3039
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/3039
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4.3.3. Gama globinový gen

Gama globinové geny HBG1 (gama A) a HBG2 (gama G) jsou lokalizovány na chromozo‑
mu 11 na pozici 11p15.5 ve shluku genů příbuzných beta globinovému genu. Gama řetězce 
spolu s alfa řetězci vytvářejí fetální hemoglobin HbF. V gama A produktu genu HBG1 je 
na pozici 136 aminokyselina alanin a v gama G produktu genu HBG2 je na této pozici ami‑
nokyselina glycin. Gen HBG1 je znám také jako HBGA; HBGR; HSGGL1; PRO2979. Gen 
HBG2 je znám jako FLJ76540.
Evoluce lidských gama globinových genů a produkce fetálního hemoglobinu u primátů je 
poměrně nedávnou záležitostí (myši tento gen nemají). Vývoj těchto genů pravděpodobně 
souvisí se zvýšenou afinitou kyslíku u fetálního hemoglobinu, což zvyšuje množství přijatého 
kyslíku u plodu během těhotenství (Bank, 2011).

Obrázek 3. Gen HBG1

Obrázek 4. Gen HBG2

4.4. Vývoj a typy hemoglobinu
4.4.1. Ontogeneze erytropoézy a globin switching

Na základě přítomnosti jednotlivých řetězců v konkrétní molekule hemoglobinu, můžeme 
rozlišit různé typy hemoglobinu. Přítomnost jednotlivých řetězců je ovlivněna genovou expresí, 
ke které dochází u různých buněk v různých časech. Změny v expresi jednotlivých genů pro 
hemoglobin během vývoje jednotlivce je také označováno jako tzv. přepínání globinů (globin 
switching) a je klasickým příkladem regulace genové exprese v ontogenezi. Geny v α a β 
shlucích jsou uspořádány se stejnou orientací transkripce a jejich pořadí na chromozomu 
odpovídá tomu, jak jsou během ontogeneze exprimovány. Také je zajímavé, že načasování 
globinového přepínání je doprovázeno změnou místa tvorby erytrocytů (Nussbaum et al., 
2004).
Fetální hemoglobin je dominantním hemoglobinem během fetálního života a je tomu tak 
do narození, kdy je jeho produkce snižována a zároveň se zvyšuje produkce adultního he‑
moglobinu (Stamatoyannopoulus, Nienhuis, 1994, in Thein, Menzel 2009). Fetální i adultní 
hemoglobin obsahují řetězec α. Přepnutí z fetální do adultní produkce je založeno na ná‑
hradě exprese HBG (gama globinového genu) expresí HBB (beta globinového genu). Během 
šesti měsíců po narození se adultní typ hemoglobinu stává hlavním hemoglobinem (Thein, 
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Menzel, 2009). Přepnutí exprese HBG v expresi HBB v pozdním fetálním vývoji je základní 
událostí ve vývoji hemoglobinu. Jako následek komplikací tohoto děje se objevují onemocnění 
hemoglobinopatie jako talasémie nebo srpkovitá anémie (Bank et al., 1980).
Exprese HbF zlepšuje efektivitu zásobení tkání kyslíkem. V případě hemoglobinopatií je 
nepřepnutí do adultní exprese pro pacienty benefitem, neboť fetální hemoglobin má vyšší 
afinitu ke kyslíku.
Jednotlivé hemoglobiny se výrazně odlišují svou afinitou k molekulám kyslíku, tedy schopnosti 
kyslík navázat (v plicích nebo placentě) a poté ho uvolňovat ve tkáních (Kittnar et al., 2011).

4.4.2. Embryonální hemoglobin

U lidského zárodku začíná krvetvorba mezi 2. a 3. týdnem embryonálního vývoje. Mimo 
tělo embrya, na povrchu žloutkového vaku, se začnou vytvářet tzv. krevní ostrůvky, které 
produkují velké jaderné erytrocyty s krátkou životností. Tyto krvinky obsahují embryonální 
hemoglobiny (Trojan et al., 2003).
Kittnar a kolektiv (2011) hovoří o řadě variant embryonálních hemoglobinů. Pecka (2002) 
a Langmeier a kolektiv (2009) uvádějí hemoglobin Gower I. a Gower II. a hemoglobin Port‑
land. Donner (1985) se zmiňuje ještě o hemoglobinu Bart, který se vyskytuje v pupečníkové 
krvi. Hemoglobin Gower má dva řetězce α a dva řetězce ε – α2ε2.

4.4.3. Fetální hemoglobin

Asi ve čtvrtém týdnu se napojí cévy embrya na area vasculosa žloutkového vaku a krevní 
buňky vcestují do cirkulace embrya. V šesti týdnech se stávají nejdůležitějším orgánem 
krvetvorby játra a produkce ve žloutkové vaku zaniká. Ve 12. týdnu se přidává slezina. 
Červené krvinky hepatolineárního období jsou již bezjaderné makrocyty obsahující fetální 
hemoglobin HbF (Trojan et al., 2003).
V 10. týdnu dochází k zástavě syntézy hemoglobinu Goweru a převládajícím hemoglobinem se 
stává právě HbF, který přetrvává v erytrocytech plodu po celou dobu nitroděložního vývoje. 
Erytrocyty novorozence obsahují ještě 70–90 % HbF a jen 10–30 % adultního hemoglobinu 
HbA. Až během 5. až 7. měsíce postnatálního života klesá fetální hemoglobin pod 2 % (Pecka, 
2002). Donner (1985) uvádí, že v 6. měsíci po narození je ho už jen 6 % a u dospělého bývá 
přítomen v 1 % z celkového objemu. Dále uvádí, že zvýšený je u α a β talasémií, u vrozené 
perzistence fetálního hemoglobinu, kde kolísá mezi 30 až 100 % a ojediněle může být zvýšený 
u paroxysmální noční hemoglobinurie, některých anémiích, myelofibrózy nebo leukemie.
Fetální hemoglobin má dva řetězce α a dva řetězce γ – α2γ2 (Kittnar et al., 2011) přičemž 
řetězec gama obsahuje 146 aminokyselin (Donner, 1985).
Význam fetálního hemoglobinu spočívá v tom, že jeho afinita vázat kyslík je vyšší, a proto 
se fetální krev plně sytí kyslíkem, když je pO2 v placentě zřetelně nižší než v alveolárním 
vzduchu v plicích matky (Mourek, 2005).
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4.4.4. Adultní hemoglobin

Hemoglobin adultního (dospělého) typu je tvořen dvěma řetězci α a dvěma řetězci β a jedná 
se o formu hemoglobinu, která snadněji uvolňuje kyslík do tkání (Mysliveček, Trojan, 2004; 
Kittnar et al., 2011).
Adultní hemoglobin se vyskytuje ve třech rozličných formách (Pecka, 2002), a to: HbA, 
HbA2 a HbA3.
HbA tvoří přibližně 98 % celkového hemoglobinu a má řetězce α2β2. U fetu ho lze prokázat 
jen ve velmi malém množství (Donner, 1985).
HbA2 je minoritní komponentou, kdy je řetězec β nahrazen řetězcem δ a to v uspořádá‑
ní α2δ2 (Mysliveček, Trojan, 2004). Jedná se o pomalu putující hemoglobin a vyskytuje se 
v 1,2–3,5 % a jeho řetězec gama obsahuje 146 aminokyselin. Může být zvýšený u některých 
talasémií a leukemií (Donner, 1985).
HbA3 je produktem stárnutí HbA a na řetězce β molekuly HbA se váže gluthation. Také má 
nižší elektroforetickou pohyblivost (Pecka, 2002).

4.4.5. Srovnání fetálního a adultního hemoglobinu

Pecka (2002) uvádí následující důležité rozdíly mezi HbF a HbA – rozdílné složení řetězců, 
u HbF nižší elektroforetická vodivost, HbF je také odolnější vůči alkáliím a pomaleji se 
mění na denaturovaný globin, má také vyšší afinitu ke kyslíku a protože obsahuje méně 
2,3‑bifosfoglycerátu obsahuje při daném pO2 více kyslíku než HbA.

4.5. Funkce
Hemoglobin v erytrocytech slouží zejména jako transportní bílkovina pro kyslík. Transportuje 
však i CO2 a také je důležitým krevním pufrem (Sirbernagl, Despopoulus, 2004).

4.5.1. Transport kyslíku

Přenos kyslíku do tkání se nazývá oxygenace a jedná se o složitý proces, který je závislý 
na funkčním stavu hemoglobinu. Ve chvíli navázání kyslíku na hemoglobin vzniká oxyhe‑
moglobin (HbO2), který je jasně červený. V případě rozpojení vazby vzniká deoxyhemoglobin, 
který je tmavě rudý. Funkční rovnováha mezi oběma hemoglobiny je podmíněna složením 
a strukturou hemoglobinu a dostatečnými energetickými zásobami erytrocytů (Pecka, 2002).
Molekula Hb obsahuje čtyři vazebná místa pro kyslík. Vázání však probíhá postupně. První 
vazba molekuly kyslíku na železo v hemu vyvolá strukturní změny a zbylé tři vazby již pro‑
bíhají snadněji. Navázání kyslíku vyvolá konformační změnu v molekule Hb a oxygenace 
molekuly Hb způsobí, že jeden z dimerů alfa beta (α1β1) se pootočí k druhému páru α2β2 
o úhel 15 °. Umístění dimerů v molekule deoxyhemoglobinu je vyznačeno zelenou linkou 
a oxyhemoglobin je znázorněn modře. Na Obrázku 5 je znázorněna konformační změna 
v oxyhemoglobinu.
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Obrázek 5. Konformační změna v oxyhemoglobinu

Jeden gram hemoglobinu je schopen navázat přibližně 1,34 ml kyslíku. Vzhledem k tomu, 
že koncentrace Hb v krvi je přibližně 150 g/l, lze z této hodnoty snadno určit teoretickou 
transportní kapacitu hemoglobinu pro kyslík pomocí následující rovnice:
1,34 ml O2/g Hb × 150 g Hb/l = 201 ml O2/l krve
Od této hodnoty se však liší množství skutečně navázaného kyslíku na Hb. Podíl těchto hodnot 
vyjadřuje tzv. saturace hemoglobinu kyslíkem SO2= HbO2 skutečně navázaný kyslík/teore‑
tická kapacita × 100 (Kittnar et al., 2011).
Množství oxyhemoglobinu je funkcí parciálního tlaku kyslíku v krvi. To nám znázorňuje tzv. 
disociační křivka oxyhemoglobinu (saturační křivka hemoglobinu), jejíž tvar není lineární, 
nýbrž sigmoideální. To je způsobeno tím, že afinita hemoglobinu pro kyslík stoupá spolu 
s vyšším parciálním tlakem kyslíku v krvi. Navázání první molekuly je poměrně obtížné, 
jak je popsáno výše. Tento jev se označuje termínem interakce hem‑hem, resp. kooperativní 
kinetika molekuly hemoglobinu (Kittnar et al., 2011).

Disociační křivku Kittnar a kolektiv (2011) rozděluje do několika částí:
Fáze plató – tzv. saturační fáze, která má zásadní homeostatický význam, a kdy je kyslík 
navázán na hemoglobin v plicních kapilárách. Při pobytu ve vysokých nadmořských výškách 
nebo při některých plicních onemocnění klesá pO2 v alveolárním vzduchu. V případě po‑
klesu parciálního tlaku kyslíku z normálních 100 na 60 mmHg, poklesne celkové množství 
kyslíku navázaného na Hb pouze asi o 10 %. Platí to i opačně, při zvýšení parciálního tlaku 
kyslíku ze 100 na 120 mmHg, se zvyšuje saturace hemoglobinu pouze asi o 1 %.
Fáze desaturace – ke které dochází v případě potřeby uvolnění kyslíku ze tkání v době, kdy 
parciální tlak dramaticky klesá. Na konci periferních kapilár obsahuje za klidových podmí‑
nek hemoglobin přibližně 75 % navázaného kyslíku, který může s klesající afinitou uvolnit 
(Trojan et al., 2003; Kittnar et al., 2011).
Existuje mnoho faktorů ovlivňující afinitu hemoglobinu ke kyslíku. Saturační křivka se tě‑
mito vlivy posouvá buď doleva (afinita hemoglobinu ke kyslíku stoupá) nebo doprava (afinita 
hemoglobinu ke kyslíku klesá). K popisu těchto změn se používá parametr P 50 – parciální 
tlak kyslíku, při kterém je saturováno právě 50 % všech vazebných míst na molekulách he‑
moglobinu (Kittnar et al., 2011).
Mezi faktory ovlivňující afinitu hemoglobinu ke kyslíku patří především teplota, arteriální 
pH a parciální tlak CO2 (Mourek, 2005; Kittnar et al., 2011).
Mysliveček a Trojan (2004) uvádějí jako další faktor množství 2,3‑BPG, jehož vysoká kon‑
centrace na periferii stimuluje uvolňování kyslíku. Tato látka stabilizuje desaturovaný he‑
moglobin a znesnadňuje navázání kyslíku na jeho vazebná místa a tím podporuje uvolnění 
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kyslíku v pracující tkáni. Tento fosfát je součástí zpětné vazby zabraňující hypoxii (Kittnar 
et al., 2011).
Vzestup parciálního tlaku CO2, pokles pH a vzestup teploty posouvají saturační křivku 
doprava (Silbernagl, Despopoulus, 2004).
Tzv. Bohrovým efektem lze popsat adaptaci organismu na různé požadavky tkání na kyslík, 
protože pracující tkáň má větší požadavky na O2 a zároveň produkuje více CO2, vytvoří se 
více tepla a sníží se tím pH a to usnadňuje uvolnění kyslíku z hemoglobinu.

4.5.2. Transport CO2

Transport CO2 je komplikovanější, podílí se na něm více komponent. Oxid uhličitý je krví 
transportován ve třech formách a to (Pecka, 2002; Kittnar et al., 2011):
1. Fyzikálně rozpuštěný v krevní plasmě nebo navázaný na bílkovinu 

krevní plasmy (přičemž rozpustnost CO2 je asi 20× vyšší než O2)
2. Navázaný na hemoglobin
3. Jako bikarbonátový ion v plasmě a erytrocytech

4.5.3. Krevní pufr

Pufrační schopnost hemoglobinu je zprostředkována především disociací imidazolových 
skupin histidinových zbytků, kterých obsahuje jedna molekula Hb celkem 38. Díky této 
pufrační kapacitě Hb je zabráněno výraznému poklesu pH ve venózní krvi, která opouští 
tkáně a je obohacena o CO2 (Pecka, 2002).

4.5.4. Vazba jiných látek na hemoglobin

Pecka (2002) uvádí následující možné deriváty hemoglobinu, vzniknuvší pomocí vazeb mezi 
hemoglobinem a jinými látkami:
Karbaminohemoglobin, který vzniká navázáním CO2 na Hb, přičemž tato vazba není zpro‑
středkována železem, ale aminokyselinami v molekule globinu.
Karboxyhemoglobin, který vzniká tím, že na molekulu Hb se naváže v místě vazby železa 
pro kyslík CO (např. při otravě svítiplynem), ke kterému má Hb až 300× větší afinitu než 
ke kyslíku. Karboxyhemoglobin se může v malém množství vyskytnout i u zdravých osob 
a u silných kuřáků se nalezly hodnoty až 6,5 %. Tato vazba je ireverzibilní.
Sulfhemoglobin vzniká navázáním síry na molekulu Hb. Tato vazba je také ireverzibilní.
Nitrózohemoglobin je variantou hemoglobinu s NO, který je poté místo kyslíku odevzdáván 
v příslušných tkáních.
Mezi deriváty hemoglobinu patří také methemoglobin, který není schopný reverzibilní oxyge‑
nace a pokud se v organismu nahromadí jeho určité množství, dochází k cyanóze (Nussbaum 
et al., 2004). Methemoglobin, který se tvoří neustále (ale v malém množství, pod 1 % Hb; 
denně se přemění asi 3 % normálního Hb na methemoglobin) v erytrocytech se může redu‑
kovat zpět pomocí enzymu methemoglobinreduktázy (NADH) nebo pomocí redukovaného 
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gluthationu (NADPH) (Pecka, 2002). Dále se také uvádí, že kapacita normálních erytrocytů 
redukovat methemoglobin je asi 250× vyšší než rychlost s jakou je hemoglobin oxidován.
Nussbaum a kolektiv (2004) popisují tuto strukturální variaci tím, že v oblasti kapsy pro hem 
je substitucemi pozměněna vazba mezi hemem a globinem tak, že je atom železa k enzymu 
reduktáze rezistentní. Heterozygoti pro tyto mutace bývají sice cyanotiční, ale narozdíl 
od homozygotů bez závažných klinických příznaků. Homozygotní stav se považuje za letální.

4.6. Syntéza hemoglobinu
Hemoglobin je v erytrocytu přítomen spíše ve formě roztoku než v pevném stavu. Syntéza 
se objevuje u bazofilního normoblastu a k maximální tvorbě dochází ve stadiu polychrom‑
ního normoblastu, přičemž v dalším stadiu již syntéza klesá (Donner, 1985). V retikulocytu 
probíhá syntéza již velmi omezeně. Při syntéze hemu se uplatňují enzymy mitochondrií 
(porucha mitochondrií vede k poruše syntézy hemu). Biosyntézy hemu se účastní 8 enzymů, 
z nichž 4 působí v cytoplasmě a 4 v mitochondriích krevních buněk. Syntéza globinu probíhá 
na endoplasmatickém retikulu zrajících erytroblastů. Hem je různými nosiči transportován 
k ribozómům, kde dochází ke spojení s globinem pomocí enzymu hemsyntetázy (Pecka, 2002).

4.7. Rozpad hemoglobinu na jednotlivé složky
V lidském těle se neustále tvoří nové červené krvinky a staré zanikají. V literatuře se autoři 
odlišují v informaci kolik hemoglobinu se denně za normálních okolností vytvoří a kolik 
zanikne. Pecka (2002) uvádí, že denně se v lidském těle vytvoří a rozloží přibližně 6,25 g 
hemoglobinu, který se uvolní z rozpadlých erytrocytů a podléhá velmi složitým metabolic‑
kým změnám a rozpadá se dále na jednotlivé složky: na globin a na hem (železo). K rozpa‑
du erytrocytů může docházet dvěma způsoby uvnitř cévního systému (nitrocévní rozpad) 
a mimo cévní systém (rozpad v tkáňových makrofázích).

4.7.1. Nitrocévní rozpat erytrocytů

Při tomto rozpadu dochází ke štěpení hemoglobinu na 2Hb‑dimery, které mohou být navá‑
zány na bílkovinný nosič – haptoglobin (Pecka, 2002). Což je bílkovina tvořící se v játrech 
se schopností vychytávat a vázat volný hemoglobin (Vokurka, Hugo, 2002). Patří mezi 
alfa2‑globulinové proteiny krevní plasmy a jedná se o tetramer obsahující dva α a dva β 
řetězce. Jedná se o protein akutní fáze a fenotypicky byly identifikovány dva hlavní typy 
haptoglobinu (Hp1 a Hp2, které se liší délkou α řetězce) (http://web.lfp.cuni.cz/biochemie/do‑
kumenty/HP_ucebnitext.pdf).
Za normálních okolností je v organismu přítomno 0,2–1,94 haptoglobinu/l krve. Většina 
hemoglobinu, který se uvolní z rozpadlých erytrocytů, se váže právě na haptoglobin ve ste‑
chiometrickém poměru 1 : 1 a vzniká hemoglobin – haptoglobinový komplex, který je rychle 
odstraňován z oběhu zpětným transportem do jater, kde je zmetabolizován (Pecka, 2002). 
Komplex je vlivem konformačních změn na haptoglobinu rozpoznán receptorem parenchy‑
málních buněk v játrech a následně degradován (http://web.lfp.cuni.cz/biochemie/dokumen‑
ty/HP_ucebnitext.pdf).
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Rychlé vychytávání volného hemoglobinu je důležité, protože volný hemoglobin je toxický 
pro ledviny (http://www.labtestsonline.cz/tests/Haptoglobin.html?tab=2).
V případě, že se rozpadá větší množství erytrocytů, zbylé molekuly Hb‑dimerů se nestačí 
vázat na haptoglobin a dochází k oxidaci dimerů na methemoglobin, kdy Fe2+ přechází 
na Fe3+ a z molekuly methemoglobinu jsou uvolněny globinové řetězce. Zbylý hematin 
(oxidovaná hemová část bez globinu – tzv. methem) je navázán na další transportní bílkovi‑
nu – hemopoexin (Pecka, 2002). Jedná se o glykoprotein, který je schopný vázat volný hem 
v poměru 1 : 2 v případě uvolnění velkého množství hemoglobinu. Nepatří jako haptoglobin 
k proteinům akutní fáze a jeho syntéza probíhá v játrech (http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/hy‑
pertext/200620/hypertext/BOMCACJ.htm). Patří k β globulinům (Vokurka, Hugo, 2002).
Pokud je kapacita hemopoexinu přesycena, je zbylý hematin přechodně navázán na albu‑
min a vzniká methemalbuminový komplex, který se zadržuje v ledvinách. Hemopoexin se 
zbavuje hematinu v játrech a volný nosič se vrací do krevního oběhu a vyvazuje hematin 
z methemalbuminového komplexu (Pecka, 2002).
Během nitrocévního odbourávání je hemoglobin rozštěpen na hem a globin, kdy z hemu je 
uvolněno železo a zbytek je metabolizován v tkáňových makrofázích na bilirubin. Tím, že se 
metabolity vznikající při rozpadu hemoglobinu váží na bílkovinné nosiče, chrání organismus 
před nadměrným vylučováním hemoglobinového Fe močí a zároveň před poškozením ledvin 
nadměrným množstvím vylučovaného hemoglobinu. Fyziologicky je v 1 l plasmy obsaženo 
10–50 mg volného hemoglobinu (Pecka, 2002).



36

Obrázek 6. Nitrocévní rozpad hemoglobinu

4.7.2. Rozpad erytrocytů v tkáňových makrofázích

Při tomto procesu dochází k hemolýze erytrocytů ve slezině, játrech a kostní dřeni bez 
vzniku Hb‑dimerů, vazby na haptoglobin a oxidace hemoglobinu. Odlišný mechanismus 
vede k postupnému odbourávání uvolněného hemoglobinu a vytvoření žlučového barviva – 
bilirubinu přes několik meziproduktů (Pecka, 2002). Nejprve dochází k rozpadu a otevření 
porfyrinového kruhu oxidací methynových skupin (‑CH) a vzniká zeleně zabarvený degradační 
produkt verdohemoglobin, ze kterého odštěpením globinové složky vzniká biliverdin, který 
se redukuje na bilirubin. Tento složitý enzymatický děj se odehrává v retikuloendoteliální 
soustavě. Uvolněné železo se naváže na trasferin a odvede se do kostní dřeně nebo poolů 
Fe (zásobáren) a uvolněný globin se po proteosyntéze rozkládá na aminokyseliny a může 
být znovu využit. Vzniknuvší bilirubin se nachází v jaterní buňce a je připraven k převodu 
do žlučových drah (Netoušek, 1962; Vokurka, Hugo, 2002).
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4.8. Variace hemoglobinů
Většina alternativních hemoglobinů vzniká díky bodovým mutacím (SNPs) v některém 
ze strukturálních globinových genů, některé však vznikají komplexnějším molekulárním 
mechanismem. Bylo popsáno více než 400 abnormálních hemoglobinů a přibližně polovina 
z nich je klinicky významná (Nussbaum et al., 2004). K náhradě aminokyseliny může dojít 
v řetězci α, β i γ. Ojediněle zle vypozorovat i hemoglobinopatie (poruchy hemoglobinu) 
u kterých chybí některá aminokyselina (Pecka, 2002).
Pecka (2002) popisuje abnormální hemoglobiny jako hemoglobiny se změněnou funkcí, 
rozpustností a stabilitou; odlišnou elektroforetickou rychlostí; změněnou afinitou ke kyslíku; 
se změnou v náboji (pokud je neutrální AK zaměněna s kyselou AK nebo opačně); změnou 
struktury. Dále uvádí, že přítomnost těchto abnormálních hemoglobinů v krvi je často spo‑
jena s abnormální morfologií erytrocytu a určitými klinickými projevy; sníženou plasticitou 
a deformovatelností erytrocytu (což znemožňuje průchod kapilárami a tím se omezuje její 
životaschopnost a dochází k hemolytické anémii); se snížením produkce mRNA (což způsobuje 
snížení syntézy patologického hemoglobinu tím, že se v erytrocytu zvýší zastoupení HbF).
Nussbaum a kolektiv (2004) rozřazují strukturální varianty hemoglobinu dle klinického 
fenotypu do tří skupin:
1. Varianty, které způsobují hemolytické anémie, což je způsobeno 

nestabilním tetrametrem hemoglobinu. Nejznámější varianty 
HbS a HbC, které jsou spojeny s hemolýzou, naopak nestabilní 
nejsou a jejich hemoglobin zaujímá nezvykle rigidní tvary.

2. Varianty hemoglobinu s narušeným transportem kyslíku následkem 
zvýšení nebo snížení afinity ke kyslíku či vznikem methemoglobinu 
(forma hemoglobinu, která není schopná oxygenace).

3. Varianty hemoglobinu s mutacemi v kódujících oblastech, které způsobují 
talasémie tím, že vedou k nedostatku globinových polypeptidů. Většina 
těchto mutací snižuje rychlost syntézy mRNA nebo proteinu. Některé 
vzácné varianty způsobují ještě výraznější nestabilitu hemoglobinového 
monomeru než ty, které jsou spojeny s hemolytickou anémií.

Nejznámější varianty hemoglobinu jsou uvedeny v „Tabulce 5. Hlavní třídy strukturálních 
variant hemoglobinu“.
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Tabulka 5. Hlavní třídy strukturálních variant hemoglobinu
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5. Hematopoetické kmenové buňky HCS

5.1. Úvod k HSC
Základem hematopoézy je hematopoetická kmenová buňka (Hemopoetic Stem Cell, HSC), 
která má schopnost sebeobnovy a dává vznik všem buněčným liniím (Till, McCulloch, 1961).
Trojan (2003) a Mysliveček (2004) uvádějí, že dávají vzniknout až osmi buněčným liniím, 
a to: erytroidní, granulocytární neutrofilové, eosinofilové a bazoofilové, monocytární, me‑
gakaryocytární a lymfoidní.
V roce 1909 ruský fyziolog Alexander Maximov během své přednášky v nemocnici Charité 
v Berlíně prvně popsal kmenové buňky (jednalo se o teorii lymfocytů, které působí jako 
obecné kmenové buňky a migrují tkáněmi, aby se usídlily ve vhodném prostředí).
Muirhead et al. (1995) uvádí, že výchozí buňkou všech krvinek je buňka mezenchymu, která 
se diferencuje v retikulární buňku a ta se poté stává základem nosného systému pro krvinky. 
Mění se dále v hemocystoblast, který se v zárodečném období stává kmenovou buňkou.
HSC se nacházejí v mikroprostředí, označovaném jako niché (popsáno níže). U dospělé‑
ho jedince se jedná o kostní dřeň, která je tvořena stromatem mezenchymálních buněk 
a kapilárním řečištěm; tato síť je vyplněna hematopoetickými buňkami (HSC, progenitory 
i zrajícími buňkami) (Yin, Li, 2006).
HSC tvoří však jen velmi nízký podíl z celkového počtu buněk kostní dřeně, jejich četnost 
je odhadována mezi 0,001–0,01 % z celkového počtu buněk (Hawley et al., 2006).
Pecka (2002) uvádí, že v kostní dřeni připadá na asi 1000 jaderných buněk 1 kmenová buňka, 
ve slezině, játrech a lymfatických uzlinách se vyskytují ve velmi malém množství a v obvo‑
dové krvi připadá 1 kmenová buňka na 20 000 buněk bílé krevní řady.
Dle zkušeností oddělení molekulární genetiky Ústavu hematologie a krevní transfuze se 
množství kmenových buněk CD34+ pohybuje v kostní dřeni mezi 0,5 až 3 % a v periferní 
krvi mezi 0,02 až 0,2 % (Beličková, 2011, ústní sdělení).
HSC vytvořené během embryogeneze zůstávají v tzv. klidovém stadiu, dokud nejsou stimulo‑
vány vnějším podnětem ke vstupu do buněčného cyklu. Takto stimulované kmenové buňky 
vytváří nediferencované potomstvo, které v po sobě jdoucích následných děleních poskytuje 
diferencované efektorové buňky (Sharpless, DePinho, 2007).
V G0 fázi buněčného cyklu, tedy v klidovém stavu, se v kostní dřeni nachází asi 98 % HSC 
a zhruba jen 1–3 % těchto buněk vstupuje do buněčného cyklu (Bowman et al., 2007). Také 
Donner (1985) uvádí, že se předpokládá, že jen méně než 20 % těchto buněk vstupuje do bu‑
něčného cyklu.

5.2. Niché
Normální krvetvorba vyžaduje podpůrnou tkáň, která se hematopoetických procesů aktivně 
zúčastňuje. Svědčí o tom skutečnost, že transplantované kmenové buňky se sice zachycují 
v různých tkáních, ale krvetvorba se rozvine pouze tam, kde dříve normálně probíhala a kde 
je zachováno hematopoetické stroma (Trojan, 2003).
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Tkáňově specifické kmenové buňky sídlí v přesně vymezeném prostoru, který je označován 
jako niché. Tato oblast může být tak malá, že pojme jen jednu kmenovou buňku. Niché se liší 
svou strukturou od okolní tkáně. Např. klidové hematopoetické kmenové buňky jsou vázány 
na osteoblasty na povrchu kostních trámců v kostní dřeni (http://www.lfhk.cuni.cz/histolo‑
gie/web/kmenove_bunky/kmenove_bunky.asp).

Obrázek 7. Niché

Hypotézu mikroprostředí, nezbytného pro udržení a regulaci kmenových buněk navrhl Ray 
Schofield v roce 1978, který zároveň poprvé použil pojem niché. Schofield navrhl a popsal, 
že kmenové buňky sídlí uvnitř pevně vymezeného prostoru, který zároveň napomáhá kme‑
novým buňkám růst a vyvíjet se (Schofield, 1978).
Toto hematopoetické mikroprostředí se skládá z buněk stromatu kostní dřeně, extracelu‑
lární matrix a rozpustných růstových faktorů a cytokinů (Trojan, 2003). Tyto součásti mají 
specifické funkce vzhledem k diferenciaci určitých linií (Mysliveček, 2004).
Martinez‑Agosto et al. (2007) popisuje znaky, které charakterizují niché jako adhezivní mo‑
lekuly, které slouží k zachování kontaktu nebo těsné blízkosti mezi podpůrnou buňkou niché 
a kmenovou buňkou; dále nerovnoměrné rozložení signálních molekul a jejich receptorů 
a také kontakt s extracelulární matrix. Dalším významným faktorem, který ovlivňuje HSC, 
je míra prokrvení dané části kostní dřeni. Hypoxie (nízký parciální tlak kyslíku) a nedostatek 
živin jsou nezbytné pro zachování HSC v klidovém stavu (Parmar et al., 2007).
HSC jsou ovlivňovány faktory vnitřními a vnějšími (ty jsou zprostředkovány niché). Tato 
dvojitá regulace zabezpečuje zachování rovnováhy mezi procesy sebeobnovy, diferenciace, 
senescence (proces stárnutí) a apoptózy (programovaná buněčná smrt). Pokud dojde k na‑
rušení této rovnováhy, dochází k vážnému ohrožení organismu. V případě narušení sebeob‑
novy, HSC postupně vymizí z kostní dřeně a dochází k zastavení hematopoézy. Senescence 
a apoptóza jsou dva fenomény, které chrání organismus tím, že zabraňují proliferaci buněk 
s poškozenou DNA, zároveň je však se snižováním počtu kmenových buněk spojen proces 
stárnutí organismu (Shapless, DePhino, 2007).
Niché se také podílí na regulaci migrace HSC, které kostní dřeň opouštějí procesem mobi‑
lizace (Yin, Li, 2006).

http://www.lfhk.cuni.cz/histologie/web/kmenove_bunky/kmenove_bunky.asp
http://www.lfhk.cuni.cz/histologie/web/kmenove_bunky/kmenove_bunky.asp
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5.3. Pluripotentní kmenové buňky CFU‑S
Kmenové buňky mají schopnost dlouhodobě obnovovat krvetvorbu a mají dvě základní 
vlastnosti: schopnost sebeobnovy a diferenciace do všech dalších typů buněk krvetvorby.
Všechny krvinky v obvodové krvi mají po narození i v dospělosti jedince, jedinou společ‑
nou hematopoetickou pluripotentní kmenovou buňku, která se v rámci hematopoézy může 
vyvíjet jakýmkoli směrem v mateřské buňky červených a bílých krvinek a krevních destiček.
Dříve se tato buňka označovala jako CFU‑S (Colony Forming Unit Spleen – buňka vytvářející 
kolonie ve slezině) (Pecka, 2002).
CFU‑S jsou mononukleární buňky, o velikosti 7–10 μm, s jemně rozptýleným chromatinem 
a s 1 až 3 jadérky. Na jejich povrchu byla prokázána řada antigenů, z nichž některé již chybí 
na diferencovaných progenitorových buňkách (Donner, 1985; Pecka, 2002).
Z kmenové pluripotentní buňky vznikají v průběhu několika prvních dělení první buňky, 
které jsou schopny se množit in vitro a dát vznik dlouhodobé kultuře krvetvorných buněk, 
tzv. LTC‑IC (Long‑Term Culture‑Initiating Cell). Dalšími děleními a diferenciací vznikají 
progenitorové kmenové buňky (Kauhansky, 1995).
Tyto buňky jsou již naprogramovány do vývoje určité buněčné linie, nejeví však ještě ale 
specifické morfologické nebo biochemické diferenciace (Donner, 1985). Značíme je CFU – 
Colony Forming Unit.
Tyto buňky jsou schopny se diferencovat do jedné nebo více krevních řad, většina buněk je 
již v buněčném cyklu a nemá schopnost sebeobnovy a jsou citlivé na růstové faktory. Trojan 
(2003) uvádí, že se dále diferencují ve stále zralejší progenitory.
Diferenciací kmenové buňky do určité specifické buněčné linie je zahájen ireverzibilní pro‑
ces, který končí zralým, funkčně specializovaným elementem, který je po předem vymezené 
době určen k zániku (Trojan, 2003).
Kmenové buňky se vyznačují velmi vysokou proliferací, čímž se míní dosažení vyššího 
počtu dělení, než činní Hayfllickův limit, který omezuje dělení somatických buněk (díky 
telomerázové aktivitě kmenových buněk) (http://www.lfhk.cuni.cz/histologie/web/kmeno‑
ve_bunky/kmenove_bunky.asp).
Část kmenových buněk se tak dle potřeby diferencuje a vznikají progenitorové (multipotent‑
ní, unipotentní) kmenové buňky a část buněk zachovává pool kmenových buněk. Během 
mitózy jedna dceřiná buňka diferencuje dále a druhá zůstává kmenovou buňkou. Metcalf 
(1984) uvádí, že kmenové a progenitorové buňky se liší právě svou proliferační aktivitou. 
Za fyziologických podmínek, při normální vyvážené krvetvorbě, je většina kmenových bu‑
něk udržována v klidové fázi buněčného cyklu G0, zatímco převážná část progenitorových 
buněk intenzivně proliferuje.
Právě schopnost sebeobnovy je základním předpokladem nevyčerpatelnosti kmenových buněk. 
Díky této sebereprodukci se jejich počet bez ohledu na věk organismu nemění a vytváří tak 
trvalé zásoby pro celoživotní produkci funkčně specializovaných krevních elementů (Trojan 
et al., 2003; Silbernagl, Despopoulos, 2004).

http://www.lfhk.cuni.cz/histologie/web/kmenove_bunky/kmenove_bunky.asp
http://www.lfhk.cuni.cz/histologie/web/kmenove_bunky/kmenove_bunky.asp
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5.3.1. Cluster of Differentiation – CD

Cluster of differentiation, zkráceně CD, je protokol využívající se k identifikaci buněčných 
povrchových molekul, označovaných povrchové antigeny.
Toto názvosloví bylo navrženo a zavedeno v roce 1982 v Paříži na první mezinárodní kon‑
ferenci zabývající se povrchovými antigeny (1st International Workshop and Conference on 
Human Leukocyte Differentiation Antigens, HLDA).
CD povrchové antigeny jsou membránové proteiny exprimované především na leukocytech. 
V malém počtu se vyskytují i na kmenových buňkách a erytrocytech. CD antigeny jsou ob‑
vykle využívány jako buněčné markery, umožňující definovat jednotlivé buňky na základě 
toho, která molekula se vyskytuje na jejich povrchu (http://www.sinobiological.com/Clus‑
ter‑of‑Differentiation‑Antigen‑CD‑Antibody‑a‑251.html).
Rozpoznání povrchových antigenů specifických pro jednotlivé podskupiny HSC a progeni‑
torových buněk je významné pro úspěšnou identifikaci a následnou separaci nejen z kostní 
dřeně, ale i periferní krve a dalších zdrojů. Vzhledem k tomu, že HSC se v tkáních nacházejí 
v malém počtu, ale pro výzkum je třeba získat určitý počet buněk v dostatečné čistotě, byly 
vyvinuty separační techniky založené právě na identifikaci buněk podle rozdílné exprese po‑
vrchových antigenů (Wognum et al., 2003). Separaci lze provádět dvěma způsoby, na základě 
pozitivní selekce (přítomnosti daného CD markeru) nebo negativní selekce (nepřítomnosti 
daného CD markeru) (Spangrude et Slayton, 2006).

5.3.1.1. Skupina transmembránových povrchových proteinů CD34
Primitivní krvetvorné buňky, jejichž proliferace a diferenciace vede k dlouhodobé repopu‑
laci lidské krvetvorby, se označují jako SRC‑SCID (Severe Combined Immune Deficiency 
Repopulating Cell), a nesou povrchový antigen CD34+ a zároveň postrádají znaky specifické 
pro jednotlivé krevní řady CD 38 (Pecka, 2002).
Skupina povrchových transmembránových proteinů CD34 se skládá z hematopoetického 
buněčného progenitoru – antigenu CD34, podocalyxinu (známého také jako podocalyxin 
protein 1, PODXL nebo PCLP1, trombomucin, gp135, GCTM2, TRA‑1‑60 a TRA‑1‑81) a en‑
doglycanu (známého také jako podocalyxin protein 2, PODXL2 nebo PCLP2) (Doyonnas et 
al., 2001; Shopperle, DeWolf, 2007 in Nielsen, McNagny, 2008).
Povrchový antigen CD34 má široké využití jako marker pomáhající identifikovat a izolovat 
hematopoetické kmenové buňky a progenitorové buňky, navíc ho lze využít k identifikaci 
ostatních tkáňově‑specifických kmenových buněk, včetně svalových satelitních buněk a pre‑
kurzorů kožních kmenových buněk. Nicméně, je třeba říct, že funkce skupiny proteinů CD34 
není ještě zcela vyjasněna, přestože bylo popsáno již několik rolí těchto proteinů. Například 
bylo zjištěno, že antigen CD34 napomáhá proliferaci a zároveň blokuje diferenciaci proge‑
nitorových buněk, a podocalyxin spolu s antigenem CD34 zlepšuje přesun krevních buněk. 
Podocalyxin má také pravděpodobně svou roli v buněčné morfogenezi a všichni členové 
skupiny CD34 zároveň zlepšují nebo blokují adhezi buněk. Navíc výzkumy z poslední doby 
naznačují, že podocalyxin může hrát roli v buněčné chemotaxi a při asymetrickém dělení 
(Nielsen, McNagny, 2008).

http://www.sinobiological.com/Cluster<2011>of<2011>Differentiation<2011>Antigen<2011>CD<2011>Antibody<2011>a<2011>251.html
http://www.sinobiological.com/Cluster<2011>of<2011>Differentiation<2011>Antigen<2011>CD<2011>Antibody<2011>a<2011>251.html
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5.3.1.2. Struktura a genomické uspořádání skupiny proteinů CD34
Všechny tři proteiny skupiny CD34 obsahují aminokyseliny Serin, Threonin a Proline a ex‑
tracelulární povrch, bohatý na O‑glykoproteiny. Obsah těchto látek se projevuje jejich mole‑
kulární hmotností 90–170 kDA a charakterizuje skupinu CD34 jako podskupinu sialomucinů 
(Doyonnas et al., 2001; Kerjachski et al., 1984; in Nielsen, McNagny, 2008).
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Obrázek 8. Struktura proteinů skupiny CD34

Genomické uspořádání lokusů antigenu CD34, podocalyxinu a endoglycanu nám silně na‑
povídá, že mezi těmito třemi geny existuje evoluční příbuznost. Každý protein je kódován 
osmi exony, a napříč touto skupinou kódují tyto exony ekvivalentní proteiny o stejné délce. 
Vzdálenosti mezi introny jsou také nápadně podobné, což platí minimálně pro antigen CD34 
a podocalyxin. Alternativní dělení 7. intronu vytváří delší transkript, obsahující předčasný 
stop kodon, kterým je kódován protein, kterému schází velká část cytoplasmatického konce 
(Li et al., 2001; Nielsen et al., 2002; in Nielsen, McNagny, 2008). Na základě těchto podobností 
byly dány tyto tři proteiny do skupiny CD34 (Nielsen, McNagny, 2008).
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Obrázek 9. Genomické uspořádání proteinů skupiny CD34
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4.3.1.3. Exprese skupiny proteinů CD34
Níže uvedená tabulka ukazuje distribuci proteinů skupiny CD34 u různých tkáňových a bu‑
něčných struktur. Je důležité zmínit, že exprese profilů jednotlivých členů skupiny CD34 
jsou zároveň jedinečné a zároveň se částečně překrývají. Jako příklad překrývání profilů lze 
uvést, že celá skupina se exprimuje na časných hematopoetických prekurzorech a vasku‑
lárních endoteliálních buňkách (Doyonnas et al., 2000, Sassetti et al, 2000, cit dle Nielsen, 
McNagny, 2008).

Distribution CD34 Podocalyxin Endoglycan

Multipotent precursors + + +

T cells − − + (thymocytes)

B cells − − + (TLR activated)

Mast cells + − −

Eosinophils + − −

Macrophages − − −

Erythrocytes − + (anemic) −

Platelets − + −

Muscle satellite cells + − −

Hair follicle stem cells + − −

Vascular endothelia + + +

Smooth muscle − − +

Podocytes − + ±

Neurons ± + + (30%)

Fibrocytes + − −

Mesothelia − + −

+ expression; ± weak expression; − no expression

Tabulka 6. Exprese členů skupiny CD34 v jednotlivých tkáních

4.3.1.4. Podocalyxin a regulace osudu kmenových buněk
Zdá se, že celá skupina CD34 hraje roli v chování kmenových buněk a je možné identifikovat 
spojení mezi kmenovými buňkami a antiadhezními proteiny. Kmenové buňky jsou napří‑
klad závislé na adhezi k niché v rámci kostní dřeni, která se stará o jejich údržbu. Regulace 
proteinů skupiny CD34 může vést ke snížení adheze těchto buněk a následné migraci z niché 
a umožnění postupné diferenciace (Nielsen, McNagny, 2008).
Jeden z modelů chování kmenových buněk je, že klíčové molekuly, které se starají o diferenciaci 
buněk nejsou redistribuovány stejnoměrně po povrchu buňky. Molekulární determinanty pro 
zachování kmenové buňky jsou umístěny na jednom pólu a determinanty pro diferenciaci 
na pólu druhém. Tento model asymetrického dělení je považován za jeden z mechanismů 
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regulace sebeobnovy a diferenciace buněk (Jones, Wagers, 2008; Morrison, Spradling, 2008; 
in Nielsen, McNagny, 2008).
Na internetových stránkách www.hcdm.org (Human Cell Differentiation Molecules) lze 
dohledat podrobnější informace o jednotlivých povrchových antigenech.

5.4. Vlastnosti HSC
Ústav histologie a embryologie Univerzity Karlovy v Praze na svých webových stránkách 
v sekci kmenové buňky uvádí následující nejdůležitější vlastnosti kmenových buněk.
Vlastnosti kmenových buněk se mění s věkem organismu. Také se jinak chovají klidové 
a aktivované kmenové buňky. Klidové kmenové buňky nepodléhají stárnutí, mají minimální 
metabolismus a díky tomu u nich nedochází tak často k autolýze (samovolnému rozpadu). 
Další významnou vlastností je schopnost sebeobnovy a diferenciace, jak je zmíněno v textu 
výše.
Kmenové buňky jsou velmi odolné a je to způsobeno mnoha molekulárními mechanismy 
(proteiny účastnící se reparace DNA, proteiny detoxikačního systému a proteiny antioxidační).
Pozoruhodnou vlastností, která byla prokázána teprve ve 21. století je plasticita buněk, díky 
které může změna prostředí přimět tyto buňky k produkci zcela odlišných typů buněk, než 
ke kterým byly původně naprogramovány (http://www.lfhk.cuni.cz/histologie/web/kmeno‑
ve_bunky/kmenove_bunky.asp).

http://www.hcdm.org
http://www.lfhk.cuni.cz/histologie/web/kmenove_bunky/kmenove_bunky.asp
http://www.lfhk.cuni.cz/histologie/web/kmenove_bunky/kmenove_bunky.asp
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6. Jednobodový polymorfismus – SNP
V lidském genomu můžeme pozorovat nesmírně širokou variabilitu. Jednou z nich jsou tzv. 
jednonukleotidové polymorfismy SNP (Single‑Nucleotid Polymorfism), označované také 
jako „snip/snipka“.
Jedná se o substituce jednotlivých nukleotidových párů, např. substituce A : T za G : C nebo 
G : C za A : T. Většina těchto SNP se nenachází v kódujících oblastech genů a není příčinou 
mutantních fenotypů.
Při srovnání nukleotidových sekvencí stejných chromozomů dvou jedinců nalezneme v prů‑
měru jeden SNP na 1200 párů nukleotidů (Snustad, Simmons, 2009). Brůchová a kolektiv 
(2005) uvádějí, že frekvence jejich výskytu se v nekódujících oblastech pohybuje v poměru 
1 : 1000 a v kódujících oblastech v poměru 1 : 1200.
Aby byla konkrétní variace považována za SNP musí se nacházet nejméně u 1 % populace 
(http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/faq/snps.shtml).
Substituce jedné alely za druhou způsobí vytvoření sekvence DNA ve dvou verzích. Původní 
alela se označuje jako ancestrální a alela, která nahrazuje ancestrální alelu, se označuje jako 
recentní.
Moderní analýzy sekvence DNA umožňují detekci jakéhokoli SNP. Vzhledem k tomu, že 
SNP jsou rovnoměrně rozloženy po celém genomu a jsou o několik řádů častější než VNTR 
(variabilní počet tandemových repetic) nebo polymorfismy mikrosatelitů, lze je považovat 
za výborné markery pro tvorbu genetických map (Nussbaum et al., 2004). Také nám poskytují 
důležité informace o vztazích mezi různými etnickými skupinami a o lidské evoluci. Jejich 
studium nám pomáhá identifikovat geny, které hrají úlohu ve vnímavostem k nemocem 
(Snustad, Simmons, 2009).
Individuální SNP mohou být přítomny v jedné populaci a v jiné mohou absentovat. Pokud 
jsou přítomny, může se jejich četnost v jednotlivých populacích odlišovat. Většina SNP 
známých u lidských populací vznikla u jedince jedinou mutací a následně se rozšířila v celé 
populaci. Každý SNP je asociovaný s dalšími SNP, které byly přítomny na ancestrálním 
chromozomu v době, kdy mutace, která vygenerovala tento SNP, nastala. Těsně spojené SNP 
mají tendenci se předávat na potomstvo jako jeden celek, protože pravděpodobnost jejich 
rekombinace crossing‑overem je malá. SNP na určitém chromozomu nebo na segmentu 
chromozomu, které mají tendenci se dědit společně, tvoří genetickou jednotku haplotyp 
(Snustad, Simmons, 2009).

6.1. rs 4671393
Jedná se o bodový polymorfismus na genu BCL11A, který se nachází na chromozomu číslo 2. 
Při tomto polymorfismu se vyskytuje genotyp s alelou A nebo genotyp s alelou G.

CCCAGTGCTGTGGACAGCAAAGCTTC[A/G]GTGCAGGAAATTAAGATTCCCCCTG

Obrázek 10. Sekvence polymorfismu rs 4671393.
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Výzkum ss91182755 HapMap‑CEU u evropské populace 120 vzorků uvedený v databázi 
jednobodových polymorfismů PubMed uvádí hodnotu četnosti výskytu minoritní alely 0,117 
a hodnotu četnosti výskytu majoritní alely 0,883.

6.2. rs 11886868
Jedná se o bodový polymorfismus na genu BCL11A, který se nachází na chromozomu číslo 2. 
Při tomto polymorfismu se vyskytuje genotyp s alelou C nebo genotyp s alelou T.

ATATCGTCTTTTGTGTTTAATTTCTT[C/T]CACAGAGCAGAATGATTCTGGGATT

Obrázek 11. Sekvence polymorfismu rs 11886868.

Výzkum ss17636794 HapMap‑CEU u evropské populace 226 vzorků uvedený v databázi 
PubMed uvádí hodnotu četnosti výskytu minoritní alely 0,301 a hodnotu četnosti výskytu 
majoritní alely 0,699. Výzkum ss66152420 HapMap‑CEU u evropské populace 118 vzorků 
uvádí hodnotu četnosti výskytu 0,229 u minoritní alely a hodnotu četnosti výskytu 0,771 
u majoritní alely.
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7. Cíle práce
V rámci teoretické části bylo cílem zpracovat informace o myelodysplastickém syndromu, 
hematopoetických kmenových buňkách, fetálním hemoglobinu a jednobodových nukleoti‑
dových polymorfismech.
V praktické části této diplomové práce byly stanoveny následující cíle:
1. Ověření zvýšené hladiny exprese genu HBG1 u pacientů 

s myelodysplastickým syndromem.
2. Porovnání exprese genu HBG1 u jednotlivých podtypů myelodysplastického syndromu.
3. Detekce jednobodových polymorfismů rs 4671393 a rs 11886868.
4. Zjištění, zda zvýšená exprese genu HBG1 má souvislost s výše 

uvedenými jednobodovými polymorfismy na genu BCL11A.

Dílčí cíle jednotlivých bodů jsou popsány v kapitole „9. Metody“.
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8. Materiál
Praktická část této diplomové práce byla provedena na Oddělení molekulární genetiky Ústavu 
hematologie a krevní transfuze v Praze. Soubor vzorků byl získán v letech 2008 až 2010. Práce 
vznikla za podpory grantu NS/9634 MZČR a výzkumného záměru UHKT2005 00023736.

8.1. Vzorky
Zdrojem genetického materiálu pro získání expresních dat byla RNA vyizolovaná z hematopo‑
etických pluripotentních buněk CD34+ ze vzorků kostní dřeně a pro stanovení polymorfismů 
DNA z granulocytů z téže kostní dřeně. Vzorky kostní dřeně byly získány v letech 2008 až 
2010 od 80 pacientů Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze. Zdrojem RNA, která byla 
použita jako zdravá kontrola (tzv. normál), byly komerčně zakoupené buňky CD34+ od firmy 
Lonza (bylo požadováno co nejvíce dárců ve starším věku a zároveň bělochů). Bylo použito 
6 zdravých kontrol od firmy Lonza.
Zdrojem genetického materiálu pro získání SNP dat byla DNA od 140 pacientů s MDS, 
vyizolovaná z granulocytů periferní krve, a DNA vyizolovaná z granulocytů 49 zdravých 
dárců z české populace.
V rámci stanovení genové exprese bylo vyšetřeno 37 vzorků ženského pohlaví, 47 vzorků 
mužského pohlaví a 3 vzorky nebyly identifikovány. Komerčně zakoupené vzorky od firmy 
Lonza zahrnovaly 5 vzorků mužského pohlaví a 1 vzorek ženského pohlaví. Všichni pacienti 
a zdraví dárci podepsali informovaný souhlas s využitím vzorků kostní dřeně a periferní 
krve pro výzkumné účely.

8.2. Další materiál
8.2.1. Komerčně dodávané roztoky

•	 autoMACS® Pro Washing Solution
•	 autoMACS™ Running Buffer
•	 autoMACS™ Rinsing Solution
•	 Buňky CD34+ od firmy Lonza (tzv. normály/zdravé kontroly)
•	 DNase‑free water (voda zbavená DNáz)
•	 10mM dNTP
•	 100mM DTT
•	 Ficoll‑Paque
•	 MicroBeads CD34 a FcR Blocking Reagent (Miltenyi Biotec)
•	 MACS® BSA Stock Solution
•	 RNase‑free water (voda zbavená RNáz)
•	 2,5× RT pufr
•	 20× TaqMan Gene Expression Assay pro gen B2M
•	 20× TaqMan Gene Expression Assay pro gen HBG1
•	 2× TaqMan Gene Expression Master Mix
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•	 20× TaqMan Genotyping Assay pro polymorfismus rs 11886868
•	 20× TaqMan Genotyping Assay pro polymorfismus rs 4671393
•	 2× TaqMan Genotyping Master Mix

8.2.2. Připravované roztoky

•	 Lyzační roztok na erytrocyty 10× koncentrovaný (1,55M NH4Cl; 0,1M NH4HCO3; 
1mM Na2EDTA s upraveným pH 8,0 + 500 ml destilované H2O)

•	 Lyzační roztok na jaderné membrány (5 ml 1M Tris‑HCl + 50 ml 4M NaCl + 
2 ml 0,5M EDTA do 500 ml destilované H2O)

•	 6 M NaCl (105,19 g do 300 ml destilované H2O)
•	 MACS pufr (PBS s 0,5 % BSA, 2mM EDTA)
•	 PBS (10× zásobní roztok – 40 g NaCl; 1 g KCl; 0,95 g KH2PO4; 7,7 g Na2HPO4.12H2O; 

pH upraveno na 7,4 pomocí HCl), pracovní roztok (do 400 ml 40 ml 10× konc. PBS)
•	 PBS + 2mM EDTA (1× konc. PBS + 1,6 ml 0,5m EDTA do 400 ml)
•	 10% roztok SDS (10 g SDS do 100 ml destilované H2O)
•	 TAE pufr (10ml 50× konc. TAE pufr + 990 ml destilované H2O)
•	 TE pufr (10mM Tris‑HCl s pH 7,5; 1mM EDTA s pH 8,0; 

30 minut sterilizace autoklávováním při 100 °C)

8.2.3. Chemikálie

•	 75% a 95% etanol
•	 Etidiumbromid 10 mg/ml
•	 Fenol pro izolaci RNA
•	 Chloroform
•	 Isoamylalkohol
•	 3M Na AC s upraveným pH 4,1

8.2.4. Enzymy

•	 MMLV RT (200 U/μl)
•	 RNAsin (40 U/μl)

8.2.5. Další materiál

•	 Agaróza
•	 Destilovaná H2O
•	 DNA o známé koncentraci 100 ng a 250 ng
•	 Glykogen
•	 Proteináza K
•	 RNA o známé koncentraci 50 ng
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8.2.6. Přístroje a nástroje

•	 autoMACS Pro Separator Miltenyi Biotec
•	 Centrifugy Hettich (Mikro 200R, Rotanta 460R, Universal 320R)
•	 Eppendorfky o objemech 0,5 ml; 1 ml; 1,5 ml; 2 ml
•	 Horizontální elektroforetické zařízení
•	 Inkubátor/termostat
•	 Laminární box
•	 Maxi Mix II – Thermolyne Vortex
•	 Mikropipety Gilson
•	 Mikropropylénové špičky s filtrem a bez filtru
•	 Mikrovlnná trouba
•	 Mini centrifuga Blue
•	 NanoDrop ND – 1000 spectrofhotometr
•	 Rotor Gene 6000 (cycler pro Real‑Time PCR)
•	 Zkumavky a sterilní pasterky

8.2.7. Software

•	 NanoDrop ND – 1000
•	 STATISTICA 8.0
•	 Microsoft Office Excel 2007
•	 Kontingenční tabulky DOS
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9. Metody
Postup práce probíhal dle následujících schémat ve dvou liniích.

1. Získání expresních dat (průkaz zvýšené exprese genu HBG1) u 80 pacientů s MDS a 6 
komerčně získaných zdravých kontrol (tzv. normálů) od firmy Lonza probíhalo následovně 
(kapitola 9.1.):
9.1.1. Izolace mononukleárních buněk z kostní dřeně
9.1.2. Magnetické buněčné značení buněk CD34+

9.1.3. Magnetická buněčná separace buněk CD34+ pomocí 
přístroje autoMACS Pro Separator

9.1.4. Izolace RNA
9.1.5. Měření čistoty a koncentrace RNA
9.1.6. Horizontální elektroforéza v agarózovém gelu
9.1.7. Příprava komerčně zakoupených buněk CD34+

9.1.8. Reverzní transkripce
9.1.9. Real‑Time PCR
9.1.9.1. Real‑Time PCR pro zjištění exprese genu HBG1
9.1.9.2. Real‑Time PCR pro zjištění exprese House Keeping genu B2M
9.1.10. Hodnocení pomocí komparativní metody ΔΔCT

2. Detekce bodových polymorfismů u 140 pacientů s MDS a 49 vzorků získaných od zdravých 
dárců české populace probíhala následovně (výzkumný soubor byl rozšířen o další pacienty 
s MDS, u kterých se neověřovala exprese, aby byl výzkumný vzorek širší) (kapitola 9.2.):

9.2.1. Izolace buněk z kostní dřeně (granulocytů)
9.2.2. Izolace DNA z granulocytů
9.2.3. Měření čistoty a koncentraci DNA
9.2.4. Horizontální elektroforéza na agarózovém gelu
9.2.5. Příprava DNA od dalších MDS pacientů a DNA od zdravých 

dárců české populace z dalších výzkumných projektů
9.2.6. Detekce jednobodových polymorfismů pomocí TaqMan Genotiping Assay
9.2.7. Detekce polymorfismu rs 4671393
9.2.8. Detekce polymorfismu rs 11886868

Postupy izolace buněk, izolace RNA a DNA, měření čistoty a koncentrace RNA a DNA, 
horizontální elektroforézy a reverzní transkripce probíhaly dle pracovních protokolů mole‑
kulárně genetické laboratoře Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze.

9.1. Ověření zvýšené exprese genu HBG1
9.1.1. Izolace mononukleárních buněk z kostní dřeně

Kostní dřeň odebraná pacientům byla uchována v protisrážlivém činidle (0,5M EDTA) 
a takto dopravena do laboratoře.
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Kostní dřeň byla zředěna ve zkumavce v poměru 1 : 1 roztokem PBS a jemně promíchána 
překlápěním. Do nové 50 ml zkumavky byl napipetován vychlazený roztok Ficoll‑Paque, který 
byl převrstven (kostní dřeň byla jemně spouštěna po stěně nové zkumavky, aby neklesla pod 
připraveny roztok Ficoll‑Paque) zředěnou kostní dření pomocí sterilní pasterky v poměru 
3 : 4. Poté byla centrifugována 30–40 minut při 4 °C a 400× g (2200 rpm). Supernatant nad 
bílým prstencem obsahujícím mononukleární buňky (včetně hematopoetických pluripotent‑
ních buněk) byl odlit a prstenec byl přenesen do nové zkumavky pomocí sterilní pasterky. 
Zbytek obsahující granulocyty a erytrocyty byl zpracován dle jiného protokolu, popsaném 
v kapitole 9.2.1. Do zkumavky k prstenci bylo přidáno 20 ml pufru PBS + 2mM EDTA, jemně 
promícháno překlápěním a centrifugováno 10 minut při 4 °C a 350× g. Opět byl odebrán 
supernatant, přidáno 20 ml pufru PBS + 2mM EDTA, jemně promícháno překlápěním 
a centrifugováno za stejných podmínek jako u předchozího kroku. Po této centrifugaci byl 
odebrán supernatant a peleta buněk byla pipetováním rozpuštěna v 5 ml MACS pufru. V pří‑
padě tvoření shluků buněk byl použit filtr. Následně byly vzorky centrifugovány 10 minut 
při 4 °C a 200× g. Po centrifugaci byl odebrán supernatant a peleta buněk resuspendována 
v 300 μl MACs pufru.

9.1.2. Magnetické buněčné značení buněk CD34+

Buněčná suspenze byla „označena“ specifickou magnetickou monoklonální protilátkou 
anti CD34 MicroBeads, která je produktem firmy Miltenyi Biotec. MACS MicroBeads jsou 
super – paramagnetické částice, které se naváží na specifické antigeny na povrchu buněk 
a magneticky tyto buňky označí. Mají velmi malou velikost, 50 nm. Nejsou toxické a jsou 
schopné rozkladu, po separačním procesu tedy není třeba je ze separovaných buněk odstra‑
ňovat. Doba navázání na označované buňky se pohybuje mezi 15 a 30 minutami.
Jedná se o tzv. přímé značení, které je nejrychlejším způsobem magnetického značení bu‑
něk. Jeho výhodou je redukce mnoha kroků omývání buněk a tím i jejich nechtěná ztráta 
(www.miltenyibiotec.com).

Obrázek 12. Magnetické značení pomocí MicroBeads

K suspenzi izolovaných buněk bylo přidáno 100 μl FcR Blocking Reagent (toto činidlo je 
používáno k blokaci nechtěných vazeb protilátek s lidskými buňkami exprimujících receptor 
Fc, jako jsou B lymfocyty, monocyty a makrofágy), suspenze se promíchala pipetováním 
a přidalo se 100 μl CD34 MicroBeads; suspenze byla opět promíchána pipetováním a následně 
30 minut inkubována v lednici při 4 až 8 °C. Poté se přidalo 5 ml MACS pufru a vzorky byly 
centrifugovány 10 minut při 4 °C a 300× g. Po odstranění supernatantu byla peleta buněk 

http://www.miltenyibiotec.com
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rozpuštěna v 500 μl MACS pufru a následovala magnetická buněčná separace na přístroji 
autoMACS Pro Separator od firmy Miltenyi Biotec.

9.1.3. Magnetická buněčná separace buněk CD34+ pomocí 
přístroje autoMACS Pro Separator

Přístroj autoMACS Pro Separator je stolní separátor, používaný pro automatickou magne‑
tickou separaci předem označených buněk.

Obrázek 13. autoMACS Separator

Technologie MACS byla představena v roce 1989 a velmi rychle se rozšířila po světě jako 
standard pro izolaci buněk. Tato technologie zajišťuje velmi jemnou separaci buněk pomocí 
pozitivní selekce, deplece (negativní selekce) nebo následného třídění buněk po předchozím 
přímém nebo nepřímém magnetickém značení. Celý proces probíhá ve sterilním uzavřeném 
systému ve velmi krátké době (přibližně 30 až 40 minut) a je celý automatizovaný, pomocí 
dotykového displeje se zvolí požadovaný program a separace je započata.
MACS separátor má uvnitř magnet, který vytváří silné magnetické pole uvnitř přístroje. 
Po uložení zkumavek se vzorky označenými pomocí MicroBeads do magnetického pole se‑
parátoru malé feromagnetické částice uvnitř ruší toto homogenní magnetické pole a vytváří 
se intenzivní gradientový spád. V bezprostřední blízkosti vzorků feromagnetické částice 
vytvářejí magnetický tlak, který způsobuje zachycení předem označených buněk pomocí 
MicroBeads. Neoznačené buňky propadnou a jsou taktéž zachyceny a sebrány v jiné části 
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přístroje. Tato metoda umožňuje selekci označených a neoznačených buněk a během velmi 
krátké chvíle lze s buňkami pracovat dále (www.miltenyibiotec.com).
V našem případě byl použit program pozitivní selekce, který využívá vysoce specifických 
monoklonálních protilátek k izolaci extra čistých buněk díky jejich odpovědi pomocí exprese 
specifického antigenu na jejich povrchu. Po procesu pozitivní selekce mohou být vyselekto‑
vané buňky ihned použity pro další účely, neboť díky složení MACS MicroBeads (magne‑
tické označení buněk) nejsou magnetickým označením nijak zatíženy. Tento postup selekce 
je doporučován pokud izolujeme vzácné a málo vyskytující se buňky, a požaduje extrémní 
čistotu a kvalitu vyizolovaných buněk (www.miltenyibiotec.com).

Pracovní postup
Zkumavky se vzorky, které byly předem magneticky označeny se umístí na vyznačená místa 
v přístroji. Na displeji se zvolil požadovaný program pozitivní selekce, označily se a pojme‑
novaly se jednotlivé vzorky a nastavil se program pro čištění přístroje několika roztoky, které 
jsou dodávány spolu s přístrojem a dalším příslušenstvím. Následně byla spuštěna separace 
buněk.
Po dokončení procesu automatické separace byly vzorky centrifugovány 5 minut při poko‑
jové teplotě a 5000 otáčkách za minutu (rpm). Následně bylo přidáno 500 μl roztoku ITG 
a vzorky byly uloženy v mrazáku při −80 °C.

➔ ➔

Obrázek 14. Magnetická separace – pozitivní selekce

9.1.4. Izolace RNA

Vzhledem k tomu, že molekuly RNA jsou mnohem méně stabilní než molekuly DNA, je 
izolace RNA mnohem náročnější na podmínky ve kterých probíhá. Výchozí materiál je 
homogenizován za přítomnosti antioxidačních činidel, nejčastěji merkaptoetanolu. Pomocí 
směsi fenolu a chloroformu jsou odstraněny proteiny z buněčných lyzátů. Směs se důklad‑
ně promíchá se vzorkem, dojde k denaturaci proteinů a jejich vysrážení. Centrifugací lze 
sraženinu koncentrovat do fázového rozhraní. Ve vodní fázi zůstává pouze RNA. Pokud 
je vzorek kontaminován DNA je přečištěn DNázou zbavenou RNáz. Po extrakci směsí fe‑
nol‑chloroform máme k dispozici vodný roztok nukleové kyseliny zbavený proteinů, který 
je však příliš naředěný a obsahuje stopy fenolu a chloroformu. Převedení nukleové kyseliny 
do menšího objemu a její přečištění zajistíme precipitací (srážením) alkoholem (ethanolem 
nebo isopropanolem) (Šmarda et al., 2008). Získání neporušené a velmi čisté RNA je před‑
pokladem pro úspěšné pokračování výzkumu.

www.miltenyibiotec.com
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Pracovní protokol izolace RNA
Do vzorků, které byly uloženy v mrazáku při −80 °C, bylo přidáno 50 μl 3M Na AC s uprave‑
ným pH 4,1, 450 μl fenolu vysyceného vodou, a 125 μl směsi chloroformu a isoamylalkoholu 
v poměru 49 : 1.
Vzorky byly následně po 10 sekund vortexovány, uloženy 15 minut na ledu a 15 až 20 minut 
centrifugovány při 4 °C a 14 000 otáčkách/minutu (rpm).
Po centrifugaci byla vodní fáze (přibližně 400 μl) přenesena do nové eppendorfky. Tento 
krok byl proveden velmi opatrně pomocí sterilních špiček s filtrem, neboť v mezifázi je DNA.
Byl přidán 1 μl glykogenu (který se přidává pokud máme k dispozici málo buněk) a 1 objem 
ledového isopropanolu (400 μl) a zkumavky byly promíchány překlápěním. Poté byly vzorky 
uloženy minimálně 40 minut v mrazáku při −20 °C a následně centrifugovány 15 minut při 
4 °C a 14 000 otáčkách za minutu (rpm).
Ze vzorků byl sterilní špičkou s filtrem odstraněn supernatant a k peletě bylo přidáno 500 μl 
75% etanolu. Vzorky byly krátce zvortexovány a 15 minut centrifugovány při 4 °C a 4 000× g.
Poté byly eppendorfky se vzorky nechány 5 minut otevřeny v laminárním boxu, aby došlo 
k jejich vysušení. Vysušené peletky byly rozpuštěny v 12 μl vody a rozpouštěny po 20 minut 
při pokojové teplotě. Následně byly vzorky uloženy v mrazáku při −80 °C.

9.1.5. Měření čistoty a koncentrace RNA

Pomocí spektrofotometru NanoDrop ND 1000 byla stanovena čistota a koncentrace vyizo‑
lované RNA všech vzorků. Spektrofotometrie využívá vlastností konkrétních látek, v našem 
případě RNA, které specificky absorbují UV záření různých vlnových délek. V případě toho, 
že se v měřeném roztoku vyskytují nukleové kyseliny, tak míra specifické absorpce odpo‑
vídá koncentraci nukleových kyselin v měřeném roztoku. Z tvaru a souměrnosti křivky lze 
usuzovat čistotu vzorku. Vzorek se měří při vlnových délkách 260 a 280 nm neboť nukleové 
kyseliny absorbují UV záření při 260 nm a proteiny při 280 nm. Absorbance při 325 nm 
značí přítomnost nerozpuštěných pevných částic, absorbance při 230 nm ukazuje na zne‑
čištění látkou s přítomností peptidových vazeb nebo aromatických jader (fenol). Absorbance 
1 roztoku obsahujícího RNA při vlnové délce 260 nm odpovídá koncentraci RNA 40 ng/ml 
(Šmarda et al., 2008). Hodnota čisté RNA se v poměru A260/280 pohybuje okolo hodnoty 2. 
Pokud je hodnota nižší něž 1,8, je vzorek kontaminován proteiny.

9.1.6. Horizontální elektroforéza v agarózovém gelu

Principem elektroforetické separace je pohyb nabitých molekul v elektrickém poli. Hlav‑
ním nositelem náboje nukleových kyselin jsou negativně nabité fosfátové skupiny a proto 
se nukleové kyseliny v elektrickém poli pohybují k opačně nabité elektrodě – anodě. Po‑
hyb elektronegativních molekul RNA ke kladně nabité elektrodě vede k separaci molekul 
na základě jejich molekulové hmotnosti, kratší fragmenty procházejí gelem rychleji a delší 
pomaleji. Elektroforéza se provádí ve vhodném nosiči, obvykle gelu tvořeným agarózou nebo 
polyakrylamidem (Šmarda et al., 2008). Agarózový gel je vysoce porézní materiál polysa‑
charidové povahy, který se chová v elektroforetickém poli jako síto, které od sebe odděluje 
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jednotlivé, různě dlouhé fragmenty nukleových kyselin. Kvalita elektroforézy je ovlivněna 
vzdáleností elektrod, tloušťkou použitého gelu, změnou objemu použitého pufru. Agarózový 
gel je vhodný pro fragmenty, jejichž velikost se pohybuje v rozmezí 250 bp až několika set 
tisíc bp. Pro kratší fragmenty jsou vhodnější polyakrylamidové gely a pro delší fragmenty 
než 250 kbp je vhodná pulzní elektroforéza (Mazura et al., 2001).

Pracovní postup
1% agarózový gel byl připravený rozvařením agarózy v roztoku TAE (na 100 ml 0,5× TAE 
použijeme 1 g agarózy) v mikrovlnné troubě. Bylo přidáno příslušné množství etidiumbro‑
midu (5 μl na 100 ml agarózy). Připravený roztok byl nalit do vaničky s hřebeny a ponechán 
přibližně 45 minut ve vodorovné poloze tuhnout. Následně byl ztuhlý gel přemístěn do elek‑
troforetické vany a přelit 0,5× TAE pufrem obsahující etidiumbromid tak aby byla hladina 
několik milimetrů nad gelem. Do první a druhé jamky byl nanesen hmotnostní marker RNA 
o známé koncentraci 50 ng a do dalších jamek byly naneseny vzorky spolu s interkalačním 
barvivem Orange G. Elektroforetická vana byla zapnuta a nastavena na 30 minut a 100 Voltů 
stejnosměrného proudu. Následně byl gel prohlídnut a vyfocen pomocí UV translumináto‑
ru při vlnové délce 260 nm. Dle intenzity proužku RNA a srovnání s markerem lze ověřit 
kvalitu a koncentraci RNA.

9.1.7. Příprava komerčně zakoupených buněk CD34+

V tomto kroku se do výzkumu zařadily komerčně zakoupené buňky CD34+ z kostní dřeně 
od firmy Lonza, které byly použity jako zdravé kontroly, tzv. normály. Dále se pokračovalo 
jak se vzorky od pacientů, tak se vzorky označenými jako zdravé kontroly.

9.1.8. Reverzní transkripce

Komplementární DNA označovaná jako cDNA je syntetická deoxyribonukleová kyselina při‑
pravená přepisem specifické mRNA (při transkripci) pomocí enzymu reverzní transkriptázy 
(Rozsypal et al., 2001). Její sled nukleotidů je komplementární ke sledu nukleotidů ve výchozí 
RNA. Připojením krátkého řetězce náhodných hexamerů ke konci mRNA získáme primer, 
z něhož je potom reverzní transkriptázou syntetizován první řetězec cDNA. Existuje však 
více možných postupů pro přípravu cDNA (Šmarda et al., 2008). S takto přepsanou RNA 
do cDNA lze dál pokračovat pomocí využití metody Real‑Time PCR.

Pracovní postup
Ke 2 μl RNA o koncentraci 200–400 ng byly přidány 2 μl random hexamerů (25 pmol/μl) 
a směs byla 5 minut denaturována při 70 °C. Následně byly vzorky zchlazeny na ledu a stočeny. 
Bylo přidáno 6 μl Master Mixu, vzorky byly opět promíchány a stočeny. Poté byly vzorky 
uloženy 1 hodinu v inkubátoru při 42 °C. Následně byly 2 minuty denaturovány při 95 °C, 
ihned zchlazeny na ledu, stočeny a uloženy v mrazáku při −20 °C.
Množství jednotlivých složek v jedné reakční směsi pro reverzní transkripci (v μl):
1. H2O 1,65 μl
2. 5× RT pufr 2 μl
3. 10mM dNTP 0,5 μl
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4. 100mM DTT 1 μl
5. RNAsin (40 U/μl) 0,25 μl (zabraňuje degradaci vzorku)
6. MMLV RT (200 U/μl) 0,6 μl (enzym reverzní transkriptáza)

9.1.9. Real‑Time PCR

Metoda polymerázové řetězové reakce (PCR) byla zavedena v roce 1985 Kary Mullisem 
a znamenala veliký objev pro molekulární biologii. Kary Mullis a jeho spolupracovníci získali 
za její zavedení Nobelovu cenu.
Principem této reakce je replikace nukleových kyselin, stejně jako se tomu děje ve všech 
živých organismech. Pomocí PCR lze i velmi malé množství DNA templátu (teoreticky stačí 
i jediná molekula) exponenciálně amplifikovat pomocí reakce, která je složená ze tří teplotních 
cyklů. Počáteční množství DNA o n kopiích vložených do reakce 30 cyklů se exponenciálně 
namnoží na výsledný počet n × 230 kopií (Mullis et al., 1986).
Pomocí PCR lze získat čistý vzorek genu (Brown, 2007).
V našem výzkumu byla použita varianta polymerázové řetězové reakce, označovaná jako 
Real‑Time PCR (označovaná také kvantitativní nebo v „reálném čase“) a byla provedena 
na přístroji Rotor Gene 6000.

Obrázek 15. Real‑Time PCR cycler Rotor Gene 6000

Tato varianta PCR umožňuje přímou kvantifikaci PCR produktu v průběhu reakce. Kvanti‑
fikace množství molekul nukleových kyselin je důležitá při detailním studiu genové exprese, 
jako v našem případě. Také lze tuto metodu využít k detekci bodových polymorfismů, jak 
bylo provedeno v druhé linii výzkumu. Kvantifikace amplikonu při Real‑Time PCR se provádí 
prostřednictvím detekce a kvantifikace fluorescenčního signálu ve speciálním přístroji, který 
kromě cyklického střídání teplot umožňuje detekci fluorescence a monitorování postupu PCR 
v reálném čase bez nutnosti detekovat produkty PCR elektroforeticky (Šmarda et al., 2008).

Komponenty reakce
1. Templát cDNA (získaný předchozí reverzní transkripcí z RNA)
2. Univerzální Master Mix 2× TaqMan Gene Expression
3. 20× TaqMan Gene Expression Assay pro konkrétní gen
4. RNase‑free water (voda zbavená RNáz)
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20× TaqMan Gene Expression Assay obsahuje:
1. Dva neoznačené primery
2. Barvivo 6‑FAM TM
3. TaqMan MBG próby

TaqMan MBG próby obsahují:
1. Réportérové barvivo (FAMtm barvivo) spojené s 5́ koncem próby
2. Menší vazač na 3́ konec próby (MBG), který zvyšuje 

teplotu tání, aniž by prodlužoval délku próby
3. Nefluorescentní zhášeč (NFQ) na 3́ konec próby

Díky tomu, že zhášeč nesvítí, lze měřit množství reportérového barviva mnohem přesněji.
Reakce byly provedeny ve dvou variantách, první varianta pro zjištění exprese genu HBG1 
a druhá varianta pro zjištění exprese tzv. housekeeping genu B2M (beta 2 mikroglobulin) 
pro endogenní kontrolu. Každá z reakcí byla provedena v duplikaci.

Postup práce
Jednotlivé mikrozkumavky byly identifikačně označeny a bylo do nich sterilními špičkami 
postupně napipetováno příslušné množství univerzálního Master Mixu 2× TaqMan Gene 
Expression, který byl předtím zvortexován. Dále se do mikrozkumavek napipetoval 20× Taq‑
Man Gene Expression Assay a voda. Jako poslední se přidal vzorek cDNA. Takto připravené 
mikrozkumavky byly vloženy do cycleru určeného pro Real‑Time PCR Rotor Gene 6000.
Celá PCR reakce byla připravována v pre PCR prostoru, ve sterilních rukavicích a na ledu. 
Byly použity sterilní špičky, aby nedošlo ke kontaminaci. S výslednými produkty bylo ma‑
nipulovány pouze v post PCR prostoru.

Princip reakce
V této reakci jsou používány hydrolyzační sondy v tzv. TaqMan systému. Jedná se o krátké 
oligonukleotidové sondy komplementární k jednomu z řetězců. Sonda na jednom konci obsa‑
huje fluorescenční látku (tzv. reportér) a svém druhém konci zhášeč fluorochromu (barviva). 
V intaktní formě je zhášeč v blízkosti fluorochromu a fluorescence vyzářená reportérem je 
absorbována zhášečem a není tak měřitelná. Při syntéze komplementárních vláken dochází 
5́  → 3 áktivitou Taq DNA polymerázy k hydrolýze sondy, separaci reportérové molekuly 
a zhášeče a tím k nárůstu fluorescence. Během dalších cyklů se fluorescence nadále zvyšuje 
z důvodů exponenciálně se zvyšujících volných molekul fluorochromu. V závislosti na počtu 
cyklů nebo z kalibrační křivky lze následně stanovit koncentraci mRNA studovaného genu 
v neznámém vzorku.
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Obrázek 16. Princip reakce za použití systému TaqMan
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Teplotní režim byl nastaven takto:
95 °C 10 minut
40× opakující se cyklus kroku 2 a 3 95 °C 20 sekund
60 °C 1 minutu

9.1.9.1. Real‑Time PCR pro zjištění exprese genu HBG1
Množství jednotlivých komponent pro jednu reakční směs:
1. 20× TaqMan Gene Expression Assay pro gen HBG1 1 μl
2. 2× TaqMan Gene Expression Master Mix 10 μl
3. cDNA 1 μl
4. RNase‑free water 8 μl

9.1.9.2. Real‑Time PCR pro zjištění exprese House Keeping genu B2M
Housekeeping gen je tzv. provozní gen v eukaryotické buňce, který je exprimován ve všech 
typech buněk a ve všech vývojových stadiích. Produkty kódované provozními geny jsou 
nezbytné pro veškeré funkce buněk (http://www.lekarske.slovniky.cz/pojem/gen‑provozni). 
Gen B2M (beta 2 mikroglobulin) je lokalizován na chromozomu 15 v pozici 15q21–q22.2.
Množství jednotlivých komponent pro jednu reakční směs:
1. 20× TaqMan Gene Expression Assay pro gen B2M 1 μl
2. 2× TaqMan Gene Expression Master Mix 10 μl
3. cDNA 1 μl
4. RNase‑free water 8 μl

9.1.10. Hodnocení pomocí komparativní metody delta delta CT (ΔΔCT)
Kvantifikace výsledných hodnot může být dvojího typu, relativní nebo absolutní. Relativní 
kvantifikace popisuje relativní změnu v expresi cílového genu vzhledem k tzv. housekeeping 
genu, jehož hladina je za daných podmínek experimentu konstantní. K tomuto genu se poté 
vztahuje exprese měřených genů pro standardizaci počátečního množství RNA templátu 
a účinnosti reverzní transkripce. Existuje více výpočtových metod pro relativní kvantifikaci, 
v našem výzkumu byla použita srovnávací Ct metoda. Výpočty jsou založeny na srovnávání 
určitých specifických cyklů Ct (cycle treshold) při dosažení stejné úrovně fluorescence. V této 
metodě se používá matematický vzorec a k výpočtu množství cílového genu, normalizova‑
ného na housekeeping gen, se využívá vztahu 2‑ΔΔCT.
Používá se následující vzorec:
ΔΔCT = (Ctcílového genu − CtB2M genu)pacienta − (Ctcílového genu − CtB2M genu)kontrolního vzorku

(Livak, Schmittgen, 2001).
Výhodou této metody je, že není potřeba standardní křivka, čímž se zvyšuje kapacita a zá‑
roveň se eliminuje nepříznivý efekt různých chyb, které se vyskytují při tvorbě této křivky. 
Před použitím ΔΔCT metody se obvykle provádí validační experiment, aby se prokázalo, že 
amplifikace u všech zkoumaných genů a house‑keeping genu probíhá přibližně se stejnou 
efektivitou. V našem případě jsme tento experiment provést nemuseli, neboť produkt Taq‑
Man Assay od firmy Applied Biosystems je výrobcem validován a garantuje 100% účinnost.
Výsledky jsou k dispozici v kapitole „10. Výsledky“.
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9.2. Detekce jednonukleotidových bodových polymorfismů
9.2.1. Izolace buněk z kostní dřeně (granulocytů)

V kapitole 9.1.1. je popsáno kdy byly v určité fázi odděleny mononukleární buňky (CD34+) 
od zbytku obsahující granulocyty a erytrocyty a dále se postupovalo následovně. Opatr‑
ně se odstranil roztok Ficoll‑Paque a ke zbývajícímu sedimentu se přililo přibližně 40 ml 
pracovního roztoku na lýzi erytrocytů 1× koncentrovaný. Po dobu 10–15 minut se nechaly 
vzorky takto inkubovat při teplotě 4 °C dokud nezískaly průhlednou barvu. Následně byly 
po 10 minut centrifugovány při 4 °C a 2200 otáčkách/minutu. Po dokončení centrifugace 
se odlitím odstranil supernatant a k peletě buněk bylo přidáno 7 ml pracovního roztoku 
na lýzi erytrocytů 1× koncentrovaného a vzorky se opět nechaly inkubovat 10 minut při 
4 °C. Následně proběhla opět centrifugace 10 minut při 4 °C a 1000× g. Poslední dva kroky 
byly opakovány podle potřeby, dokud nebyly získány čisté bílé pelety buněk – granulocytů.

9.2.2. Izolace DNA z granulocytů

K izolaci DNA byla použita vysolovací metoda, která byla popsána již v roce 1988 (Mullis 
et al., 1988). K peletě granulocytů v 50 ml falkoně bylo přidáno 1500 μl lyzačního roztoku 
na jaderné membrány, 300 μl proteinázy K a 100 μl 10% roztoku SDS, vzorky se zvortexovaly 
a nechaly přes noc inkubovat při 37 °C v termostatu.
Druhý den bylo k suspenzi přidáno 500 μl 6M NaCl a každý vzorek byl silně protřepán 
(minimálně 15 sekund). Následně byly vzorky centrifugovány 30 minut při 18 °C a 2000× g 
(4000 rpm). Po dokončení centrifugace bylo kontrolováno, zda je supernatant bez závojů 
(pokud ne, byla centrifugace opakována a bylo přidáno malé množství 6M NaCl). Čirý 
supernatant byl přelit do nové 15ml zkumavky a přelit 6 ml (2,5násobkem) vychlazeného 
96% ethanolu, který způsobí vysrážení DNA. Ta se objevuje jako narůstající bílé želatinové 
vlákno, které bylo namotáno na mikrošpičku a opatrně přeneseno do sterilní eppendorfky, 
která se nechala chvíli otevřená v laminárním boxu, aby vyschly zbytky ethanolu. Následně 
byla DNA rozpuštěna v 300 μl TE pufru a nechala se rozpouštět do druhého dne v termo‑
statu při 37 °C.

9.2.3. Měření čistoty a koncentrace DNA

Koncentrace a čistota získané DNA byla také přeměřena pomocí spektrofotometru NanoDrop 
ND 1000.
Absorbance 1 roztoku obsahujícího jednovláknovou DNA při vlnové délce 260 nm odpovídá 
koncentraci DNA 30 ng/ml (Šmarda et al., 2008). Hodnota čisté DNA se v poměru A260/280 
pohybuje v rozmezí hodnot 1,8 až 2. Pokud je hodnota nižší něž 1,8, je vzorek kontaminován 
proteiny.

9.2.4. Horizontální elektroforéza na agarózovém gelu

Pracovní postup byl totožný jako u pouštění RNA, s tím rozdílem, že do prvé a druhé jamky 
se dávala DNA o známé koncentraci 100 a 250 ng.
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9.2.5. Příprava DNA od dalších MDS pacientů a DNA 
od zdravých dárců české populace

V této fázi byl výzkum rozšířen o další vzorky od pacientů s MDS a zároveň o kontroly 
získané od zdravých dárců české populace.

9.2.6. Detekce jednobodových polymorfismů 
pomocí TaqMan Genotyping Assay

Pro detekci jednonukleotidových bodových polymorfismů (SNP) byla zvolena opět metoda 
Real‑Time PCR pomocí přístroje Rotor Gene 6000 a byl použit 2× TaqMan Genotyping 
Master Mix, který je univerzální a pro každý z polymorfismů specifický 20× TaqMan SNP 
Genotyping assay.

Komponenty reakce
1. Templát genomické DNA rozpuštěné ve sterilní vodě
2. Univerzální 2× TaqMan Genotyping Master Mix
3. 20× SNP Genotyping Assay

Univerzální 2× TaqMan Genotyping Master Mix obsahuje:
1. AmpliTaq Gold DNA Polymerase, ultra Pure (UP) 

Jedná se o chemicky modifikovanou formu, která je klíčovou složkou 
automatizované a efektivní Hot Star PCR. Používaný enzym se zaktivuje 
pouze při teplotách, kdy je DNA zcela denaturovaná. Pokud je AmpliTaq 
Gold DNA polymeráza přidána do reakční směsi při pokojové teplotě, primer 
se nebude rozšiřovat, protože účinný enzym není aktivní. UP enzym této 
polymerázy je identický jako u DNA polymerázy AmpliTaq Gold, navíc je 
ale dále čištěn pro snížení bakteriální DNA z hostitelského organismu.

2. dNTPs (deoxyribonukleotid trifosfáty)
3. ROXTM Passive Reference 

Poskytuje vnitřní reference k tomu, který ze signálů reportérového 
barviva může být během analýzy dat považován za standardní.

4. Buffer



64

20× SNP Genotyping Assay obsahuje:
1. 2 primery pro amplifikaci požadované sekvence
2. 2 TaqMan MGB próby pro detekci jednotlivých alel 

Tyto próby obsahují specifické oligonukleotidy s reportérovým barvivem na 5́ konci 
každé próby (VIC barvivo pro detekci jedné alely, 6FAM barvivo pro detekci 
druhé alely), menší vazač na 3́ konec próby (MBG), který zvyšuje teplotu tání, 
aniž by prodlužoval délku próby, a nefluorescenční zhášeč na 3́ konec próby

Přítomnost 2 párů próby v každé reakci umožňuje určení dvou možných variant alel. Určení 
přítomnosti nebo nepřítomnosti polymorfismu se děje na základě změny fluorescenčního 
signálu barviva v souvislosti s próbou.

Fluorescenční signál koreluje následovně:
VIC dye fluorescence only Homozygosity for allele 1
6FAM dye fluorescence only Homozygosity for allele 2
Fluorescence signals for both dyes Heterozygosity for allele 1‑allele 2

Princip reakce
Genomická DNA rozpuštěná ve sterilní vodě je přidána do reakční směsi, která dále obsa‑
huje 2xTaqMan Genotyping Master Mix, přímý a zpětný primer a dvě TaqMan MGB próby. 
Kdy každá z prób se připojuje ke komplementrání sekvenci. Pokud je próba neporušená, 
zhášeč sníží fluorescenci reportérového barviva. AmpliTaq Gold DNA Polymerasa oddělí 
próbu a dochází k hybridizaci cílových úseků. Oddělení próby způsobí separaci zhášeče 
od reportérového barviva, které opět začne svítit. Zvýšená fluorescence se vyskytne pouze 
v případě, že cílové sekvence jsou komplementární k próbě a jsou amplifikovány během 
reakce. Fluorescenční signál měřený během PCR reakce nám dává informaci o tom, která 
alela je ve kterém vzorku.
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Obrázek 17. Princip reakce za použití TaqMan Genotyping Assay

Teplotní režim byl nastaven takto:
95 °C 10 minut (AmpliTaq Gold, UP Enzyme Activation)
40× se opakující cyklus kroku 2 a 3 95 °C 15 sekund (denaturace)
60 °C 1 minutu (Annealing/extend)

Postup práce
Univerzální 2× Genotyping Master Mix byl jemně promíchán protřepáním. 20× SNP Geno‑
typing Assay byl krátce zvortexován a stočen. Jednotlivé mikrozkumavky byly identifikačně 
označeny a bylo do nich sterilními špičkami postupně napipetováno příslušné množství obou 
MM a genomické DNA rozpuštěné ve vodě. Takto připravené vzorky byly vloženy do cycleru 
určeného pro Real‑Time PCR Rotor Gene 6000.
Celá PCR reakce byla připravována v pre‑PCR prostoru, ve sterilních rukavicích a na ledu. 
Byly použity sterilní špičky, aby nedošlo ke kontaminaci a výslednými produkty bylo ma‑
nipulováno pouze v post‑PCR prostoru.

9.2.7. Detekce polymorfismu rs 4671393

Množství jednotlivých komponent pro jednu reakční směs:
1. 20× TaqMan Genotyping Assay pro polymorfismus rs 4671393 1,25 μl
2. 2× TaqMan Genotyping Master Mix 12,5 μl
3. Genomická DNA 1 μl
Do objemu 25 μl byly vzorky doplněny sterilní vodou.
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9.2.8. Detekce polymorfismu rs 11886868

Množství jednotlivých komponent pro jednu reakční směs:
1. 20× TaqMan Genotyping Assay pro polymorfismus rs 11886868 1,25 μl
2. 2× TaqMan Genotyping Master Mix 12,5 μl
3. Genomická DNA 1 μl
Do objemu 25 μl byly vzorky doplněny sterilní vodou.
Identifikace jednotlivých alel v případě obou polymorfismů probíhala na základě hodnotících 
křivek. Kdy bylo hodnoceno pomocí křivky (znázorňující fluorescenci, která byla zachycena 
během Real‑Time PCR), zda se produkt amplifikoval a tímto způsobem bylo rozlišeno, zda 
se jedná o homozygota nebo heterozygota pro danou alelu. Výsledky jsou k dispozici v ka‑
pitole „10. Výsledky“.



67

10. Výsledky

10.1. Výsledky dat ověření výše exprese
Do studovaného souboru bylo zařazeno 80 vzorků od pacientů s myelodysplastickým syn‑
dromem. RNA byla vyizolována z hematopoetických pluripotentních CD 34+ buněk z kostní 
dřeně. Jako zdravé kontroly bylo použito 6 zakoupených vzorků buněk CD 34+ od firmy Lonza.
Nejprve byla vyizolována RNA z buněk CD34+, následně byla provedena reverzní transkrip‑
ce a Real‑Time PCR s využitím TaqMan Gene Expression Assay. Výsledky byly hodnoceny 
pomocí komparativní metody ΔΔCT využitím vzorce
ΔΔCT = (Ctcílového genu − CtB2M genu)pacienta − (Ctcílového genu − CtB2M genu)kontrolního vzorku

(Livak, Schmittgen, 2001).
Vzorky byly rozděleny do 6 skupin dle jednotlivých podtypů onemocnění MDS. A to násle‑
dovně: RA/RARS, 5q−, RCMD, RAEB‑1, RAEB‑2, AML. Níže uvedené tabulky reprezentují 
hodnoty výše exprese genu HBG1 u jednotlivých skupin. Signifikantní hodnotou je hodno‑
ta −ΔΔCt v posledním barevně zvýrazněném sloupci, která nám udává relativní výši exprese 
zkoumaného genu HBG1 vzhledem ke zdravým kontrolám. Pozitivní hodnoty veličiny −ΔΔCt 
(měřené oproti hodnotě 0) nám dávají informaci o kolik je zvýšená hladina exprese zkou‑
maného genu oproti expresi kontrol. Záporné hodnoty veličiny −ΔΔCt nám dávají informaci 
o kolik je hladina zkoumaného genu nižší než hladina exprese kontrol. Čím více se hodnoty 
blíží nule, tím více jsou hladiny exprese zkoumaného genu pacientů totožné s kontrolami.
Dále jsou uvedeny výsledky exprese genu HBG1 rozdělené v přehledových tabulkách dle 
podtypu MDS, přičemž pacienti skupiny RA a RARS by měli tvořit dvě samostatné sku‑
piny, ale vzhledem k nízkému počtu pacientů v obou skupinách a podobnosti skupin, byly 
sloučeni do skupiny jedné.
V každé tabulce je uvedeno číslo vzorku, diagnostická podskupina MDS, věk, pohlaví, počet 
blastů v kostní dřeni, nelogaritmická hodnota −ΔΔCt a v barevně zvýrazněném sloupci je 
uvedena konečná hodnota −ΔΔCt, což je logaritmická hodnota při základu 2.

Vzorek Diagnóza 
RA/RARS

Věk Pohlaví % blastů 
v KD

ΔΔCt −ΔΔCt

V4 RARS s trom-
bocytózou

53 F 0,8 −3,595 3,595

V83 RARS na terapii 
Aranespem

58 M 0,4 −6,775 6,775

V95 RA 57 M 0,2 −6,115 6,115

126 RA? 68 M 0,6 −1,225 1,225

125 RA 77 M 0,6 −1,905 1,905

136 RA? 56 M 0,4 −0,855 0,855

173 sek. MDS/CMPD 
typu RARS-T

44 F 0,2 −8,675 8,675

V110 RARS? 89 M 0,6 −9,925 9,925
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Vzorek Diagnóza 
RA/RARS

Věk Pohlaví % blastů 
v KD

ΔΔCt −ΔΔCt

V179 RARS s trom-
bocytopenií, 
před terapií

75 F −4,345 4,345

196 RARS 84 F 1,2 −6,985 6,985

199 RA 50 F 1,0 −6,525 6,525

Tabulka 7. RA/RARS

Vzorek Diagnóza 5q− Věk Pohlaví % blastů 
v KD

ΔΔCt −ΔΔCt

V20 5q− 72 F 5,0 −1,925 1,925

V22 5q− 74 F 2,4 −0,335 0,335

V54 5q− 66 F 2,6 −7,765 7,765

V57 5q− 61 F 5,8 −2,145 2,145

V105 5q−, terapie EPO 60 F 1,8 −4,435 4,435

188 5q− 81 F −3,845 3,845

175 5q−, před lae-
nalidomidem

63 M −5,315 5,315

V112 5q− 57 F 1,6 −4,785 4,785

V181 5q− 70 F 2,4 −3,195 3,195

240 5q−, po léčbě 
Revlimidem, 
ztráta efektu

64 F −4,645 4,645

241 5q− 63 F −2,675 2,675

Tabulka 8. 5q−

Vzorek Diagnóza RCMD Věk Pohlaví % blastů 
v KD

ΔΔCt −ΔΔCt

V1 RCMD 47 F 0,5 −2,995 2,995

V14 RCMD 57 M 1,8 −10,865 10,865

V17 RCMD-RS, 
terapie EPO

79 M 3,8 0,915 −0,915

V18 RCMD s monocy-
tozou, terapie EPO

59 M 2 −5,475 5,475

V33 RCMD 22 F 1,2 −3,595 3,595

V36 RCMD hypo-
plast,forma

64 M 1,4 −2,585 2,585

V67 RCMD-RS 59 M 3 0,735 −0,735

V90 hraniční mezi 
RCMD a RAEB-1

70 M 4,2 −3,995 3,995



69

Vzorek Diagnóza RCMD Věk Pohlaví % blastů 
v KD

ΔΔCt −ΔΔCt

V99 RCMD 47 M − −2,205 2,205

V104 RCMD s hete-
rozygotní formou 
beta-thalasémie

28 F 0,2 −7,225 7,225

133 sekund RCMD 68 M 3 −0,015 0,015

119 RCMD-RS 62 M 1,2 0,535 −0,535

194 RCMD (? za-
čínající)

22 F 0,8 −3,665 3,665

190 RCMD (s del(5q) 
a trizomií 8) 
a RAEB-1

57 F 3 −3,215 3,215

201 RCMD, kombin, 
imunosuprese 
(CSA + prednison)

32 F −9,065 9,065

202 RCMD vs 
RCUD-RT se 
selektivní trom-
bocytopenií

74 M 0,4 −0,245 0,245

238 RCMD pro-
gredující

30 F −7,195 7,195

248 RCMD 64 M 3,8 −3,515 3,515

Tabulka 9. RCMD

Vzorek Diagnóza 
RAEB‑1

Věk Pohlaví % blastů 
v KD

ΔΔCt −ΔΔCt

V23 RAEB-1 72 M 9,2 −4,915 4,915

V24 RAEB-1 61 M 7,6 −8,715 8,715

V55 RAEB-1 67 M 5,4 −4,065 4,065

V73 RAEB-1 41 M 5,2 −6,235 6,235

V80 RAEB-S s trombo-
cytózou MDS/MPS

70 F 7,6 −9,065 9,065

V87 RAEB-1 s del5q 62 F 3,8 −11,455 11,455

V21 RAEB-1/2 59 F 10 −4,875 4,875

v121 hraniční RC-
MD-RS a RAEB-1

59 F 5,8 −6,925 6,925

203 RAEB-1 s trom-
bocytopenií

66 M 4 −7,045 7,045

243 RAEB-1 60 M −4,745 4,745

245 RAEB-1 54 M 4,8 −6,355 6,355

Tabulka 10. RAEB‑1
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Vzorek Diagnóza 
RAEB‑2

Věk Pohlaví % blastů 
v KD

ΔΔCt −ΔΔCt

V3 RAEB-2 65 M 6,4 4,915 −4,915

V5 RAEB-2 57 M 16 −2,505 2,505

V12 RAEB-2/MDS-MPS 42 F 13,2 −2,175 2,175

V16 RAEB-2 59 F 15,8 0,555 −0,555

V25 RAEB-2 64 F 17,2 −1,685 1,685

V27 RAEB-2 78 F 18 −0,385 0,385

V28 RAEB-2 59 M 13,6 −7,105 7,105

V53 RAEB-2 59 M 14 0,455 −0,455

V82 RAEB-2 31 F 13,4 −4,285 4,285

V106 RAEB-2 35 M 7,8 −7,545 7,545

V29 ?RAEB-2, s počí-
nající AML s MLD

61 M 18,6 2,505 −2,505

V48 RAEB-2,s počína-
jící AML s MLD

68 M 11,2 −0,705 0,705

V52 RAEB-2 na hranici 
do AML s MLD

67 M 16 1,535 −1,535

191 RCMD či RAEB-2 55 M −0,085 0,085

193 RAEB-2 60 M 14,4 2,945 −2,945

192 RAEB-2 51 M 12 −8,495 8,495

180 sek, RAEB-2, 
po Vidaze

67 0,835 −0,835

V113 RAEB-2 s mo-
nocytózou

73 14,4 −9,585 9,585

200 RAEB-2 − záchyt 
možná VIDAZA

55 −5,655 5,655

Tabulka 11. RAEB‑2

Vzorek Diagnóza 
AML s MLD

Věk Pohlaví % blastů 
v KD

ΔΔCt −ΔΔCt

V2 AML M2 61 M 32 6,685 −6,685

V39 AML s MLD, 
AML M4

51 M 23,6 −0,855 0,855

V51 RAEB-2, AML 
s MLD

63 M 20,4 3,185 −3,185

V84 AML s MLD 58 M 29 0,595 −0,595

V92 AML s MLD 73 F 30,2 −3,785 3,785

V97 AML s MLD 72 F 41,6 −2,445 2,445

174 AML s MLD 73 M 30,8 −0,455 0,455

237 MDS/AML před 
VIDAZOU

80 F 3,385 −3,385

247 AML s MLD 78 F 28,8 −5,265 5,265
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Vzorek Diagnóza 
AML s MLD

Věk Pohlaví % blastů 
v KD

ΔΔCt −ΔΔCt

249 RAEB v trans-
formaci

77 M 5,455 −5,455

Tabulka 12. AML s MLD

Vzorek Lonza Věk Pohlaví % blastů 
v KD

ΔΔCt −ΔΔCt

N1 Lonza M 0,825 −0,825

N2 Lonza M −0,275 0,275

N3 Lonza M −0,025 0,025

N4 Lonza F 0,085 −0,085

N5 Lonza M 0,025 −0,025

N6 Lonza M −0,405 0,405

Tabulka 13. Zdravé kontroly

Následující graf prezentuje naměřené hodnoty relativní exprese genu HBG1 uvedené v ta‑
bulkách výše.
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Obrázek 18. Exprese genu HBG1
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Relativní výše exprese genu HBG1 je znázorněna pomocí box plotů (krabicových diagramů). 
Medián (nejčastěji vyskytnuvší se hodnota) je vyznačen černou vodorovnou čarou v box 
plotech a udává nám výši změny relativní exprese zkoumaného genu u jednotlivých podtypů 
MDS vůči zdravým kontrolám, které jsou na první pozici a jsou označené jako normály. 
U skupin RA/RARS, 5q−, RCMD, a RAEB‑1 je vidět, že medián relativní exprese u těchto 
podtypů je značně signifikantní oproti zdravým kontrolám. Hodnota −ddCt je udána v lo‑
garitmickém měřítku při základu 2. Na jednotlivých box plotech lze popsat již výše uvedený 
medián, 25 a 75 percentil, maximum a minimum. Odlehlé hodnoty zde nejsou znázorněny.

10.2. Výsledky dat detekce jednonukletidových 
polymorfismů

Polymorfismus rs 4671393 byl vyšetřen u 140 vzorků DNA z granulocytů kostní dřeně 
od pacientů s myelodysplastickým syndromem a u 44 vzorků kontrol získaných od zdravé 
české populace.
Polymorfismus rs 11886868 byl vyšetřen u 136 vzorků DNA z granulocytů kostní dřeně 
od pacientů s myelodysplastickým syndromem a u 49 vzorků kontrol získaných od zdravé 
české populace.
Nejprve byla vyizolována DNA, následně pomocí metody Real‑Time PCR za použití Taq‑
Man Genotyping Assay byly detekovány zkoumané jednobodové polymorfismy. Identifikace 
jednotlivých alel v případě obou polymorfismů probíhala na základě hodnotících křivek. 
Kdy bylo hodnoceno pomocí křivky (znázorňující fluorescenci, která byla zachycena během 
Real‑Time PCR), zda se produkt amplifikoval a tímto způsobem bylo rozlišeno, zda se jedná 
o homozygota nebo heterozygota pro danou alelu.
Níže uvedené tabulky ukazují celkové počty konkrétních alelických genotypů detekovaných 
u obou polymorfismů a hodnotu MAF (Minor Allele Frequency, menší četnost alel).

10.2.1. Výsledky detekce polymorfismu rs 4671393

Kontroly
MAF: A: 0,148
 G: 0,858

Genotyp AA AG GG

Počet 0 13 31

% zastoupení 0 0,295 0,705

Tabulka 14. Detekce polymorfismu rs 4671393 u zdravých kontrol

Tabulka 14 znázorňuje počty jednotlivých alelických genotypů u zdravých kontrol. Ve 13 
případech byl detekován genotyp AG, v 31 případech byl detekován genotyp GG. Minoritní 
alelou je alela A s četností výskytu 0, 148. Majoritní alelou je alela G s četností výskytu 0,858.
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Pacienti
MAF: A: 0,186
 G: 0,814

Genotyp AA AG GG

Počet 4 44 92

% zastoupení 0,029 0,314 0,657

Tabulka 15. Detekce polymorfismu rs 4671393 u pacientů

Tabulka 15 znázorňuje počty jednotlivých alelických genotypů u pacientů s MDS.
Ve 4 případech byl detekován genotyp AA, ve 44 případech genotyp AG a v 92 případech 
genotyp GG. Minoritní alelou je alela A s četností výskytu 0,186. Majoritní alelou je alela 
G s četností výskytu 0,814.

10.2.2. Výsledky detekce polymorfismu rs 11886868

Kontroly
MAF: C: 0,347
 T: 0,653

Genotyp CC CT TT

Počet 7 20 22

% zastoupení 0,143 0,408 0,449

Tabulka 16. Detekce polymorfismu rs 11886868 u zdravých kontrol

Tabulka 16 znázorňuje počty jednotlivých alelických genotypů u zdravých kontrol. V 7 pří‑
padech byl detekován genotyp CC, ve 20 případech genotyp CT a ve 22 případech genotyp 
TT. Minoritní alelou je alela C s četností výskytu 0,347. Majoritní alelou je alela T s četností 
výskytu 0,653.

Pacienti
MAF: C: 0,320
 T: 0,670

Genotyp CC CT TT

Počet 15 58 63

% zastoupení 0,110 0,426 0,463

Tabulka 17. Detekce polymorfismu rs 11886868 u pacientů

Tabulka 17 znázorňuje počty jednotlivých alelických genotypů u pacientů s MDS. V 15 pří‑
padech byl detekován genotyp CC, v 58 případech genotyp CT a v 63 genotyp TT. Minoritní 
alelou je alela C s četností výskytu 0,32. Majoritní alelou je alela T s četností výskytu 0,67.
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10.2.3. Podrobné výsledky detekce alel u obou polymorfismů

V této kapitole jsou k dispozici podrobné výsledky detekce obou polymorfismů u skupiny 
zdravých kontrol a u skupiny pacientů.

rs 4671393 rs 11886868

Vzorek Genotyp Genotyp

D1 gr. G/G T/T

D2 gr. G/G T/T

D3 gr. G/G T/T

D4 gr. G/G T/T

D5 gr. G/G T/T

D6 gr. G/G C/T

D7 gr. G/G T/T

D10 gr. A/G C/T

D11 gr. G/G T/T

D12 gr. A/G C/C

D13 gr. G/G T/T

D14 gr. G/G C/C

D15 gr. A/G C/T

D16 gr. G/G C/T

D17 gr. G/G T/T

D18 gr. A/G C/T

D19 gr. G/G T/T

D20 gr. G/G T/T

D21 gr. A/G C/T

D22 gr. G/G C/T

D23 gr. G/G T/T

D24 gr. G/G T/T

D25 gr. G/G C/T

D26 gr. A/G C/C

D27 gr. A/G C/T

D28 gr. G/G C/T

D29 gr. G/G T/T

D30 gr. C/C

D31 gr. – T/T

D32 gr. T/T

D33 gr. G/G T/T

D34 gr. G/G T/T

D35 gr. G/G C/T

D36 gr. G/G T/T

D37 gr. G/G C/C

D38 gr. – T/T

D39 gr. G/G C/C
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rs 4671393 rs 11886868

Vzorek Genotyp Genotyp

D40 gr. A/G C/T

D41 gr. G/G C/T

D42 gr. A/G C/C

D43 gr. A/G T/T

D44 gr. G/G T/T

D46 gr. G/G C/T

D47 gr. A/G C/T

D48 gr. – C/T

D49 gr. G/G C/T

D50 gr. G/G C/T

D51 gr. A/G C/T

D52 gr. A/G C/T

Tabulka 18. Detekce polymorfismů rs 4671393 a rs 11886868 u zdravých kontrol

rs 4671393 rs 11886868

Vzorek Genotyp Genotyp

501 gr. G/G T/T

504 gr. G/G C/T

511 gr. G/G T/T

523 gr. A/A C/C

524 gr. G/G T/T

526 gr. A/G C/C

527 gr. G/G T/T

529 gr. G/G T/T

535 gr. A/G C/T

539 gr. G/G T/T

540 gr. G/G T/T

541 gr. A/G C/T

547 gr. G/G T/T

553 gr. A/G C/T

555 gr. A/G C/T

567 gr. G/G T/T

568 gr. A/G C/T

569 gr. G/G C/T

571 gr. A/G C/T

572 gr. G/G C/T

574 gr. G/G T/T

576 gr. A/G C/C

578 gr. G/G T/T

580 gr. A/G C/T
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rs 4671393 rs 11886868

Vzorek Genotyp Genotyp

584 gr. G/G C/T

587 gr. G/G T/T

591 gr. G/G T/T

593 gr. G/G T/T

594 gr. G/G T/T

596 gr. A/G C/T

597 gr. G/G T/T

603 gr. A/G C/T

606 gr. G/G C/T

607 gr. G/G T/T

609 gr. A/G C/C

610 gr. G/G T/T

622 gr. G/G C/T

623 gr. G/G T/T

624 gr. A/G C/T

628 gr. G/G T/T

630 gr. G/G C/T

631 gr. G/G T/T

636 gr. A/G T/T

639 gr. A/G C/T

640 gr. G/G T/T

641 gr. G/G T/T

643 gr. G/G T/T

647 gr. G/G C/T

648 gr. G/G T/T

650 gr. G/G T/T

651 gr. G/G C/T

657 gr. G/G T/T

661 gr. A/G

681 gr. A/G T/T

687 gr. G/G T/T

690 gr. G/G T/T

691 gr. G/G T/T

694 gr. G/G C/T

696 gr. G/G T/T

699 gr. G/G C/T

700 gr. G/G C/T

703 gr. G/G C/T

704 gr. G/G C/T

705 gr. T/T

707 gr. G/G T/T
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rs 4671393 rs 11886868

Vzorek Genotyp Genotyp

708 gr. G/G T/T

709 gr. G/G C/T

710 gr. G/G C/T

715 gr. A/G C/C

720 gr. G/G T/T

724 gr. A/G C/T

728 gr. A/G C/T

730 gr. A/G C/T

732 gr. G/G T/T

733 gr. G/G C/T

741 gr. G/G T/T

742 gr. G/G T/T

228 gr. A/G C/T

232 gr. A/G C/C

235 gr. G/G C/T

241 gr. A/G C/T

244 gr. A/G C/C

250 gr.

256 gr. G/G T/T

260 gr. A/G C/T

262 gr. A/G C/T

263 gr. A/A C/C

264 gr. G/G T/T

266 gr. G/G C/T

267 gr. G/G C/T

268 gr. A/A C/C

269 gr. G/G T/T

273 gr. A/G C/T

274 gr. G/G C/T

275 gr. A/G C/T

276 gr. A/G C/T

277 gr. G/G T/T

280 gr. G/G C/T

282 gr. G/G T/T

283 gr. A/G C/C

292 gr. G/G T/T

296 gr. G/G C/T

298 gr. G/G C/T

299 gr. A/G C/T

301 gr. G/G T/T

304 gr. A/G C/T
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rs 4671393 rs 11886868

Vzorek Genotyp Genotyp

306 gr. G/G C/T

310 gr. A/G C/T

311 gr. G/G T/T

315 gr. A/A C/C

319 gr. G/G

320 gr. G/G T/T

321 gr. G/G T/T

324 gr. G/G T/T

326 gr. G/G T/T

328 gr. A/G T/T

332 gr. G/G T/T

347 gr. G/G T/T

355 gr. G/G T/T

358 gr. G/G T/T

361 gr. G/G T/T

362 gr. A/G C/C

364 gr. A/G C/C

365 gr. A/G C/C

372 gr. A/G C/C

382 gr. G/G C/T

383 gr. A/G C/T

385 gr. A/G C/T

386 gr. A/G C/T

389 gr. A/G

393 gr. G/G C/T

396 gr. G/G T/T

400 gr. G/G T/T

401 gr. G/G C/T

405 gr. G/G T/T

406 gr. G/G T/T

410 gr. G/G C/T

419 gr. G/G C/T

420 gr. A/G C/T

422 gr. G/G T/T

426 gr. G/G

504 gr. G/G

Tabulka 19. Detekce polymorfismů rs 4671393 a rs 11886868 u pacientů
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11. Statistické zpracování dat

11.1. Statistické zpracování dat genové exprese
Výsledky genové exprese byly statisticky zpracovány pomocí programu STATISTICA 8.0. 
a Microsoft Office Excel 2007. Pro hodnocení byla použita analýza rozptylu (ANOVA) 
a Duncanův test mnohonásobného srovnávání. Odchylka dat od normality byla testována 
Kolmogorov‑Smirnovovým testem (Zvára, 2003), přičemž hodnota P = 0,828 nám umožňuje 
dále s daty pracovat. Hranice použitelnosti dat je vyjádřena hodnotou P = 0,05 a nižší.
Níže uvedená Tabulka 20 prezentuje souhrnné statistické zpracování exprese genu HBG1. 
U každé skupiny MDS jsou uvedeny počty vzorků, průměr, statistická odchylka a chyba, 
interval spolehlivosti a P hodnota Kolmogorova‑Smirnovova testu pro normalitu dat.

Kontroly RA/RARS 5q− RCMD RAEB‑1 RAEB‑2 AML 
s MLD

Počet vzorků 6 11 11 18 11 19 10

Minimum −0,825 0,855 0,335 −0,915 4,065 −4,915 −6,685

25% percentil −0,27 1,905 2,145 0,1875 4,875 −0,835 −3,903

Medián 0 6,115 3,845 3,365 6,355 0,705 −0,07

75% percentil 0,3075 6,985 4,785 5,905 8,715 5,655 2,78

Maximum 0,405 9,925 7,765 10,87 11,46 9,585 5,265

Průměr −0,03833 5,175 3,733 3,537 6,763 1,919 −0,65

Statistická odchylka 0,4289 3,025 1,999 3,397 2,236 4,143 3,96

Statistická chyba 0,1751 0,912 0,6026 0,8007 0,6742 0,9505 1,252

Lower 95% CI of 
mean/interval 
spolehlivosti

−0,4885 3,143 2,39 1,848 5,261 −0,07769 −3,483

Upper 95% CI of 
mean/interval 
spolehlivosti

0,4118 7,207 5,076 5,227 8,265 3,916 2,183

KS test normality

KS distance 0,29 0,1675 0,1235 0,1686 0,1771 0,1416 0,1389

Hodnota P > 0,10 > 0,10 > 0,10 > 0,10 > 0,10 > 0,10 > 0,10

Tabulka 20. Souhrnná tabulka statistického zpracování exprese genu HBG1

ANOVA (ANalysis Of Variance), tzv. analýza rozptylu je technika umožňující posouzení 
jednotlivých zdrojů variability v datech. Základní myšlenkou analýzy rozptylu je v tomto 
případě, zda a jak může být v sadě výsledku paralelních stanovení statisticky rozpoznáno 
rozdělení do skupin. Celkový rozptyl celé sady dat je dán kombinací rozptylu mezi skupinami 
a uvnitř skupin. ANOVA umožňuje separovat jednotlivé zdroje rozptylu a dílčí rozptyly vzá‑
jemně porovnat za účelem určení, zda jsou rozdíly mezi nimi (statisticky) významné. Nebo 
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jinak, ANOVA nám umožňuje odpovědět na otázku, zda jednotlivé skupiny reprezentují 
výběry z jednoho základního souboru (tedy z téže populace). Existuje řada metod analýzy 
rozptylu. V našem případě byla použita nejjednodušší metoda, tzv. jednofaktorová ANOVA 
(one way ANOVA) (Dohnal, 2008).
Tabulka 21 prezentuje výsledky jednofaktorové analýzy rozptylu za využití Duncanova testu.
Jednotlivé podtypy MDS ve sloupcích 1, 2, 3 a 4 tvoří homogenní skupiny. Mezi skupinami 
AML MDL, kontroly a RAEB‑2 není významný rozdíl, tvoří homogenní skupinu v jednom 
sloupci.
Skupiny AML MDL a RAEB‑1 se liší od všech ostatních. Skupina RAEB‑2 se zásadně neliší 
od skupin RCMD a 5q.

Skupina Počet Subset for alpha = 0,05

1 2 3 4

AML_MDL 10 −0,65000

Kontroly 6 −0,03833

RAEB-2 19 1,91921 1,91921

RCMD 18 3,53722 3,53722

5q− 11 3,73318 3,73318

RA/RARS 11 5,17500 5,17500

RAEB-1 11 6,76318

Sig. 0,085 0,224 0,273 0,258

Tabulka 21. Analýza rozptylu za využití Duncanova testu

11.2. Statistické zpracování dat detekce 
jednonukleotidových polymorfismů

Pro porovnání genotypů mezi pacienty a kontrolami byl použit χ2 chí‑kvadrát test za použití 
kontingenčních tabulek, kam byly dosazeny hodnoty procentuálního výskytu jednotlivých 
genotypů u pacientů a kontrol z tabulek výsledků SNP dat (v absolutních číslech).
Chi‑kvadrát test (χ2) neboli výběrové rozdělení rozptylu, se využívá při zkoumaní varia‑
bility rozptylu a v mnoha dalších situacích se při pravděpodobnostních úvahách používá 
tzv. χ2‑rozdělení. Toto rozdělení má pouze jeden parametr, který nazýváme stupeň volnosti 
(Hendl, 2006.).
U obou polymorfismů nebyly zjištěny výrazné rozdíly v procentuálním zastoupení jednot‑
livých genotypů mezi pacienty a kontrolami.
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12. Diskuze
Hemoglobin je červené krevní barvivo, na které se váže kyslík. V lidském organismu je 
v závislosti na období vývoje produkováno několik různých typů hemoglobinů (Pecka, 
2002). Tato práce se zaměřila na výskyt fetálního hemoglobinu u dospělých pacientů s my‑
elodysplastickým syndromem.
Fetální hemoglobin tvořený řetězci α2γ2 je během fetálního vývoje považován za výhodu 
organismu, protože má vyšší afinitu ke kyslíku a zásobuje plod větším množstvím kyslíku. 
V době narození však tento benefit zaniká. Nejen u člověka, ale i u některých ostatních savců 
je fetální hemoglobin nahrazen hemoglobinem adultním, tvořeným řetězci α2β2 (Oneal et 
al., 2011). V dospělosti u zdravých jedinců tvoří fetální hemoglobin méně než 1 % celkového 
množství hemoglobinu (Thein, Menzel, 2009).
Změna v expresi jednotlivých genů je označována jako přepínání globinů, tzv. globin‑swit‑
ching (Nusbaum et al., 2004). Nicméně toto přepnutí globinových genů není ireverzibilní 
(Thein, Menzel, 2009).
Zatímco přetrvávání vysokých hladin fetálního hemoglobinu u zdravých jedinců nemá žádný 
klinický vliv, u pacientů se srpkovitou anémií, β talasémií a dalšími hematologickými one‑
mocněními této skupiny přináší značný benefit (Platt et al., 1994, in Thein, Menzel, 2009).
V úvodu této práce jsou zmíněné některé studie pojednávající o zvýšených hladinách fe‑
tálního hemoglobinu u hematologických onemocnění. Tyto studie dávají zvýšený fetální 
hemoglobin do souvislosti s konkrétními jednobodovými polymorfismy na genu BCL11A, 
který se nachází na chromozomu 2. Dále jsou v úvodu uvedeny odkazy na práce, které se 
zabývají zvýšenou hladinou fetálního hemoglobinu přímo u pacientů s myelodysplastickým 
syndromem. Jedná se ve většině případů o studie proteinů. Vašíková a kolektiv (2011) ve své 
studii A distinct expression of various gene subsets in CD34+ cell from patient with early and 
advanced myelodysplastic syndrome prezentuje na základě výsledků expresních čipových dat 
zvýšenou koncentraci fetálního hemoglobinu u pacientů s myelodysplastickým syndromem.
V této práci bylo jedním z cílů ověřit právě zvýšenou expresi gama globinového genu u paci‑
entů s myelodysplastickým syndromem. Exprese tohoto genu je znázorněna na Obrázku 18. 
Během výzkumu se nám potvrdila zvýšená exprese genu HBG1 u pacientů s počátečními 
fázemi onemocnění. Naproti tomu pokročilá stadia myelodysplastického syndromu vyka‑
zovala výši exprese HBG1 shodnou se zdravými kontrolami. Nejvýraznější rozdíl exprese 
mezi subtypy MDS vykazovaly skupiny RAEB‑1 a RAEB‑2, čímž se potvrdila správnost nové 
WHO klasifikace MDS z roku 2008.
Rozdíly v expresi genu HBG1 u jednotlivých podtypů MDS by mohly sloužit jako další po‑
mocný diagnostický marker pro odlišení některých podskupin MDS.
Dalším z cílů této práce byla detekce jednobodových polymorfismů rs 4671393 a rs 11886868 
na genu BCL11A, které byly vybrány na základě předchozích studií DNA polymorphism at 
the BCL11A, HBS1L‑MYB, and β‑globin loci associate with fetal hemoglobin levels and pain 
crises in sickle cell diseases (Uda et al., 2008) a Genome‑wide association study shows BCL11A 
associated wit persistent fetal hemoglobin and ameliration of the phenotype of β‑thalassemia 
(Lettre et al., 2008). Obě tyto studie uvádí souvislost polymorfismu genu BCL11A a zvýšenou 
hladinou fetálního hemoglobinu u hematologických onemocnění.
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Detekcí obou polymorfismů u pacientů s myelodysplastickým syndromem a u souboru 
zdravých kontrol získaných od české populace jsme chtěli ověřit, zda tato souvislost může 
existovat i v našem případě.
Podrobné výsledky detekce polymorfismů jsou uvedeny v „Tabulce 18. Detekce polymorfismů 
rs 4671393 a rs 11886868 u zdravých kontrol“ a „Tabulce 19. Detekce polymorfismů rs 4671393 
a rs 11886868 u pacientů“. Zde je porovnána četnost výskytu minoritních a majoritních alel.
U polymorfismu rs 4671393 byla u souboru 140 pacientů s MDS minoritní alelou alela A s čet‑
ností výskytu 0,186 a majoritní alelou byla alela G s četností výskytu 0,814. Studie Lettre et 
al. (2008) udává taktéž jako minoritní alelu alelu A s četností výskytu 0,27 u afroamerické 
populace a 0,24 u populace brazilské.
Výzkum ss91182755 HapMap‑CEU u evropské populace 120 vzorků uvedený v databázi jed‑
nobodových polymorfismů PubMed uvádí hodnotu výskytu minoritní alely 0,117 a hodnotu 
výskytu majoritní alely 0,883.
Četnost výskytu minoritní alely A u souboru 44 zdravých kontrol byla 0,148 a četnost vý‑
skytu majoritní alely G 0,858.
U polymorfismu rs 11886868 byla u souboru 136 pacientů s MDS minoritní alelou alela C 
s četností výskytu 0,320 a majoritní alelou alela T s četností výskytu 0,670. Studie Lettre et 
al. (2008) udává taktéž jako minoritní alelu alelu C s četností výskytu 0,31 u afroamerické 
populace a 0,39 u brazilské populace.
Výzkum ss17636794 HapMap‑CEU u evropské populace 226 vzorků uvedený v databázi 
Pubmed uvádí hodnotu minoritní alely 0,301 a hodnotu majoritní alely 0,699. Výzkum 
ss66152420 HapMap‑CEU u evropské populace 118 vzorků hodnotu 0,229 u minoritní alely 
a 0,771 u majoritní alely.
Četnost výskytu minoritní alely C u souboru 49 zdravých kontrol byla 0,347 a četnost vý‑
skytu majoritní alely T 0,653.
Vzhledem k tomu, že u obou polymorfismů nebyly zjištěny výrazné rozdíly v procentuálním 
zastoupení jednotlivých genotypů mezi pacienty a kontrolami zdravé české populace lze 
usoudit, že souvislost mezi zvýšeným fetálním hemoglobinem u pacientů s myelodysplas‑
tickým syndromem a výskytem obou zkoumaných polymorfismů neexistuje.
Do výzkumného projektu bylo zařazeno větší množství pacientů, u některých z nich se však 
nepodařilo vyizolovat dostatečné množství buněk CD 34+ z kostní dřeně a tudíž nemohli 
být zařazeni do dalšího výzkumu.
Taktéž počet kontrol u ověřování výše exprese genu HBG1 i detekce jednonukleotidových 
polymorfismů by mohl být rozšířen v některém z dalších výzkumů. Také je třeba vzít v potaz 
to, že rozdělení myelodysplastického syndromu na jednotlivé subtypy je uměle vytvořené 
lékaři, na základě procentuálního zastoupení blastů v kostní dřeni a periferní krvi a dalších 
signifikantních znaků.
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13. Závěr
Hlavním cílem této diplomové práce bylo ověřit výši exprese gama globinového genu HBG1 
u pacientů s myelodysplastickým syndromem a porovnat výši exprese tohoto genu u jednot‑
livých subtypů myelodysplastického syndromu.
Dalším cílem bylo detekovat polymorfismy rs 4671393 a rs 11886868 nacházející se na genu 
BCL11A, který leží na chromozomu číslo 2 a otestování hypotézy, zda by zvýšená exprese 
genu HBG1 mohla mít souvislost s výskytem těchto polymorfismů, stejně jako u jiných he‑
matologických onemocnění, i u pacientů s myelodysplastickým syndromem.
Tato práce je výjimečná tím, že přináší konkrétní data o expresi genu HBG1 a výskytu po‑
lymorfismů rs 4671393 a rs 11886868 u české populace.
Zvýšená exprese genu HBG1 u pacientů s myelodysplastickým syndromem byla potvrzena. 
Rozdílnost hodnot exprese genu HBG1 u jednotlivých podtypů myelodysplastického syndromu 
může být využita jako jeden z diagnostických markerů pro odlišení jednotlivých podtypů 
MDS. Zásadní rozdíly v genové expresi byly zaznamenány mezi skupinami RAEB‑1 a RAEB‑2.
Detekce obou bodových polymorfismů vedla k zamítnutí hypotézy o souvislosti výskytu 
polymorfismů rs 4671393 a rs 11886868 a zvýšené expresi genu HBG1 u pacientů s myelo‑
dysplastickým syndromem. Hypotéza byla zamítnuta na základě statistického zpracování 
hodnot četnosti výskytu jednotlivých alelických genotypů u pacientů s myelodysplastickým 
syndromem a kontrolní skupiny.
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16. Seznam použitých zkratek
A nukleotidová báze adenin
AK Arg aminokyselina argynin
AK Gly aminokyselina glycin
AL akutní leukemie
ANOVA analýza rozptylu (Analysis of Variance)
B12 vitamin kobalamin
B2M beta 2 mikroglobulin
BCL11A B cell lymfoma/leucemia 11 A
C nukleotidová báze cytosin
CD Cluster of Differentiation
CD34+ pluripotentní hematopoetická buňka
cDNA komplementární DNA
CFU Colony Forming Unit
CFU‑GEMM progenitorová buňka – granulocyt, erytrocyt, monocyt, megakaryocyt
CFU‑S Colony Forming Unit Spleen
CO oxid uhelnatý
CO2 oxid uhličitý
CSF růstové faktory (Colony Stimulating Factor)
Da dalton – atomová hmotnostní jednotka
DNA deoxyribonukleová kyselina
dNTP deoxyribonukleotidtrifosfát
DTT Dithiothreitol
ERC buňky citlivé na erytropoetin (Erythropoietin Responsive Cell)
ERY erytrocyt
FAB Francouzsko‑americko‑britská klasifikace (French‑American‑British Classification)
Fe železo
FW Fahreusova‑Westergrenova reakce – sedimentační rychlost
G nukleotidová báze guanin
G0 klidová fáze buněčného cyklu
G1 fáze replikačního klidu v rámci buněčného cyklu
HapMap CEU Haplotype Map of the Human Genome
Hb hemoglobin
HbA adultní hemoglobin
HBA alfa globinový gen
HBB beta globinový gen
HbF fetální hemoglobin
HBG1 gama globinový gen 1
HBG2 gama globinový gen 2
HbO2 oxyhemoglobin
HBS 1L‑MYB intergenetický region na chromozomu 6p23
HGB gama globinový gen
HLA‑DR hlavní transmembránový histokompatibilní komplex
HLDA Human Leucocyte Diferentitation Antigens
HPRT gen pro hypoxantinfosforibosil transferázu
HSC hematopoetická kmenová buňka (Hematopoetic Stem Cell)
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HTC hematokrit
HUMARA lidský androgenní receptor (Human Androgen Receptor)
IL‑1 beta interleukin‑1 beta
IPSS Mezinárodní prognostický skórovací systém (International Prognostic Scoring 

System)
KD kostní dřeň (bone marrow)
kDa kilodalton – atomová hmotnostní jednotka
Kpb kilo bazí
LT‑HSC Long‑Term Hematopoetic Stem Cell
MDS del5q MDS, izolovaná delece 5. chromozomu
MDS myelodysplastický syndrom
MDS‑U MDS s dysplazií v jedné řadě
MCH Mean Corpuscular Hemoglobin
MCHC Means Corpuscular Hemoglobin Concentration
MM Master Mix
mmHg milimetry rtuti
MMLV RT Moloney Murine Leukemia Virus Reverse Transcriptase
mRNA Mesenger RNA
MW molekulová hmotnost (Molecular Weight)
MZČR Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Na2EDTA disodná sůl ethylendiamintetraoctové kyseliny
NaCl chlorid sodný
NADH enzym methemoglobinreduktáza
NADPH enzym redukovaný gluthation
NH4CL chlorid amonný
NH4HCO3 bikarbonát amonný
NK Natural Killers
nm nanometr
NO oxid dusnatý
pb páry bazí
PCR polymerázová řetězová reakce (Polymerace Chain Reaction)
pg petagram (1015)
PGK fosfoglycerát kináza
PK periferní krev
pO2 parciální tlak kyslíku
RA refrakterní anémie
RAEB‑1 refrakterní anémie s excesem blastů 1
RAEB‑2 refrakterní anémie s excesem blastů 2
RARS refrakterní anémie s prstenčitými sideroblasty
RB1 retinoblastoma 1
RCMD refrakterní cytopenie s multilineární dysplazií
RCMD‑RS RCMD s prstenčitými sideroblasty
RCUD refrakterní cytopenie s dysplazií v jedné řadě
rmp otáčky za minutu (round per minute)
RNA ribonukleová kyselina
RT PCR Real‑Time PCR
S fáze syntetická fáze buněčného cyklu



88

SDS sodium dodecyl sulfate
SNP jednonukleotidový polymorfismus (Single Nucleid Polymorfism)
SNPs jednobodové nukleotidové polymorfismy (Single Nucleotid Polymorpfisms)
SRC‑SCID Severe Combined Immune Deficiency Repopulating Cell
SRC‑SCID Severe Combined Immune Deficiency Repopulating Cell
ST‑HSC Short‑Term Hematopoetic Stem Cell
STR krátké tandemové repetice (Short Tandem Repeats)
T nukleotidová báze thymin
TfR transferinový receptor
TGF‑beta transformující růstový faktor
TNF‑alfa cytokinin faktor nekrotizující nádory
TP53 tumor protein p53
Tris‑HCl hydroxymetyl aminomethan hydrochlorid
U nukleotidová báze uracil
ÚHKT Ústav hematologie a krevní transfuze
UV ultrafialové záření
WHO Světová zdravotnická organizace (World Health Organisation)
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19. Přílohy

19.1. Příloha 1 – Schéma hematopoézy
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19.2. Příloha 2 – Úplná sekvence nukleotidů ve „5 →́3´“ 
vlákna DNA lidského β‑globinového genu
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