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ABSTRAKT  

Univerzita Karlova v Praze  

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové  

Katedra biochemických věd  

Kandidát: Bc. Barbora Ryšková 

Školitel: Mgr. Filip Vrbacký 

Název diplomové práce: Hledání vhodných genů pro standardizaci kvantitativní PCR 

v reálném čase u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií 

Chronická B-lymfocytární leukémie (B-CLL) je nejčastěji se vyskytující 

leukémií u dospělých, a proto se intenzivně studuje. Doposud nebyla zjištěna 

vyvolávající příčina tohoto onemocnění a také nevíme jak toto 

lymfoproliferativní onemocnění úplně vyléčit s nízkým rizikem následných 

komplikací, které provázejí použitelnou transplantaci kostní dřeně. K oblastem, 

které nejsou dostatečně prozkoumány, patří exprese angiogenních faktorů na 

úrovni RNA. Proto jsme se rozhodli v laboratoři II. Interní kliniky – Oddělení 

klinické hematologie Fakultní nemocnice Hradec Králové věnovat právě této 

problematice.  

Mým úkolem bylo zavedení vhodné metody pro kvantifikaci 

odpovídajícího houskeeping genu použitého pro normalizaci výsledků 

kvantifikace vybraných angiogenních faktorů získaných pomocí PCR v reálném 

čase. Pro svou vhodnou míru exprese jsme zvolili gen Abl1. Tento gen je však 

alternativně sestřihován a pouze varianta obsahující 1.exon je skutečně 

použitelná jako housekeeping. Zaváděná metoda tudíž musela zohlednit tuto 

skutečnost. 

V mé práci se mi podařilo pomocí amplifikace v bakterii Escherichia coli 

amplifikovat plazmid, který bude použit jako standard v kvantifikačních 

experimentech. Ten by následně izolován, spektrofotometricky kvantifikován a 

použit pro zavedení samotné metodiky kvantifikace pomocí PCR v reálném 

čase s využitím hydrolyzační sondy a to s vysokou účinností (97 %) při vysoké 

linearitě (R2 = 0,9994). Metodu je tak možné využít pro normalizaci výsledků 

následujících experimentů kvantifikujících míru transkripce sledovaných 

angiogenních faktorů.   
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ABSTRACT  

Charles University in Prague  

Faculty of Pharmacy in Hradec Králové  

Department of Biochemical Sciences  

Candidate: Bc. Barbora Ryšková 

Supervisor: Mgr. Filip Vrbacký 

Title of diploma thesis: Search for a suitable houskeeping gene for relative 

guantification in patients with the chronic lymfocytic leukemia 

Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is the most common form of 

leukemia found in adults and that is why it is studied very intensively. The cause 

of CLL is still unknown and it is not known how to cure this lyphoproliferative 

disorder without high risk of complications that may occur with a bone marrow 

transplantation. Altered gene expression of angiogenic factors in CLL is still 

insufficiently known too, so we decided to study this topic in our laboratory. 

Our task was to establish method for quantification of proper 

housekeeping gene that can be used for normalization of results of 

quantification of expression of some angiogenic factors by real-time PCR. We 

decided to use Abl1 gene but that gene is alternatively spliced. Exon 1 

containing variant is housekeeping only and we had to take it into account when 

choosing proper method.  

I managed to transform Escherichia coli cells and amplify plasmid 

containing Abl1 sequence. Plasmid was isolated, quantificated by 

spectrophotometer and used to establish method for quantitation of Abl1 

transcript using specific primers and hydrolysis probe with high efficiency (97 %) 

and linearity (R2 = 0,9994) and this method can be used for normalization of 

results of quantification of transcripts of angiogenic factors analyzed by our 

laboratory. 
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1 Úvod a zadání práce 

Ačkoli patří chronická B-lymfocytární leukémie (B-CLL) k nejčastěji se 

vyskytující leukémii u dospělých, doposud nebyla zjištěna příčina vyvolávající 

toto onemocnění a také neznáme jak toto lymfoproliferativní onemocnění úplně 

vyléčit s nízkým rizikem následných komplikací, které provázejí transplantaci 

kostní dřeně. A proto se B-CLL intenzivně studuje. Bylo objeveno mnoho 

faktorů, které napomáhají nejen při léčbě a stanovení prognózy onemocnění 

pacientů, ale také k pochopení chování leukemických buněk a biologie B-CLL. 

K oblastem, které nejsou dostatečně prozkoumány, patří exprese angiogenních 

faktorů na úrovni RNA. Proto jsme se rozhodli v laboratoři II. Interní kliniky – 

Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice Hradec Králové věnovat této 

problematice. Pro zvolenou relativní kvantifikaci, která má být použita, je však 

rozhodující zavedení vhodné metody pro kvantifikaci odpovídajícího 

referenčního genu použitého pro normalizaci získaných výsledků. Pro svou 

velmi podobnou míru exprese v buňkách různých pacientů s B-CLL byla 

zvolena alternativně sestříhaná varianta genu Abl1 obsahující 1. exon. 

Cílem této práce je tedy zavést metodu kvantifikace mRNA genu Abl1 a 

to konkrétně sestřihové varianty, která obsahuje i 1. exon pomocí metody 

hydrolyzačních sond na PCR cykleru Corbett Rotor-Gene 6000 spolu 

s přípravou standardů použitelných pro absolutní a následně relativní expresi. 
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2 Teoretická část 

2.1 Chronická lymfocytární leukémie 

Chronická lymfocytární leukémie (CLL) je nejčastější diagnostikovanou 

leukémií u dospělých na západní polokouli. Tvoří přibližně 25% z celkového 

počtu leukémií s roční incidencí 3-4/100 000 obyvatel. Výskyt onemocnění se 

zjišťuje převážně u starších osob nad 50 let, jen cca 10-15% jsou osoby mladší 

50 let. CLL se vyskytuje až dvakrát častěji u mužů a jejich prognóza je horší. 

Jedná se o klonální onemocnění B lymfocytů s extrémně variabilním průběhem 

a prognózou. Z biologického hlediska jde o heterogenní onemocnění 

z nerovnováhy proliferace a apoptózy maligních lymfocytů. Základní klasifikace 

a stanovení léčebného postupu tohoto onemocnění zůstává v posledních letech 

stejná, avšak do popředí vstupuje stanovení prognostických faktorů, které může 

lépe poznat biologické chování a potencionální agresivitu leukemického klonu. 

Léčba CLL v posledních deseti letech zaznamenala velmi dynamický rozvoj. 

Kombinací chemoterapie a imunoterapie je možné ve velké míře navodit 

dlouhotrvající kompletní remisi, ovlivnit celkové přežití a kvalitu života. 

Individuální výběr kombinované léčby a testování nových účinných molekul jsou 

dnes příslibem, který by mohl vést k dalšímu zlepšení prognózy a v budoucnu 

snad i k vyléčení řady nemocných s CLL. (Kozák, 2008) 

2.1.1 Historie CLL 

Až do roku 1845 se nikdo kromě Dr. Velpeau, který v roce 1827 objevil u 

pacienta příznaky leukémie, nechtěl této problematice věnovat. V tomto roce 

byly vydány v Edinburgu 2 kazuistiky profesora Johna Hughese Bennetta a Dr. 

Craigie popisující pacienty s pravděpodobnou leukémií.  U pacienta profesora 

Bennetta, který po 8 měsících zemřel s obrovskou masou na levé straně břicha, 

bylo v pitevní zkoušce nalezeno masivní zvětšení jater, sleziny a lymfatických 

uzlin a vyšetření krve odhalilo existenci hnisu. Jen o 6 týdnů později 

diagnostikoval Rudolf Virchow pacientku, 50 let, kuřačka, která měla obrovskou 

slezinu po dobu 6 měsíců. V její krvi bylo větší procento bezbarvých než 

obarvených krvinek. Měla rozvinuté vředy a hnis na kůži. Virchow se dále 

věnoval této problematice a během dvou let zaznamenal na 6 dalších případů  

a v roce 1947 pak zavedl slovo "leukemia".  Většina dalších případů měla jako 
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hlavní příznak zvětšení sleziny, avšak u jednoho pacienta nebyl tento příznak 

nalezen a pravděpodobně se jednalo o první případ CLL. Poté Virchow 

klasifikoval leukémii na formy slezinné a lymfatické s rozpoznávajícím znakem, 

že slezinné leukémie měly granulované leukocyty a jejich jádra měly tvar 

jetelového listu na rozdíl od lymfatické leukémie, která měla leukocyty bez 

granulace s hladkým kulatým jádrem.  

Mezitím profesor Bennett shromáždil dalších 35 případů, ale preferoval 

termín "leucocythaemia". A tak na poli leukémie soupeřili o proslulost 2 doktoři, 

35-letý profesor Bennett a 24-letý Virchow. Bennet vystudoval v Edinburgu a 

poté zkoumal pod mikroskopem v Paříži popsané patologické rysy leukémie, po 

2 letech se vrátil do Edinburgu, kde se dále věnoval této problematice. Virchow 

studoval na prestižní lékařské armádní univerzitě v Berlíně. 

První diagnózu leukémie post mortem provedli 

roku 1946 oba doktoři jak Virchow tak Bennett a 

navzdory jejich sporu se oba shodli, že hlavním 

problémem je enormní množství bezbarvých krvinek v 

krvi. Bennett věřil, že jádra červených krvinek byla 

vytlačena bílými krvinkami, a že selhání tohoto 

procesu vedlo k nárustu procenta bílých krvinek. 

Virchow věřil, že leukemické buňky přišly z lymfy, 

ačkoli připouštěl, že slezina byla alternativním 

zdrojem.   

V roce 1970 byla objevena hlavní role kostní 

dřeně v leukémii Ernstem Neumannem. V kostní dřeni 

objevil 2 druhy spojené s leukémií: hyperplazie 

podobná hnisu, kde dominovaly vysoce zrnité buňky a 

lymfoidní hyperplazii, kde měly buňky bledé 

homologní jádra a byly téměř zbaveny cytoplazmy.  

(History of CLL, part 1)  

V roce 1966 popsali David Galton i William Dameshek nezávisle na sobě 

proliferativní stavy, které byly neúspěšné a stabilní stavy, které byly úspěšné    

Obrázek 1: Rudolf 
Virchow  

(1821 – 1902) 

poprvé použil slovo 
„leukemie“ 

Zdroj: 

http://portrait.kaar.at/Weltan 

schauung/image7.html 
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a dále také popsali CLL jako onemocnění, kde se hromadí staré funkčně 

nezpůsobilé bílé krvinky. (History of CLL, part 2)  

Ve stejné době jako byl objeven imunofenotyp, byly definovány dva 

klinické klasifikační systémy pro CLL. V New Yorku Kanti Rai definoval pět 

skupin a označil je římskými číslicemi (0 – IV) (Rai et al., 1975) a v Paříži 

pojmenoval Jacques - Louis Binet tři skupiny podle abecedy (A,B,C) (Binet et al., 

1977). Oba systémy definovaly totéž: čím bylo onemocnění v pokročilejším 

stádiu, tím byla prognóza horší, a jestliže začala kostní dřen selhávat, vyhlídka 

na uzdravení byla mizivá. I když byly obě klasifikace totožné a mezinárodní 

klasifikace CLL je chtěla roku 1981 spojit, dodnes se používají obě a to 

v Americe klasifikace podle Raie a v Evropě podle Bineta. Od té doby byly 

odhaleny ještě další ukazatele, včetně generační doby lymfocytu (Montserrat et 

al., 1986), histologie kostní dřeně (Rozman et al., 1984) a chromozomální aberace 

(Juliusson et al., 1990). (History of CLL, part 3) 

2.1.2 Etiopatogeneze 

I když mechanismem vzniku tohoto onemocnění je nádorová 

transformace vyzrálých B-lymfocytů s charakteristickým imunofenotypem, 

doposud ještě nebylo zjištěno, co by mohlo onemocnění vyvolat a proč se         

u někoho rozvine a u jiného nikoliv. Počátečním impulzem, respektive 

antigenem, který vede k specifické stimulaci leukemického prekurzoru a jeho 

následné expanzi, by mohly být autoantigeny, antigeny zevního prostředí nebo 

superantigeny, které jsou běžně derivovány z potenciálně patogenních 

mikroorganismů (Papajík et al., 2006a). Zvýšená incidence CLL se popisuje           

u pracovníků v zemědělství a tam, kde byly osoby vystaveny působení silných 

elektromagnetických polí. (Pecka, 2006)  

Z klinického hlediska je B-CLL heterogenní choroba vznikající z B-

lymfocytů, které prošly kontaktem s antigenem, ale mají různý stupeň mutací 

genů pro těžké řetězce imunoglobulinů a mohou se lišit stupněm aktivace, 

maturace nebo buněčným podtypem. Porucha spočívá jak v nekontrolovatelné 

proliferaci nádorových buněk, tak v defektu apoptózy a následnou akumulací 

leukemického klonu (Papajík et al., 2006a). Příčinou inhibice apoptické smrti 

patologických lymfocytů se uplatňuje gen bcl–2 (Pecka, 2006), který není 
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translokován ani jinak pozměněn, ale ve většině případů dochází k jeho 

nadměrné expresi, což prodlužuje přežití neoplastických buněk. (Papajík et al., 

2002)  

Důležitým objevem byla přítomnost somatických hypermutací genů pro 

variabilní region imunoglobinových řetězců (IgVH) v lymfatickém folikulu 

(Méhes, 2005) a to nejméně u 50% případů B-CLL tzn., že geny kódující 

variabilní oblast těžkých řetězců – VH geny – mají méně než 98% sekvenční 

homologie ve srovnání s příslušným mateřským (referenčním) genem, a proto 

můžeme hovořit o rozdělení B-CLL na 2 podjednotky, charakterizované 

přítomností nebo absencí mutací IgVH genů. Jedinci s nemutovaným stavem 

IgVH genů (U-B-CLL) mají odlišné biologické vlastnosti onemocnění                  

a signifikantně kratší medián celkového přežití než jedinci s mutovaným stavem 

IgVH genů (M-B-CLL). Definicí M-B-CLL je choroba vycházející z post-

germinálního paměťového lymfocytu, zatímco U-B-CLL je onemocnění 

z antigen-naivních inkompetentních pregerminálních B-lymfocytů, které 

neprošly procesem změn v terminálním centru a nemají přítomné mutace genů 

IgVH. (Papajík et al., 2006a)  

Výskyt B-CLL v rodinné anamnéze byl prokázán u 5 – 10% pacientů, ale 

dědičné mutace specifických genů, které by vysvětlovaly familiární hromadění, 

B-CLL  zatím nebyly objeveny. (Kozák, 2008)  

2.1.3 Příznaky 

Chronická B-lymfocytární leukémie byla tradičně považována za nemoc 

s dlouhým přežíváním až 30 let od stanovení příznaků. Doba trvání a závěr 

nemoci je nicméně vysoce variabilní. (Méhes, 2005). Většina nemocných je dnes 

diagnostikována již v asymptomatické fázi choroby při rutinním lékařském 

vyšetření např. při pravidelné preventivní prohlídce, v rámci předoperačního 

screeningu nebo při vyšetření pro jiné onemocnění, které s diagnózou CLL 

přímo nesouvisí. Dříve tomu tak nebylo, ještě před 30 lety podíl nemocných,     

u nichž byla diagnostikována B-CLL v počátečním stádiu, nedosahoval ani 

poloviny, dnes tito pacienti tvoří 70-80% ze všech nově diagnostikovaných 

případů. Pro toto onemocnění je typické dlouhé až desítky let trvající 

bezpříznakové období a jedinými známkami onemocnění jsou abnormality 
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v krevním obraze u lymfocytů. Nemocní mohou cítit lehkou slabost, únavu, 

bledost, dušnost atd. (Papajík et al., 2006b). Jedním z prvních charakteristických 

příznaků u B-CLL bývá zvětšení uzlin lokalizovaných na více místech např. na 

krku, v axilární nebo invaginální oblasti. Uzliny bývají zpravidla měkké, 

nebolestivé a často dosahují značných rozměrů a tak způsobují značné 

mechanické potíže (Klener, 2001). Prvotní obtíže nemusí být vždy spojeny se 

zvětšením uzlin, mohou být postiženy i jiné orgánové systémy např. se může 

jednat o hepatosplenomegalii , která se projevuje bolestmi břicha, zvětšením 

jeho objemu, pocitem plnosti i tlakem v břiše, nebo o postižení trávicího ústrojí. 

Pokročilejší stádium onemocnění se projevuje celkovými obtížemi např. větším 

úbytkem hmotnosti, noční pocení, poruchy krevního srážení v důsledku 

nedostatku krevních destiček, často dlouhodobě přetrvávající a opakující se 

infekční onemocnění nebo autoimunitní reakce proti vlastním složkám krve        

i jiným orgánům. (Palásek et al., 2003) 

2.1.4 Biologické charakteristiky onemocn ění 

2.1.4.1 Role mikroprost ředí 

Kontakt s mikroprostředím v okolí leukemických buněk hraje významnou 

roli v rozvoji CLL. Pokud tyto buňky nemají kontakt s T-lymfocyty či akcesorními 

buňkami, velmi rychle podléhají apoptóze, která je pravděpodobně indukována 

interakcí ligandu CD40 na T-lymfocytech a receptorem CD40 na buňkách B-

CLL. Následně tato interakce vede k expresi survivinu (inhibitor apoptózy) 

v leukemických buňkách, k produkci cytokinů IL-4, IFN-α a IFN-γ T-lymfocyty    

a finálně pak k blokádě apoptózy cestou zvýšené exprese genu bcl-2                

a k indukci proliferace klonu B-CLL. Dalším faktorem inhibujícím apoptózu 

buněk B-CLL je jejich kontakt s folikulárními dendritickými buňkami. Ten je 

z části zprostředkován přes antigen CD44 a vše vede k indukci exprese 

antiapoptického proteinu Mcl-1. Významným mikroprostředím, kde byla 

prokázána proliferace buněk B-CLL, jsou pseudofolikuly kostní dřeně                

a lymfatických uzlin, ty exprimují antigen CD5, protein bcl-2 a také survivin. 

Z výše uvedeného rozdělení B-CLL můžeme říci, že výrazným jevem 

patogeneze M-B-CLL jsou interakce leukemických buněk s mikroprostředím, 
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zatímco u forem U-B-CLL se tento faktor projevuje jen v malé míře. (Papajík et al., 

2006a) 

2.1.4.2 Mitotická aktivita a bun ěčné dělení 

Analýzou délky telomér leukemických buněk byl zjištěn signifikantní 

rozdíl pacientů s U-B-CLL a M-B-CLL. U pacientů s U-B-CLL je délka telomér 

mnohem kratší než u pacientů s M-B-CLL. Z toho vyplývá, že leukemické buňky 

u nemocných s U-B-CLL mají daleko extenzivnější anamnézu buněčného 

dělení než buňky u nemocných s M-B-CLL. Zkracování telomér nejprve vede 

k dysfunkci, dále k nestabilitě genomu a následně vznikají chromozomální 

aberace a dysfunkce genů. (Papajík et al., 2006a) 

2.1.4.3 Gen p53 

Gen p53 se nalézá ve 13. úseku krátkých ramen chromozomu 17. Hraje 

důležitou roli v zástavě buněčného cyklu a indukci apoptózy, kterou spouští po 

identifikaci poškození struktury DNA. Tímto mechanismem udržuje integritu 

genomu a brání klonální progresi buněk s abnormální DNA. Delece oblasti 

17p13 bývá častou chromozomální aberací u nemocných s B-CLL. Časté jsou 

také poruchy funkce genu p53 způsobené jeho mutacemi a inaktivací 

indukovanou dalšími regulačními geny. (Papajík et al., 2006a) 

2.1.4.4 Stupeň genové exprese 

Stupeň genové exprese nádoru výrazně napomáhá k poznání jeho 

vzniku, patogenezi, vztahu ke svému buněčnému fyziologickému protějšku, 

dovede detekovat prognosticky odlišné podjednotky a může být použit jako 

základ pro hledání nové, účinné a cílené terapie neoplázie. 

U B-CLL byla objevena snížená exprese velkého množství 

proapoptických genů současně se zvýšením exprese genu BCL-2. Analýzy 

GEP („Gene Expression Profiling“), které se provádí ve skupinách s odlišným 

mutačním stavem, prokázaly, že existuje dobře definovaná skupina asi 30 

genů. Exprese těchto genů je u M-B-CLL odlišná než u U-BCLL. Tyto geny 

mohou pomoci odhalit molekulární podstatu vedoucí k vývoji a progresi 

buněčného klonu B-CLL. 
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Díky metodě GEP byly odhaleny další rozdíly u M-B-CLL a U-B-CLL a to 

na úrovni proteinové syntézy. Jedná se o proteiny hrající roli v organizaci 

subkortikálního aktinu k cytoskeletu a další molekuly fungující při interakcích 

buněčné adheze a aktivace cytoskeletu. Tyto změny umožňují zejména buňkám 

U-B-CLL zvýšit svoji mobilitu a zároveň adhezi, což koreluje s jejich klinicky 

agresivnějším chováním. (Papajík et al., 2006a) 

2.1.4.5 Angiogeneze 

Angiogeneze je fyziologický proces tvořící nové krevní cévy z původně již 

existujících cév a hraje podstatnou roli v neoplastickém procesu jak u solidních 

nádorů, tak u hematologických malignit (Molica, 2004). Zvýšená úroveň 

angiogeneze byla pozorována  různými experimentálními metodami v kostní 

dřeni a v lymfatických uzlinách u pacientů s CLL. U hypervaskulárních nádorů 

se zpočátku uvažovalo, že jde o rozšíření již dříve existujících cév, které se 

vyskytly v důsledku zánětlivých procesů indukovaných nádorovými metabolity   

a nekrózou (Folkman, 1971). Již před více než 30 lety Folkman a spol. 

předpokládali aktivnější roli nově vytvořených krevních cest v nádorovém růstu 

a metastázích a z těchto pokusů vyvodili možné léčebné postupy. Protože 

kostní dřeň a lymfatické orgány jsou hlavními místy hromadění nádorových 

buněk v hematologických malignitách, nepředpokládalo se, že by angiogeneze 

byla tak významná u nádorů měkkých tkání jako u nádorů solidních. Jeden 

z prvních objevů této problematiky pochází od Pereze et al. (Perez-Atayde et al., 

1997), který studoval bioptické vzorky kostní dřeně u dětí s neléčenou akutní 

lymfoblastickou leukémií a srovnával je se vzorky biopsie zdravých osob. 

Významně vyšší hustota cév v kosti a vyšší hladina bFGF (bazický růstový 

faktor fibroblastu) byla nalezena u pacientů s akutní lymfoblastickou leukémií.  

Jak již bylo na začátku řečeno, angiogeneze je procesem tvořícím nové 

krevní cévy. Novotvorba cév závisí na dvou typech faktorů, které jsou funkčně 

protichůdné - faktorech stimulujících angiogenezi a inhibujících angiogenezi, 

které jsou za fyziologických podmínek v rovnováze. Průběh angiogeneze také 

závisí na interakcích buňka-buňka a buňka-extracelulární matrix. Na těchto 

interakcích se dále podílejí vnitřní a vnější membránové proteiny (Letilovic, 2006).  

Pokud dojde k porušení rovnováhy mezi stimulátory a inhibitory, projeví se to 
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snížením nebo zvýšením funkce těchto faktorů. U snížené koncentrace či 

aktivity angiogenních faktorů dochází k poruchám hojení ran, nebo zlomenin a 

naopak jejich zvýšením dochází k růstu nádorů a metastáz.  

Angiogeneze hraje podstatnou úlohu v růstu nádoru. Nádorové ložisko 

potřebuje pro svou existenci a růst cévní zásobení, bez toho je nádor schopen 

dorůstat do rozměru jen 1-2 mm3. Pokud není nádor dostatečně zásoben, 

dochází k hypoxii, která způsobuje genetickou nestabilitu a dochází ke vzniku 

mutací, které potlačují antiangiogenní faktory a to umožní významné uplatnění 

faktorů angiogenních. Objevuje se nový fenotyp nádorových buněk způsobující 

stimulaci angiogeneze. (Klener, 2002)  

Zvýšená angiogeneze je u B-CLL považována za negativní prognostický 

faktor, který zvyšuje agresivitu nádoru a riziko metastáz. Z odborných studií 

bylo zjištěno, že nemocní s vyšším počtem kapilár mají kratší interval progrese 

choroby. Další odborné studie zkoumaly proangiogenní faktory v séru 

nemocných. Nejčastěji analyzovaným parametrem byla hladina vaskulárního 

endoteliálního růstového faktoru VEGF, stimulátoru a hlavního mediátoru 

nádorové angiogeneze. Za podmínek tkáňové hypoxie dovedou leukemické 

buňky tento faktor samy produkovat. (Papajík et al., 2006a)  

Na rozdíl od normálních cév, jsou nádorové cévy klikaté, rozšířené         

a hodně rozvětvené. Ultrastruktura těchto cév je rozšířena interendoteliálními 

spojkami a přerušovanou či chybějící bazální membránou. Endoteliální 

nádorové buňky mají abnormální tvar, rostou jedna přes druhou, zasahují do 

lumen a způsobují tak prosakování cév (Chang et al., 2000). Chang et al. poskytl 

důkaz, že nádor krevních cév může být mozaikou, ve které tvoří povrch lumen 

jak buňky endoteliální, tak nádorové. Buňky hladké svaloviny obklopující 

nádorové cévy nefungují jako fyziologické kontraktilní elementy. (Letilovic, 2006) 

2.1.5 Klasifikace B-CLL 

Určení klinického stádia B-CLL podle Raie a Bineta (tabulky 1 a 2) stále 

patří k nejdůležitějším faktorům prognózy. Oba systémy rozdělují B-CLL na tři 

hlavní prognostické skupiny a podle nich se určuje léčebná strategie. (Kozák, 

2008) 
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Tabulka 1: Klasifikace podle Raie,  Zdroj: Kozák, 2008 

Tabulka 2: Klasifikace podle Bineta,  Zdroj: Kozák, 2008 

 

2.1.6 Laboratorní kritéria pro diagnózu B-CLL 

K určení diagnózy B-CLL kritéria zahrnují absolutní lymfocytózu (více než 

5x109/l) v periferní krvi a kostní dřeni nad 30% spolu s charakteristickým 

imunogenotypickým obrazem monoklonálních lymfocytů. Lymfocytóza 

v obvodové krvi a ve dřeni musí být ve vyšetření opakovaně zachycena (Pecka, 

2006). Hranice pro diagnózu CLL byla původně 5x109/l, podle definice IWCLL 

(international Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia) je možný počet 

lymfocytů pro diagnózu CLL menší než 5x109/l za předpokladu, že lymfocyty 

mají trvalou a charakteristickou morfologii a genotyp (monoklonální B 

lymfocytóza). (Kozák, 2008) 

Klinická stádia CLL dle Raie 

Riziko  Stadium  Klinický nález 
medián 
přežití 
(roky) 

nízké 0 lymfocytóza v krvi a kostní dřeni 10 

střední I lymfocytóza a lymfadenopatie 7 

 
II lymfocytóza a spleno- a/nebo hepato-megalie (±lymfadenopatie) 7 

vysoké III lymfocytóza a anémie* (HGB<110g/l),(±lymfadenopatie) 1,5 - 4 

IV 
lymfocytóza a trombocytopenie* (PLT<100x109/l), 
(±lymfadenopatie) 

1,5 - 4 

* nejde o imunitně podmíněnou anémii, resp. Trombocytopenii 

Klinická stádia CLL dle Bineta 

Riziko  Stadium  Klinický nález 
medián 
přežití 
(roky) 

nízké A lymfocytóza a postižení méně než 3 oblastí* 12 

střední B lymfocytóza a postižení 3 a více oblastí 5 - 7 

vysoké C lymfocytóza a anémie* (HGB<100g/l) a/nebo trombocytopenie* 
(PLT<100x109/l) 

2 - 4 

* Oblasti: krční uzliny, axilární uzliny, inguinální uzliny, játra, slezina 

* nejde o imunitně podmíněnou anémii, resp. Trombocytopenii 
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2.1.6.1 Krevní obraz  

  V době diagnózy mají asi dvě třetiny pacientů počet lymfocytů menší než 

30x109/l, ale vzácností nebývají počty lymfocytů vysoce nad 100 x109/l. 

Absolutní počet neutrofilů v době diagnózy může být normální, anémie 

s hemoglobinem pod 110g/l postihuje 10-15% nově diagnostikovaných 

pacientů, trombocytopenie (PLT <100x109/l) bývá nalezena u 10% pacientů. 

Anémie a trombocytopenie vznikají z mnoha příčin, jedná se o mechanický 

útlak kostní dřeně a významnou měrou jde o myelosupresivní působení 

cytokinů produkovaných buňkami CLL, v některých případech jde                      

o autoimunitní proces např. sekundární AIHA, ITP, nebo PRCA – čistá aplazie 

červené řady. (Kozák, 2008) 

2.1.6.2 Krevní nát ěr 

Leukemické lymfocyty jsou v nátěru 

obvodové krve obvykle malého rozměru, 

jaderný chromatin je denzní, s úzkým 

lemem cytoplazmy, jaderné                       

a cytoplazmatické membrány bývají dobře 

patrné. Lymfocyty větších rozměrů bývají 

jen místy. Rovněž mohou být přítomny 

prolymfocyty, ale obvykle jen do 10%. 

Zhruba v 15% případů B-CLL se vyskytují 

v morfologii určité atypie, např. 

mechanismy narušené buňky, tzv. 

Grumprechtovy stíny. (Kozák, 2008)  

2.1.6.3 Kostní d řeň 

U B-CLL je kostní dřeň vždy 

postižena nádorovou infiltrací, podle 

klasického kritéria musí být počet 

lymfocytů vyšší než 30%, ale ne vždy se stupeň infiltrace kostní dřeně shoduje 

se stádiem onemocnění. Rozlišujeme infiltraci modulární, intersticiální, 

smíšenou a difúzní (35%), která je spojována s horší prognózou. Vyšetření 

kostní dřeně sice není pro stanovení diagnózy nezbytné, ale je užitečné např. 

Obrázek 2: 

Nátěr periferní krve u B-CLL,   

kde se nachází leukemické buňky 

a Grumprechtovy stíny 

Zdroj: www.hematologieamc.nl/ 

index.cgi?w=calc&p=bb_B-CLL2 
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ke stanovení celularity kostní dřeně (- ta může být buď normocelulární nebo 

hypercelulární) nebo z důvodu zjišťování příčin anémie (PRCA apod.). (Kozák, 

2008)   

2.1.6.4 Histologické vyšet ření 

Histologické vyšetření lymfatické uzliny se ke stanovení B-CLL obvykle 

neprovádí, ale v případě, kdy je podezření na jednu z komplikací a to 

transformaci do lymfoproliferace vyššího stupně malignity, obvykle 

imunoblastické varianty difuzního velkobuněčného B lymfomu. Typickým 

histologickým obrazem uzliny u CLL je přítomnost tzv. paraimunoblastů, které 

mohou vytvářet až pseudofolikuly. Obraz CLL a lymfomu z malých buněk je 

v uzlině totožný, jejich rozlišení umožní až vyšetření kostní dřeně a krve. 

Histologický obraz B-CLL ve slezině je charakteristický infiltrací bílé pulpy. 

Známky hypersplenizmu doprovází stav, kdy je více postižena červená pulpa. 

Při postižení jater je infiltrace přítomna v portálních polích. (Kozák, 2008) 

2.1.6.5 Imunofenotypizace 

Metodou průtokové cytometrie stanovujeme imunofenotyp nádorových 

elementů a jednoznačně tak potvrdíme diagnózu B-CLL. Imunofenotyp B-CLL 

je velmi charakteristický a ve většině případů odlišuje onemocnění od jiných 

typů lymfoidních proliferací.  

Typická bývá přítomnost povrchového imunoglobulinu sIg , obvykle typu 

IgM, často s koexpresí IgD.  

Dalším znakem na povrchu leukemických buněk je CD5 antigen , ten 

představuje základní marker fyziologických T-lymfocytů nalézajících se 

v plášťové zóně lymfatických folikulů a produkujících přirozené polyreaktivní 

protilátky. Spolu s antigenem CD5 jsou exprimovány tzv. pan-B-buněčné 

antigeny – CD19, CD20 a CD79a. Exprese znaku CD 19 je konstantní a silná, 

zatímco exprese molekuly CD 20 bývá velmi variabilní. Na povrchu některých 

leukemických buněk se nachází sotva 2000 molekul antigenu, zatímco u jiných 

klonů to může být až 70 000 vazebných míst. Tato skutečnost je důležitá pro 

nové léčebné postupy, které používají monoklonální protilátku proti antigenu CD 
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20 - rituximab. Exprese CD 20 totiž výrazně koreluje s vazbou protilátky a 

aktivací komplementu, resp. s cytotoxicitou závislou na komplementu.  

Dalším znakem nalézaným na povrchu B-CLL lymfocytů je molekula 

CD23. Jedná se o transmembránový protein fungující jako receptor pro IgE      

a zároveň jako adhezivní molekula lymfocytů, která reaguje s ligandem 

CD21receptorem pro virus Epstein-Baarové. Proteolytické mechanismy často 

CD23 antigen štěpí a jako solubilní molekula (sCD23) se vyskytuje v séru. 

Zásadní vzestup sCD23 většinou znamená významné riziko progrese choroby  

a hladina sCD23 stoupá dříve než kterékoliv standardní znaky, tzn., že dokáže 

tuto progresi včas odhalit.  

Další znaky přítomné u 10-15% nemocných jsou FMC7, CD22 a CD79b. 

Nemocní s FMC7 mají horší prognózu.  

Z diferenciálně diagnostického hlediska je v některých případech dobré 

použít ke stanovení diagnózy tzv. skórovací systém dle Matutese. Tato 

konstrukce je založena na bodování – 1 bod se přičte při nálezu markeru 

typickém pro B-CLL (v atypické situaci se bod nepočítá). Zcela typický fenotyp 

dosahuje celkem 5 bodů, 3 – 4 body má aberativní (ne zcela typickou) antigenní 

expresi, zisk 0 – 2 bodů diagnózu B-CLL nepodporuje. (Matutes at. al., 1994) 

Tabulka 3:  Skórovací systém diagnostiky B-CLL  založený na hodnocení fenotypu dle 

Matutese, 1994,  Zdroj: ( Matutes at.al., 1994) 

Znak Body 

 1 2 

CD5 Pozitivní Negativní 

CD23 Pozitivní Negativní 

FMC 7 Negativní Pozitivní 

sIg Slabě pozitivní Středně až silně pozitivní 

CD22/CD79b Slabě pozitivní/negativní Středně pozitivní/silně pozitivní 

2.1.7 Prognostické faktory  

Kromě klinického stadia existuje celá řada klinických a biologických 

faktorů, které mají vztah k prognóze pacientů s B-CLL. Některé z těchto faktorů 
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jsou nezávislé na klinickém stadiu. Mezi nejpoužívanější rizikové faktory patří 

chromozomální aberace, exprese CD38 a ZAP-70 a mutační stav IgVH. Tyto 

faktory jsou spojené s agresivním průběhem onemocnění a krátkým přežitím. 

(Kozák, 2008)  

Chromozomální aberace 

U pacientů s B-CLL bývají pozorovány četné cytogenetické změny. 

Některé změny 13q- a +12q jsou dobrou prognózou pro nemocného, ale změny 

17q- a 11q- ukazují na agresivnější průběh onemocnění s horší prognózou 

(Pecka, 2006). Nejčastěji vyskytující se abnormalita u pacientů s B-CLL je 

popsána delece pruhu 13q14, následovaná výskytem delece úseku 11q22.3 – 

q23.1, trisomií 12 chromozomu, delecí 6q21 a 17p13. (Papajík et al., 2006a) 

Delece 13q14  byla nalezena u více než 50% nemocných ve dvou 

formách. První monoalelická se vyskytuje u 2/3 případů a druhá bialelická u 

zbývající jedné třetiny. V této oblasti leží významný tumor-supresorový gen RB1 

(gen retinoblastomu). Tento gen hraje významnou roli v kontrole buněčného 

cyklu a regulaci transkripce. Ztráta jeho funkce, respektive defekt syntézy jím 

kódovaného fosfoproteinu, by mohla být důležitým prvkem spouštěcím klonální 

expanzi buněk B-CLL. Aby tato situace nastala, je nutná inaktivace obou alel 

genu. Nemocní s touto delecí jsou diagnostikováni v iniciálním stádiu choroby, 

leukemický klon má většinou mutovaný stav IgVH genů a choroba zůstává 

dlouhodobě stabilní a neaktivní. 

Delece 11q22-q23  se řadí na druhé místo v četnosti mezi genetickými 

abnormalitami u nemocných s B-CLL. I když není znám přesný mechanismus 

této delece, klinický obraz pacientů je velmi charakteristický, nemocní jsou 

mladšího věku, stádium nemoci bývá většinou pokročilé a velmi často se u nich 

nachází značná uzlinová masa jak na periferii, tak i v mediastinu a břiše. 

Trisomie 12  byla popsána již na počátku 80. let jako nenáhodná 

cytogenetická změna u nemocných s B-CLL. Pacienti s přítomností trisomie 12 

mají horší prognózu. 

Delece 6q  je nejčastěji se vyskytující chromozomová aberace                 

u lymfoidních malignit. Nemocní s touto abnormalitou bývají diagnostikováni 
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s vyšším počtem leukocytů, s výraznější lymfadenomegalií a celkově 

s agresivnějším průběhem onemocnění. 

Delece 17p  je charakterizována postižením genu p53, který se v této 

oblasti nachází. I když se jedná o deleci monoalelickou, ve většině případů 

dochází k mutaci i druhé alely genu p53 a tím ke ztrátě funkce tohoto genu. 

Výskyt delece 17p nebo dysfunkce genu p53 prokázaly výrazně prognosticky 

nepříznivou reakci B-CLL na léčbu a celkové přežití. (Papajík et al., 2006a) 

CD 38 

Molekula CD38 patří k dalším důležitým znakům B-CLL. CD38 antigen 

se nachází na povrchu různých hemopoetických buněk (T-, B-lymfocyty, 

plazmatické buňky) a jeho buněčnými funkcemi jsou schopnost transdukovat 

signály potřebné pro regulaci buněčné proliferace a přežití (blokáda apoptózy   

a zvýšená exprese genu bcl-2 ve spolupráci s BCR komplexem) a dále tento 

antigen funguje také jako adhezivní molekula kontaktu leukemických buněk      

a endotelových povrchů (Papajík et al., 2006b). CD38 se většinou vyskytuje           

u nemocných s agresivní chorobou bez ohledu na stádium nemoci a jeho 

exprese je spojena s nepříznivou prognózou a kratším přežitím nemocných. CD 

38 se výrazně vyskytuje u nemocných s nemutovaným stavem IgVH. I když 

korelace znaku CD 38 a nemutovaným stavem IgVH není stoprocentní, přesto 

zařazujeme CD 38 k nezávislým prognostickým markerům. (Mayer et al., 2007) 

ZAP-70 (zeta – associated phosphoprotein – 70) 

Jedná se o plazmatický protein s tyrozinkinázovou aktivitou, který je 

běžně exprimován T lymfocyty (Mayer, 2007) a NK buňkami a jeho hodnoty v B 

buňkách jsou velmi nízké nebo vůbec není přítomen (Montserrat, 2006). 

V cytoplazmě NK buněk a T lymfocytů hraje důležitou roli v signálních drahách 

spojených s T-buněčným receptorem (Papajík, 2006a). U ZAP-70 bylo zjištěno, že 

je jedním z odlišně exprimovaných genů U-B-CLL a M-B-CLL. U mutovaných 

stavů jsou jeho hodnoty negativní, zatímco u nemutovaných forem jsou 

pozitivní. Dále byla také nalezena velmi dobrá korelace mezi ZAP-70 a IgVH 

mutacemi. Podle některých prací se dokonce ukázalo, že ZAP-70 může být 

lepší než IgVH mutace v určení průběhu onemocnění, protože v průběhu 

nemoci zůstává plně stabilní. 
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ZAP-70 společně s antigenem CD38 mohou poskytnout doplňující 

prognostickou informaci tzn., že pacienti, u kterých byla vyjádřena vysoká 

exprese obou genů, mají horší prognózu než ti, u kterých nebyl prokázán ani 

jeden z těchto ukazatelů. Tyto výsledky budou ještě dalším předmětem studií. 

(Montserrat, 2006)  

Mutační stav IgV H genů 

 Byla podána řada důkazů, že nejméně u 50% případů B-CLL jsou takové 

mutace přítomny tzn., že geny kódující variabilní oblast těžkých řetězců – VH 

geny, mají méně než 98% sekvenční homologie ve srovnání s příslušným 

mateřským (referčním či „germline“) genem. Stanovení tohoto mutačního stavu 

se stalo jedním z nejsilnějších prognostických ukazatelů u nemocných s B-CLL, 

které jsou v dnešní době používány. (Papajík et al., 2006b) 

Tabulka 4: P řehled rizikových faktor ů u B-CLL,  Zdroj: Kozák, 2008 

Rizikové faktory u B-CLL 

                                                                                                             Riziko 

Prognostický faktor Nízké Vysoké 

Pohlaví žena muž 

Klinické stadium* Binet A/Rai 0 Binet C/Rai III, IV 

Morfologie lymfocytů typická atypická 

Infiltrace kostní dřeně nodulární intersticiální difuzní 

Chromozomální aberace* 
normální karyotyp nebo izolovaná 

13q- 
17p-, 11q- 

Exprese CD38* <20–30 % >20–30 z % 

Exprese ZAP-70* <20–30 % >20–30 z % 

Mutační stav IgVH* mutovaný nemutovaný 

Zdvojovací čas lymfocytů* > 12 měsíců ≤12 měsíců 

Hladina sérového β2-

mikroglobulinu 
nízká nebo normální vyšší 

Hladina sérové thymidinkinázy nízká nebo normální vyšší 

Hladina laktátdehydrogenázy nízká nebo normální vyšší 

Hladina sérového solubilního 

CD23 
nízká nebo normální vyšší 

Hladina sérového VEGF nízká nebo normální vyšší 

P53  normální 
ztráta, mutace, 

dysfunkce 

* nejvíce používané rizikové faktory spojené s agresivním průběhem onemocnění a krátkým 

přežitím 
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2.1.8 Léčba 

Jak již bylo řečeno v úvodu, B-CLL je charakterizována vysoce 

variabilním průběhem choroby. Alogenní transplantace kostní dřeně je zatím 

jedinou šancí na vyléčení, ale vhodných pacientů k tomuto rizikovému výkonu je 

jen velmi málo. 

U každého pacienta je nutné dobře zvážit načasování začátku terapie. 

Někteří pacienti nebudou léčbu potřebovat vůbec, jejich onemocnění bude 

indolentní a nebude mít vliv na délku života. Naopak u jiných pacientů je třeba 

zahájit léčbu neprodleně, neboť onemocnění je velmi agresivní a způsobuje 

celou řadu komplikací.  

Při plánování léčby je důležité vědět, kdy léčbu zahájit a jakou terapii 

použít. Léčba se zahajuje vždy u stádia Rai III a IV nebo Binet C. U méně 

pokročilé B-CLL se používají ještě klasická kritéria z roku 1996 (alespoň 1 

kritérium musí být splněno). Jsou uvedeny v tabulce 5. Pokud pacient ještě 

nesplňuje podmínky pro zahájení terapie, je možné zahájit léčbu v rámci 

prospektivních klinických studií.  

Tabulka 5: Kritéria pro zahájení lé čby u B-CLL,  Zdroj: Kozák 2008 

 
Kritéria pro zahájení lé čby u B-CLL nízkého a st ředního rizika (Rai, Binet)  
 

� celkové příznaky (za nepřítomnosti infekce) 
- váhový úbytek ≥ 10% za 6 měsíců 
- extrémní únava 
- noční pocení 
- teploty > 38°C po ≥ 2 týdny 

� progresivní selhání kostní dřeně s rozvojem nebo zhoršením anémie/nebo 
trombocytopenie 

� autoimunitní cytopenie 
� masivní (> 6cm pod žeberní oblouk) nebo progresivní splenomegalie 
� masivní (> 10cm) nebo progresivní lymfadenopatie 
� progresivní lymfocytóza 

- > 50% vzestup na 2 měsíce 
- zdvojovací čas lymfocytů < 6 měsíců 
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Nové účinné terapeutické postupy u pacientů s B-CLL dovolují navodit 

kompletní remisi. Hodnocení odpovědi na terapii je samozřejmou součástí léčby 

B-CLL. Kompletní remise je definována jako stav, který vyžaduje nepřítomnost 

známek onemocnění při fyzikálním vyšetření, počet lymfocytů v obvodové krvi 

<4x109/l, v kostní dřeni lymfocyty pod 30% a nepřítomnost nodulárních infiltrátů, 

úpravu počtu neutrofilů, destiček a hladiny hemoglobinu. 

Za posledních 15 let se B-CLL změnila z původně léčebně nezajímavého 

nevyléčitelného onemocnění na chorobu, u níž je možné terapií navodit 

dlouhotrvající remisi i na molekulární úrovni a udržet normální kvalitu života po 

velmi dlouhou dobu.  

U mladších pacientů a odpovídajícího biologického věku je cílem léčby 

navození kompletní remise, pokud možno až na molekulární úrovni 

(molekulární remise). Kompletní remise umožňuje pacientovi dobrou kvalitu 

života včetně možnosti pracovat. U starších pacientů je cílem terapie udržet 

zejména dosavadní kvalitu života, tedy léčba je vedena s paliativním úmyslem. 

Součástí každé léčby B-CLL je podpůrná terapie, která se zaměřuje zejména na 

korekci imunodeficitu a korekci cytopenií. (Kozák, 2008)  

Chemoterapie 

Jednou ze základních možností léčby B-CLL je chemoterapie. Principem 

této léčby je zastavení buněčného růstu cytostatiky. Cytostatika nejsou bohužel 

zaměřená jen na nádorové buňky, ale přechodně mohou poškodit i zdravé 

buňky tkání (Palásek et. al., 2003). Jedny z nejstarších cytostatik v terapii CLL je 

chlorambucil, který patří do skupiny alkylačních látek. Celková odpověď na 

léčbu se pohybuje mezi 75 – 80%. Přelomovou záležitostí při léčbě B-CLL se 

stal objev purinových analog, které jsou účinná jak na proliferující buňky, tak 

i na elementy v klidové fázi buněčného cyklu. Použitím fludarabinu a dalších 

purinových analog bylo dosaženo zvýšení počtu léčebných odpovědí včetně 

kompletních remisí a byla výrazně prodloužena délka jejich trvání. Historicky 

nejúčinnější chemoterapií v léčbě B-CLL se stala kombinace fludarabinu 

a cyklofosfamidu. U většiny nemocných však ani tato léčba nevedla k potlačení 
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nádorového klonu pod hladinu detekce současnými citlivými molekulárně 

biologickými metodami. (Papajík et al., 2006c) 

Radioterapie 

Radioterapie využívá ionizujícího záření zastavující růst nádorových 

buněk. V léčbě znamená B-CLL doplňkovou metodou.  Je použita u zvětšených 

lymfatických uzlin nebo při extrémním zvětšení sleziny, která způsobuje 

mechanické obtíže. (Palásek et. al., 2003) 

Imunoterapie 

Jedná se o moderní léčebnou metodu využívající schopnosti vlastního 

imunitního systému v ničení nádorových buněk (Palásek et. al., 2003). 

Monoklonolání protilátky působí cíleně na leukemickou buňku a dovedou 

indukovat její apoptózu a pomocí komplementu a efektorových buněk i její 

přímé zničení. Dostupné a standardně používané mononukleární protilátky 

v léčbě B-CLL jsou Alemtuzumab (anti-CD52) a rituximab (anti-CD20). 

Alemtuzumab je indukován především v léčbě relabujících a refrakterních 

nemocných. Ukazuje se, že by se mohl stát účinným lékem minimalizujícím 

zbytkovou chorobu po předchozí chemoterapii.  Rituximab se díky sinergnímu 

působení s konvenčními cytostatiky stává stále častěji používaným lékem první 

linie a je velmi pravděpodobné, že se kombinace protilátky anti-CD20, 

fludarabinu a cyklofosfamidinu stane zlatým standardem iniciální terapie 

nemocných s B-CLL. Zavedení purinových analog, jejich kombinace 

s alkylačními cytostatiky a monoklonálními protilátkami zvyšuje počet remisí 

a trvání léčebné odpovědi, přesto u všech nemocných posléze dochází 

k relapsu nebo progresi onemocnění. Problémem totiž zůstává nemožnost 

vymítit z organismu pacienta zbytkovou chorobu. (Papajík et al., 2007a)  

Transplantace kostní d řeně 

Transplantace kostní dřeně se sice standardně neprovádí, ale 

v případech, kdy onemocnění rychle postupuje a již od počátku neodpovídá 

dostatečně na standardní léčbu, by měla být vždy zvažována jako jedna 

z léčebných možností. Pacientovi je podána intenzivnější a agresivnější 
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chemoterapie v průběhu několika dní před vlastní transplantací, která je 

provedena formou nitrožilní infuze krvetvorné tkáně. U nemocných s B-CLL by 

měla být zvažována především transplantace alogenní nebo syngenní (Palásek 

et al., 2003). Alogenní transplantace je považována za jedinečnou metodu, která 

může za optimálních podmínek B-CLL úplně vyléčit. Imunokompetitivní buňky 

dárce mohou velmi účinně likvidovat znovu objevené nádorové elementy 

a potvrdila se tak existence tzv. reakce štěpu proti nádoru (leukemii, lymfou), 

která prokazatelně zlepšuje přežití nemocných a vede k trvalé eliminaci 

leukémie. (Papajík et al., 2007b)  

2.1.9 Komplikace CLL 

Mezi hlavní komplikace CLL patří přechod do vyššího stupně malignity – 

tzv. Richterův syndrom, ke kterému dochází asi u 10 % pacientů. Nejčastější 

formou transformace je difúzní velkobuněčný B lymfom. Transformace se 

projevuje obvykle rychlou progresí lymfadenopatie v jedné nebo více oblastech, 

ale takto může být postižena i slezina. Prognóza těchto pacientů je obvykle 

špatná s mediánem přežití méně než 6 měsíců. Dalším přechodem do vyššího 

stupně malignity může být prolymfocytární transformace. Je definována jako B-

CLL s množstvím prolymfocytů ≥ 55%. Jedná se o vzácnou komplikaci spíše 

u pacientů pokročilejšího věku spojenou s vysokým počtem lymfocytů 

a prolymfocytů (> 100x109/l), výraznou hepatosplenomegálií, výpotky 

a periorbitálními výpotky. Léčba je obvykle neúspěšná. 

Dále to mohou být komplikace imunitního systému. Jednak to mohou být 

projevy autoimunity - autoimunitní hemolytická anémie (AIHA) přítomna v 3 – 

37%, častěji u starších pacientů s pokročilým stádiem onemocnění nebo 

imunitní trombocytopenická purpura (ITP) vyskytující se u 2 – 4% pacientů, 

případně čistá aplazie červené krevní řady (PRCA) s nízkým počtem 

retikulocytů a vymizením erytroidních prekurzorů v kostní dřeni postihuje 1 – 6% 

pacientů. Vznik AIHA, ITP ani PRCA nemá negativní vliv na přežití pacientů 

daného stádia B-CLL. Nebo se může jednat o buněčný a humorální imunitní 

deficit. Ten se většinou projevuje rekurentními infekty nebo sekundárními 

malignitami. Přes 70 % pacientů s B-CLL bývá postiženo komplikující infekcí 

a ty bývají v 55 % příčinou smrti těchto pacientů. Nejčastěji se jedná 
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o bakteriální infekce horních a dolních dýchacích cest, které vznikají 

v souvislosti s poklesem humorální imunity. Infekce se také rozvíjejí 

v souvislosti s granulocytopenií a lymfopenií po a při chemo/imuno terapii. 

Sekundární malignita se objevuje v 11 % případů a jedná se zejména o maligní 

melanom, karcinomy plic, laryngu, žaludku, žlučníku, mozkové nádory 

a Kaposiho sarkom. Akutní myeloidní leukémie nebo myelodysplastikcý 

syndrom se vyskytují u B-CLL  u méně než 1 % pacientů a to jak u léčených tak 

neléčených. 

Neimunitní anémie je další komplikací pokročilého stádia B-CLL, jedná 

se většinou o pacienty s mediánem věku mezi 60 – 70 lety, kdy je snížena 

tolerance anémie a často bývá vyjádřen anemický syndrom. Tato anémie má 

multifaktoriální patogenezi a způsobuje pacientům s B-CLL řadu obtíží. (Kozák, 

2008) 
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2.2 Polymerázová řetězová reakce 

Polymerázová řetězová reakce (PCR – Polymerase Chain Reaction) 

probíhá v podmínkách in vitro. Jedná se o enzymatickou reakci, při které 

dochází k syntéze velkého počtu kopií konkrétní sekvence DNA v krátkém 

časovém intervalu. Díky této technice tak může být rychle a vysoce selektivně 

namnožena konkrétní nukleotidová sekvence DNA (Alberts, 1998). PCR řadíme 

do tří skupin:  

• Standardní PCR zahrnuje amplifikaci oddělené DNA sekvence, která má 

většinou méně než 5 kb na délku. Používá se např. k sekvenování, 

klonování a odhalení mutací. 

• Dlouhá „ long-range“ PCR se používá pro amplifikaci dlouhých úseků 

DNA (nejčastěji 5kb až 40kb). Užívá se pro sekvenování dlouhých úseků 

DNA, amplifikaci kompletních genů, detekci a diagnostiku lékařsky 

důležitého, rozsáhlého genu s inzercí nebo delecí, molekulární klonování 

atd.  

• mnohonásobná „multiplex“ PCR umožňuje detekci několika genů 

současně v jedné reakční směsi (Šmarda et al., 2005), které jsou většinou 

menší než 5kb. Využívá se např. pro forenzní identifikace, detekci 

patogenů, genetickou diagnostiku nemocí a v populační genetice. (PCR 

protocols, 2003) 

PCR se dnes široce užívá, například v diagnostice při analýze 

genetických chorob, namnožení jakéhokoliv genu i z velmi malého vzorku DNA, 

pro klonování úseku DNA a RNA, kdy pomocí PCR můžeme získat, jak kopii 

genomové DNA, tak cDNA a v neposlední řadě díky své vysoké citlivosti se 

využívá při detekci patogenů již v počátečních stádiích a v soudním lékařství. 

(Alberts, 1998) 
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krátkém, ale důležitém článku v časopise 

Nature popsali James Watson a Francis Crick strukturu DNA 

 navrhli mechanismus replikace, za což v roce 2962 

dostali Nobelovu cenu. (Watson J. a Crick F., 1953)  

roku 1950 Arthur Kornberg začal studovat 

mechanismus replikace DNA a v roce 1957 identifikoval první 

Jen o tři roky později se H. Gobin Khorana 

objevu genetického kódu a zahájil velký 

projekt, který se týkal úplné syntézy funkčního lidského 

ůkopníkem mnoha technik k vytváření  

tetických DNA oligonukleotidů. Díky 

roce 1968 byla udělena Nobelova 

ědcem, který se zapsal do historie 

Kjell Kleppe. Ten v roce 1971 popsal proces velmi podobný 

PCR a nechal ho prozkoumat na patentovém úřadě. Téhož roku byla 

poration v Berkeley v Kalifornii, která p

z chemického do biotechnologického průmyslu a začala zkoumat klonování 

a expersi lidských genů a dále se věnovala vývoji diagnostických test

O rok později Frederick Sanger oznamuje metodu pro 

ování sekvence DNA. Technika obsahuje oligonukleotidy, DNA polymerázu 

tidové prekurzory, které blokují další prodloužení primeru. 

decké konferenci, která se uskutečnila v roce 1980, byly uve

řebné provést PCR amplifikaci. (www.soe.ucsc.edu

tnu roku 1983 zaměstnanec firmy Cetus Corporation 

Banks Mullis syntetizoval oligonukleotidové sondy a analyzoval mutaci p

lidské genetické onemocnění. Postupně zkoušel a zdokonaloval Sangerovu 

ční metodu, která měla potíže v specifickém umíst

řidal druhý primer na opačné vlákno. Uvě

ěřující k řetězové reakci replikace pro specifickou 

ji ve stejném roce rozvíjí myšlenku prvního experimentu, který 

zahrnuje tepelný cyklus. Tyto pokusy vedou k opakovaným tepelným 

dvoušroubovice DNA, 
jak ji znázornili 

J. Watson a F. Crick

Nature, 1953; No. 4356, s 

časopise 

strukturu DNA   

roce 2962 

vat 

identifikoval první 

ji se H. Gobin Khorana 

proces velmi podobný 

. Téhož roku byla založena 

rkeley v Kalifornii, která přešla                                

koumat klonování      

novala vývoji diagnostických testů pro 

ji Frederick Sanger oznamuje metodu pro 

ování sekvence DNA. Technika obsahuje oligonukleotidy, DNA polymerázu 

lší prodloužení primeru. 

nila v roce 1980, byly uveřejněny 

www.soe.ucsc.edu) 

anec firmy Cetus Corporation Dr. Kary 

sondy a analyzoval mutaci pro 

 zkoušel a zdokonaloval Sangerovu 

cifickém umístění jednoho 

vlákno. Uvědomil si využití 

ecifickou část genomu - 

ji ve stejném roce rozvíjí myšlenku prvního experimentu, který 

zahrnuje tepelný cyklus. Tyto pokusy vedou k opakovaným tepelným cyklům    

Obrázek 3: 
dvoušroubovice DNA, 

jak ji znázornili  
J. Watson a F. Crick 

Zdroj:  

Nature, 1953; No. 4356, s - 

737 



31 

 

a tvorbou malých segmentů klonovaného genu. V srpnu roku 1984 se k Dr. 

Mullisovi přidali další vědci z firmy Cetus a společně navrhli experimenty PCR, 

které pracují na genomové DNA. Nalezli první viditelné signály a začali reakci 

optimalizovat. Zaměřili se na analýzu mutací cestou PCR a podali žádost na 

patentový úřad. 28. července 1987 byla žádost schválena. 

(http://www.scienceisart.com/A_PCR/PCRhistory_2.html)   

Na začátku roku 1985 skupina vědců použila termostabilní DNA 

polymerázu pocházející z bakterie Thermus aquaticus z termálních pramenů 

v Yellowstonském národním parku (do té doby byl enzym v původní reakci 

nevratně inaktivován vysokou teplotou), která není inaktivávána ve vysokých 

teplotách.  

Další vědec firmy Cetus David Gelfand postupně purifikoval a klonoval 

tuto polymerázu, která umožňuje dokončit PCR amplifikaci.  

Ručně prováděná PCR technika byla pomalá a náročná. Proto skupina 

vědců začala hledat způsob, jakým by proces 

automatizovali. To vedlo ke konstrukci prvního 

termocykleru, který mohl celý proces značně urychlit. 

Při vývoji těchto zařízení vstoupil Cetus do partnerství 

s firmou Perkin-Elmer a uvedl nový DNA termocykler. 

Od roku 1988 Cetus přijal četné poptávky tykající se 

licence, která by umožnila vykonávat PCR pro 

komerční diagnostické účely. 15. ledna 1989 Cetus 

oznámil rozhodnutí spolupracovat s firmou Hoffman - 

LaRoche Incorporated na vývoji a komercializaci lidské 

in vitro diagnostiky a službách založených na PCR 

technologii. Roche Molecular Systems  nakonec koupil 

od Cetusu patentová práva na PCR a další související 

technologie za 300 000 000 dolarů.  

V roce 1993 obdržel Dr. Kary B. Mullis Nobelovu 

cenu za chemii za objev PCR techniky. (Smithsonian 

Videohistory Collection, 2004)  

 

Obrázek 4:  
Dr. Kary Banks Mullis  

Nobelova cena za chemii 

v roce 1993 

Zdroj: 

http://nobelprize.org/nobel_

prizes/chemistry/ 

laureates/1993/mullis-

autobio.html 
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2.2.2 Složení reak ční sm ěsi a reak ční podmínky 

Namnožení nukleové kyseliny má své podmínky a reagencie, bez 

kterých by nebylo možné amplifikaci uskutečnit.  Reakce se připravuje ve 

zkumavce postupným přidáváním následujících reagencií:  voda, pufrovací 

roztok, kofaktor Mg2+, oligonukleotidové primery, čtyři druhy dNTP, DNA 

polymeráza a dsDNA s cílovou sekvencí. Podmínky pro PCR musí být pečlivě 

dodržovány a patří mezi ně: kvalita izolované DNA, přítomnost Mg2+ 

monovalentních kationtů a přítomnost rozpouštědel, které napomáhají stabilitě 

enzymů, podporují lepší specifickou funkci enzymu a stabilizují Tm (melting 

temperature = teplota tání). (Mazura et al., 2001) 

Voda 

 Z důvodu vysokého rizika kontaminace se používá speciálně upravená 

voda – redestilovaná, aby se tak snížila možnost znehodnocení experimentu 

nechtěnou DNA.  

Pufrovací roztok 

 Pufr je nepostradatelnou součástí reakční směsi, která vytváří potřebné 

podmínky pro aktivitu DNA polymerázy. Určuje hodnotu pH, která se pohybuje 

mezi 8,3 – 9,0. Pufr nejčastěji obsahuje 10 mM Tris (hydroxymetyl) aminometan 

hydrochlorid (Tris- HCl) a 50 mM KCl. Pufry jsou komerčně dostupné.  

Mg2+ 

 Mg2+ ionty tvoří komplexy s dNTP a vytváří účinný substrát, který DNA 

polymeráza rozpozná. Koncentrace Mg2+ iontů se pohybuje mezi 0,5 – 5mM     

a je rozhodující pro úspěšnost PCR amplifikace, protože přítomnost volných 

Mg2+ iontů ovlivňuje aktivitu DNA polymerázy, denaturační teplotu vlákna DNA 

obou temlátů a PCR produktu, prodloužení primeru, PCR specificitu a vytváření 

dimer primerů. Nadměrná koncentrace Mg2+ iontů má za následek hromadění 

nespecifických produktů amplifikace, které se na agarózovém gelu zobrazí jako 

vícenásobné proužky. Nedostatek Mg2+ iontů má za následek redukovaný 

výtěžek požadovaného PCR produktu. Je důležité přizpůsobit koncentraci Mg2+ 
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iontů pro každou novou PCR, protože DNA polymeráza požaduje volné Mg2+ 

ionty pro svou aktivitu.  

Primery  

 Primery jsou krátké synteticky vyrobené oligonukleotidové úseky 

jednovláknové DNA, obvykle 18 - 28 nukleotidů dlouhé. Jejich délka může být    

i větší a to až 80 nukleotidů, tyto primery se pak používají u dlouhé PCR. Kratší 

primery jsou zpravidla méně specifické, ale účinnější. Delší primery mají lepší 

specificitu, ale bývají méně účinné. Rozložení oblastí bohatých na G/C a A/T 

páry by měl být rovnoměrný. Obsah G/C párů by měl být 40-60%. Teplota tání 

Tm, definována jako teplota, kdy se od sebe oba řetězce DNA oddělují - měla 

by se lišit maximálně o 5°C. Koncentrace se používá v ětšinou mezi 0.05 – 

1,0µM. Vyšší koncentrace primerů způsobuje nespecifický priming a vytváření 

dimeru primerů, zatímco nižší koncentrace primerů může nepříznivě ovlivnit 

efektivitu PCR. Sekvence primerů by se měla v místě navázání co nejvíce 

shodovat se sekvencí templátu, zejména na 3´- konci a neměla by obsahovat 

repetitivní sekvence, aby nedocházelo k vazbě primerů na více různých místech 

najednou. Primery nesmí být vůči sobě komplementární z důvodu vzniku 

stabilních duplexů.  

 Dvě primerové sekvence se váží na vlákna templátové DNA a ohraničují 

oblast, která bude amplifikována. První primer je komplementární se začátkem 

a druhý s koncem cílové oblasti každý s jiným vláknem DNA. 3´- konce obou 

primerů jsou uzpůsobeny tak, aby se na ně mohly postupně navázat volné 

dNTP.  DNA polymeráza se může připojit po 

navázání primerů na vlákna DNA  a  může začít 

syntéza cílové DNA.  

dNTP 

 Deoxynukleotidtrifosfát se skládá z cukerné 

složky, nukleových kyselin a třech zbytků kyseliny 

fosforečné. V roztoku se vyskytuje volně. Hodnoty 

koncentrace každého dNTP se pohybují mezi 20 - 

200µM. Do PCR jsou dNTP přidávány v nadbytku, 

Obrázek 5:  
strukturní vzorec dNTP 

zdroj: http://hshgp.genome. 
washington.edu/teacher_ 

resources/modules-view.htm 
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a proto se podle nejnižší koncentrace dNTP určuje vhodná délka a složení 

cílové sekvence.   

Během prodlužování primeru se váží svou OH – skupinou na 3´- OH 

konec posledního nukleotidu prodlužovaného řetězce. Vždy se váže ten dNTP, 

který je komplementární k nukleotidu na templátovém řetězci.   

DNA polymeráza 

 DNA polymeráza je enzym, díky kterému dochází k syntéze DNA. Jejím 

úkolem je rozpoznat templát DNA a současně vázat dNTP. Když se DNA 

polymeráza naváže na primer, postupně přidává k templátové DNA 

komplementární nukleotidy a vzniká tak nový řetězec. 

 Při PCR se používají termostabilní DNA polymerázy, které odolávají 

teplotám okolo 100°C. Výběr vhodné DNA polymerázy do reakce se řídí podle 

několika vlastností: stabilitou při 95°C, rychlostí prodlužování řetězce, přesností 

a 5´ - 3´ a 3´- 5´ exonukleázovou aktivitu. Dále je ovlivněna také reakčními 

podmínkami, a to například pH nebo koncentrací přítomných solí.  

Nejběžněji používaný enzym je Taq polymeráza, nazvaná podle bakterie 

Thermus aquaticus. Teplotní optimum tohoto enzymu je mezi 75 – 80°C.  

Poločas rozpadu bývá kolem 40 min. v 95°C. Enzym tak sta čí být aktivní přes 

30 cyklů PCR. Obsah se doporučuje mezi 1 – 2,5 U na 100µL. Zvýšení Taq 

polymerázy nad 2,5 U reakce se může v některých případech zvýšit účinnost 

PCR, ale také zvýšit výtěžek nespecifických produktů PCR na úkor 

požadovaného produktu. Taq polymeráza má prodlužující rychlost 35 až 100 

nukleotidů za sekundu v 72°C. D ůležitou vlastností Taq polymerázy je přesnost 

jako míra stupně chyby. Tato polymeráza postrádá zpětnou kontrolu v podobě 

3´- 5´ exonukleázové aktivity a je její chybovost (četnost mutací) je odhadována 

přibližně na 1 až 2 x 10-5 chyb na nukleotid za duplikaci. (PCR protocols, 2003)  

Mezi další často používané DNA polymerázy patří: 

• Tli DNA polymeráza z Thermococcus litoralis. Žije v teplých pramenech 

v 98°C. Polymeráza má exonukleázovou aktivitu ve sm ěru 3´- 5´. Na trhu 

se je dostupná pod názvem  „VENT polymeráza“. 
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• DNAP z druhů rodu Pyrococcus (Pfu, Pwo, Deep Vent) patří mezi 

teplotně nejstabilnější, žijí až v teplotách přesahujících 100°C  a mají 

exonukleázovou aktivitu ve směru 3´- 5´.  

• Tth DNA polymeráza z Termus thermofilus v přítomnosti iontů Mn2+ má 

schopnost syntetizovat DNA podle RNA templátu. Proto se výhodně 

využívá pro syntézu cDNA, bezprostředně následovanou PCR 

amplifikací produktu. 

(kgn.umbr.cas.cz/prednasky/244%20Zaklady%20gen%20inz/GenIng4a.doc) 

Templátová (matricová) DNA 

 DNA obsahující gen, který chceme amplifikovat a slouží jako matrice pro 

syntézu komplementárních řetězců. Doporučené množství templátové DNA je 

104 až 107 molekul.  

2.2.3 Průběh PCR 

 Každá PCR reakce začíná výchozí denaturací. Důvodem je zajištění 

kompletní denaturace vláken DNA, čímž vznikají vazebná místa pro primery. 

Pokud nedojde k úplné denaturaci, výsledkem reakce je nízký zisk PCR 

produktu. První denaturace probíhá při 92 – 95°C po dobu 2 – 5minut. U vzorků 

bohatých na G/C páry je doba prodloužena na 10 minut. (PCR protocols, 2003) 

 Po dokončení první denaturace následuje cyklus 20 – 40 opakování, 

který se skládá ze tří kroků: 

1. DENATURACE -  při denaturaci dochází k zahřátí reakční směsi na 

teplotu 90 – 98°C na 10s – 1minutu. Dochází k denat uraci dvojvláknové 

DNA do dvou vláken tzv. templátových DNA. Na nedostatečně 

denaturovanou DNA nemohou nasedat primery a příliš dlouhá 

denaturace může způsobit snížení aktivity DNA polymerázy. 

2. PŘIPOJENÍ PRIMERŮ – reakční směs se ochladí na 55 – 70°C na dobu 

30s – 1minuty a dochází k navázání primerů k jejich komplementárním 

sekvencím na templátové DNA. Optimální teplota PCR amplifikace závisí 

na sekvenci nukleotidů, délce a koncentraci primerů. Typická teplota pro 

připojení primerů je 5°C pod vypo čtenou Tm primerů. 
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3. PRODLOUŽENÍ PRIMERŮ, 

POLYMERIZACE – v tomto 

kroku dochází opět k zahřátí 

reakční směsi na 72 – 74°C 

po dobu 1minuty. Následuje 

navázání DNA polymerázy a 

prodloužení vlákna DNA a to 

od obou primerů až na 

konec teplátové DNA 

pomocí volných dNTP. Tyto 

nově syntetizované řetězce 

v dalším cyklu slouží jako 

templáty.  

Celá reakce PCR je 

ukončena závěrečnou extenzí, 

která trvá 5 – 10 minut při teplotě 

72°C a zajiš ťuje plné prodloužení 

všech amplikonů a dokončení 

syntézy. (PCR protocols, 2003) 

Tento cyklus tří kroků se opakuje 20 – 40krát a během krátké doby 

dochází k mnohonásobné amplifikaci vybraného úseku DNA a vznikají 

amplikony. Během každého cyklu se ideálně zdvojnásobí počet těchto sekvencí 

tzn., že po 30 cyklech bude počet amplifikovaných sekvencí dosahovat hodnot 

1 073 741 824. Protože se DNA polymeráza při každém cyklu postupně 

degraduje, bude skutečný celkový počet nižší než uvedená hodnota.  

2.2.4  Optimalizace PCR  

Bohužel neexistují žádné univerzální podmínky, které by byly optimální 

pro všechny PCR. Proto každá PCR vyžaduje specifickou optimalizaci pro 

vybrané páry templát/primery. Nedostatek optimalizace vede často 

k problémům např.: nedetekovatelný PCR produkt nebo nízká efektivita 

amplifikace vybraného templátu, přítomnost nespecifických produktů nebo 

rozmazané pozadí a mutace způsobené chybami v inkorporaci nukleotidu.  

 

Obrázek 6: Schéma PCR reakce 

Zdroj: http://molbiol4masters. 

masters.grkraj.org/html/Genetic_ 

Engineering5C-PCR_Techniques.htm 
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Optimalizace příslušné PCR může být zdlouhavé a komplikované, 

protože obsahuje různé parametry. Níže uvedené parametry již byly popsány 

v kapitole složení reakční směsi a reakční podmínky, zde jsou uvedeny pro 

přehled: 

• Kvalita a koncentrace DNA teplátu 

• návrh a koncentrace primerů 

• koncentrace iontů Mg2+ 

• koncentrace 4 dNTP 

• pufr 

• výběr a koncentrace DNA polymerázy 

• úprava teplotního cyklu PCR 

• přísady a rozpouštědla PCR 

• použití „hot start“ metody 

Optimalizace PCR může být ovlivněna každým parametrem zvlášť nebo 

kombinací vzájemně souvisejících účinků těchto parametrů. (PCR protocols, 2003) 

„Hot start“ metoda 

Tato metoda se používá, aby se předcházelo nespecifickému připojení   

a prodloužení primerů a vzniku primer dimerů. Tato nespecifická reakce může 

nastat, pokud jsou reagencie smíchány při pokojové teplotě. Pokud dojde 

k prodloužení jen jednoho primeru o pouhý jeden falešný nukleotid, tento primer 

může významně zvětšit nespecifickou amplifikaci. Proto by v připravené reakční 

směsi měla být alespoň jedna ze základních složek blokována nebo inhibována 

dokud teplota ve zkumavce nepřekročí optimální teplotu připojení primerů. Je 

doporučeno používat komerčně dostupné protilátky např. anti – Taq 

polymerázu. Tato protilátka udržuje polymerázu nečinnou, dokud se teplota 

nezvýší nad 70°C. Protilátka je pak vy řazena při denaturaci a polymeráza se 

stane aktivní až při zahájení PCR v cykleru. (Roche, Technical Note No. LC 1/99) 

Ověření PCR amplifikace pomocí gelové elektroforézy 

 Posouzení úspěchu PCR amplifikace se provádí pomocí gelové 

elektroforézy s následným obarvením nukleových kyselin nespecifickými 

interkalačními barvivy (ethidium bromid) a pozorování pod UV světlem. 



 Principem elektroforézy je pohyb elektricky nabitých 

poli. Protože nukleové kyseliny mají stejn

vždy pohybují směrem k

jejich částic. Kratší fragmenty se 

pohybují rychleji, a proto urazí v

vzdálenost než fragmenty delší. 

 Amplifikované fragmenty 

napipetují se do jednotlivých 

agarózového gelu, který bývá 1 

3%. Následuje připojení ke zdroji 

napětí a začíná pohyb DNA molekul 

směrem k anodě 

teplotě. Po dokon

elektroforéze, kdy se jednotlivé 

fragmenty pohybovaly podle své 

velikosti, gel se obarví (nap

ethidium bromidem) a 

výsledek reakce pod UV sv

které nám zobrazí jednotlivé 

proužky s očekávanou ve

molekul DNA. (Šmarda et al.

2.3 PCR v reálném č

Na rozdíl od klasické PCR, která 

proběhlé PCR reakci pomocí analýzy „E

PCR přímo během reakce tzv. „v reálném 

či barviv, které detekují mno

zvýšením své fluorescen

výchozího počtu kopií cílové templátové sekvence DNA tj. 

kvantifikace . Real-time PCR probíhá v

provádí jak teplotní cyklování, tak detekci fluorescence v

(Mocellin, 2003) 
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Principem elektroforézy je pohyb elektricky nabitých částic v

poli. Protože nukleové kyseliny mají stejně velký záporný náboj, fragmenty se 

ěrem k anodě a rychlost této migrace je závislá na 

ástic. Kratší fragmenty se 

pohybují rychleji, a proto urazí větší 

vzdálenost než fragmenty delší.  

Amplifikované fragmenty se 

napipetují se do jednotlivých jamek 

, který bývá 1 - 

řipojení ke zdroji 

íná pohyb DNA molekul 

ě při pokojové 

Po dokončené 

elektroforéze, kdy se jednotlivé 

fragmenty pohybovaly podle své 

gel se obarví (např. 

ethidium bromidem) a sledujeme 

výsledek reakce pod UV světlem, 

které nám zobrazí jednotlivé 

čekávanou velikostí 

Šmarda et al., 2005) 

reálném čase 

Na rozdíl od klasické PCR, která umožňuje měřit množství

hlé PCR reakci pomocí analýzy „End-point“, tato metoda sleduje pr

ěhem reakce tzv. „v reálném čase“ pomocí flouorescen

detekují množství PCR produktu během každého

zvýšením své fluorescenční aktivity. Její výhodou je vysoce 

čtu kopií cílové templátové sekvence DNA tj. 

time PCR probíhá v přístrojích zvaných real

provádí jak teplotní cyklování, tak detekci fluorescence v každém c

Obrázek 
Vyhodnocení gelové elektroforézy

Zdroj: vlastní, praktika z
biologie 2010

částic v elektrickém 

orný náboj, fragmenty se 

 a rychlost této migrace je závislá na velikosti 

množství produktu až po 

ato metoda sleduje průběh 

ase“ pomocí flouorescenčních sond 

ěhem každého cyklu 

vysoce přesné stanovení 

tu kopií cílové templátové sekvence DNA tj. schopnost 

real-time cyklery, ty 

každém cyklu PCR. 

Obrázek 7:  
yhodnocení gelové elektroforézy  

Zdroj: vlastní, praktika z molekulární  
biologie 2010 
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2.4 Kvantitativní PCR v reálném čase 

Molekulárně biologické metody zažívají v posledních letech velký rozmach 

a jsou důležitým přínosem pro medicínu. Kvantitativní stanovení RNA, případně 

DNA umožňuje průběžně „v reálném čase“ pomocí fluorescenčních sond či 

barviv sledovat tvorbu PCR produktů již během jednotlivých cyklů amplifikace. 

Tyto moderní metody umožňovaly také vývoj nových termocyklerů                     

a metodických postupů detekce amplifikovaných produktů. Výsledky vybraných 

úseků lidského genomu získané pomocí metody PCR, poskytují významně 

klinická data nejen pro výzkum, ale také monitoring průběhu onemocnění, 

případně léčbu. Získané výsledky tak mohou mít i vysokou prognostickou 

hodnotu.  V dnešní době je již metoda kvantitativního stanovení RNA a DNA 

běžně užívána v klinické laboratorní praxi. (Priglová a König, 2002) 

2.4.1 Princip kvantitativní PCR v reálném čase 

Základy „Real time“ PCR byly položeny v letech 1991 – 1992, kdy 

Higuchi a spol. vytvořili systém, díky kterému bylo možné zaznamenat produkty 

PCR bezprostředně po jejich vzniku, po každém jednotlivém cyklu PCR. Při této 

reakci využili dobře známé vlastnosti interkalačního barviva ethidium bromidu 

(Et-Br), který se navázal na DNA a po UV ozáření fluoreskoval. Et-Br se fixuje 

do nově vytvořené dvouřetězcové DNA (dsDNA) a lze tak měřit zvyšující se 

intenzitu fluorescenčního záření již během PCR. Během amplifikace byly 

v upraveném cycleru ozařovány vzorky UV zářením (530nm) a výslednou 

fluorescenci snímala CCD-kamera napojená na počítač. V současné době se 

pro kvantifikaci DNA využívají jiná interkalační barviva např. SYBR Green I. Pro 

specifickou detekci jsou používány specifické sondy např. TaqMan nebo 

Molekular Beacons. (Priglová a König, 2002) 

2.4.2 Detekční systémy 

Všechny real-time PCR systémy jsou založeny na detekci a kvantifikaci 

fluorescenčního signálu. V reakci se signál zvyšuje přímo úměrně k množství 

PCR produktu. Mezi první látky, které detekovaly množství produktu během 

real-time PCR byly interkalační barviva. V posledních letech se začaly používat 

specifické sondy. 
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2.4.2.1 Interkala ční barviva  

Mezi tato barviva patří Et-Br a SYBR Green I. Et-BR se pro svou malou 

citlivost a specificitu v real-time PCR již nepoužívá.  

SYBR Green I  se při PCR reakci 

váže na dsDNA a tím zvýší intenzitu 

fluorescenčního záření. Pokud nedojde 

k navázání barviva na DNA, intenzita 

fluorescence je nízká. Zvyšující se 

intenzita se měří na konci prodlužovací 

fáze každého PCR cyklu, který kontroluje 

rostoucí množství amplifikované DNA 

(Bustin, 2000). Specificita této reakce je 

závislá na výběru vhodných primerů a na 

podmínkách amplifikace. Pokud jsou 

dodrženy tyto podmínky, je použití SYBR 

Green I v real-time PCR reakci velmi 

přesnou, citlivou a rychlou metodou (Luu, 

2005). Velkou nevýhodou SYBR Green I je, 

že nerozlišuje případnou kontaminaci nespecifickou dsDNA a může zvyšovat 

pozadí interkalací barviva mezi dimery primerů, proto je nutné, aby výsledky 

byly ověřeny následnými rozbory např. pomocí gelové elektroforézy, což je 

kontrola správné amplifikace výsledného produktu nebo pomocí křivky tání. 

(Priglová a König, 2002)  

Pro přesné určení PCR produktů vytvořených v přítomnosti SYBR Green 

I provádíme analýzu reakce křivky tání. Tato metoda umožňuje charakterizovat 

jak očekávané produkty PCR, tak primer dimery podle jejich charakteristické 

teploty tání. Analýza křivky tání je založená na ochlazení a postupném zahřátí 

produktů PCR. Jakmile se dosáhne charakteristického bodu tání Tm každého 

DNA fragmentu, fluorescence se sníží. Reakci si můžete prohlédnout na grafu, 

kde je rychlost změny fluorescence jako funkce teploty – dF/dT. Čistě 

homogenní PCR produkty vytváří jedinou ostře ohraničenou křivku tání s úzkým 

Obrázek 8: princip SYBR Green I  

zdroj: www.up.poznan.pl/~ 
mschmidt/realpisuar.htm 
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vrcholem, na rozdíl od primer dimerů, které tají v nižších teplotách a mají 

vrcholy širší. (Roche, Technical Note No. LC 1/99) 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.2 Specifické sondy 

 Jak již bylo řečeno, specifické sondy zajišťují selektivitu detekce. 

V současných systémech se využívá interakce dvojice fluoroforů, které jsou 

vázány na 5´ a 3´ konci oligonukleotidové sondy. Jeden fluorofor má funkci 

zářiče (reporter – „R“) a zaujímá 5´konec sondy, druhý má funkci zhášeče 

(quencher – „Q“) a je na 3´konci sondy nebo je sonda rozdělena na dvě části -

excitační a emisní část. Pokud je sonda v neaktivním stavu, zhášeč tlumí záření 

emitované zářičem a to procesem tzv. Resonan ční fluorescence p řenosu 

energie  (FRET – ang. „fluorescence resonance energy transfer“). Jakmile dojde 

k navázání sondy ke komplementárnímu úseku jednořetězcové DNA, zhášeč se 

odštěpí nebo oddálí a zářič nyní může vyzařovat fluorescenci. Fluorescenční 

záření je zaznamenáváno po každém cyklu přístrojovým analyzátorem a 

s každou vytvořenou molekulou amplikonu narůstá jeho intenzita. Poté se 

pomocí kalibrační křivky stanoví koncentrace neznámého vzorku. (Priglová a 

König, 2002) 

 

 

 

Obrázek 9: Identifikace primer dimer ů 

Zdroj: Roche, Technical Note No. LC 1/99 
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Mezi specifické sondy řadíme:  

Hybridiza ční sondy  – tato 

metoda využívá dvou hybridizačních 

sond pro zdůraznění specificity. 

Jedna sonda, označená jako dárce, 

nese na svém 3´- konci fluorescein, 

který při excitaci vysílá zelené světlo. 

Její emisní spektrum překrývá 

excitační spektrum příjemce 

fluoroforu, který je spojen s 5´- 

koncem druhé sondy. Tato druhá 

sonda je na svém 3´- konci blokována, aby se zabránilo jejímu prodloužení. 

Excitace dárce má za následek rezonanční přenos energie na příjemce a ten 

vysílá červené fluorescenční světlo. V roztoku jsou obě sondy od sebe 

odděleny. Po navázání k cílové sekvenci jsou sondy v dostatečné blízkosti, aby 

mohl dárce přenést svou energii příjemci. Intenzita fluorescence vydávána 

druhým barvivem je s rostoucím množstvím měřené fluorescence úměrná 

k množství DNA syntetizované během PCR reakce. Fluorescenční signál bude 

detekován jen v případě hybridizace obou sond k jejich správné cílové 

sekvenci. Díky tomu se zvyšuje specificita a tvoří se další flexibilita pro návrh 

sond. Protože sondy nejsou hydrolyzovány a fluorescence je reverzibilní, 

mohou být vytvořeny křivky tání, které lze použít pro genotypizaci analýzou 

křivky tání. (Bustin, 2000)  

Stanovení Genotypu pomocí hybridiza čních sond 

Hybridizační sondy jsou také užívány k určení genotypu a to pomocí 

analýzy křivky tání po dokončené PCR amplifikaci a po vytvoření amplikonů. 

Jeden oligonukleotid z páru hybridizační sondy hybridizuje k části cílové 

sekvence, která není mutovaná a plní funkci kotvící sondy. Další oligonukleotid 

páru hybridizační sondy hybridizuje s mutačním místem (mutační sonda). Druhá 

sonda má nižší teplotu tání Tm než sonda kotvící, a tím se zajistí, že 

fluorescenční signál vygenerovaný během analýzy křivky tání je stanoven 

pouze mutační sondou. Tm je nejen závislá na délce a spojení G+C, ale také 

Obrázek 10: Princip hybridiza ční sondy  

Zdroj: www.up.poznan.pl/~ 
mschmidt/realpisuar.htm 
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na úrovni komplementarity mezi mutační sondou a templátovou DNA. 

, že je hybridizační sonda neúplně komplementární s cílovou DNA, 

hybrid je nestabilní a to má za následek nižší teplotu tání. Ale pokud je 

ní sonda plně komplenentární s cílovou DNA, hybrid má vyšší Tm. P

ční směsi nasednou všechny sondy bez ohledu na plnou 

neúplnou komplementaritu na amplikon amplifikovaný předeš

detekováno jako nárůst fluorescence na maximum. Při postupném oh

íve uvolní sondy (dojde k poklesu fluorescence) v případ

obsahuje mutovanou (neúplně komplementární) alelu. K uvolně

ond z nemutované alely dojde díky vyšší energii pot

ři vyšší teplotě, což je opět detekováno jako pokles 

fluorescence. Výsledek je možné interpretovat jako změnu fluorescence p

 maxima vzniklého grafu tak lze stanovit genotyp pacienta 

Instruction Manual, 2005) 

Molekulové signály  („molecular 

jedná se o hybridizační 

sondy. Protože tyto 

sondy mají 3´ a 5´ konec 

komplementární, dochází k jejich spojení 

a ke vzniku vlásenky, která připomíná 

čkou. Na jednom konci 

ipojen fluorofor a na druhém 

roztoku volné molekuly sondy 

vou konformaci, takže 

Obrázek 
Princip molekulárního signálu

Zdroj: www.up.poznan.pl/~
mschmidt/realpisuar.htm

Obrázek 11

Určení genotypu pacienta pomocí analýzy 

křivky tání

na obrázku můžete vidět 2 homozygotní 

jedince (červená a modrá křivka) a 

heterozygota (černá křivka)

Zdroj: přednáška Mgr.F.Vrbackého
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Obrázek 12:  
Princip molekulárního signálu  

Zdroj: www.up.poznan.pl/~ 
mschmidt/realpisuar.htm 

11:  

Určení genotypu pacienta pomocí analýzy 

křivky tání 

na obrázku můžete vidět 2 homozygotní 

jedince (červená a modrá křivka) a 

heterozygota (černá křivka) 

Zdroj: přednáška Mgr.F.Vrbackého 
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vzhledem k blízkosti fluroforu a zhášeče dochází ke zhášení fluorescence. Když 

se sonda naváže na cílovou sekvenci, nastane konformační přeměna, oddělí se 

fluorofor a zhášeč a vzniká fluorescenční záření. Specificita sondy spočívá ve 

faktu, že pokud není cílová sekvence zcela komplementární se sondou, sonda 

se nenaváže a fluorescence nevznikne. (Bustin, 2000) 

Hydrolyza ční „Taqman“ 

sonda  – využívá 5´- 3´ exonukleázové 

aktivity DNA polymerázy k hydrolýze 

hybridizovaných sond navázaných na 

cílovou sekvenci. Obvykle se používá 

Taq nebo Tth polymeráza. Fluorofor je 

připojen na 3´-   a zhášeč na 5´- konci 

sondy. Excitovaný fluorofor předává 

svou energii zhášeči, takže intenzita 

fluorescence je nízká. Sonda se váže 

na komplentární sekvenci mezi DNA 

polymerázou a primerem. DNA 

polymeráza se aktivuje a prodlužuje 

v PCR primer. Poté co narazí na 

sondu, začne ji odbourávat od 5´-

konce. Dochází k oddělení fluoroforu 

i zhášeče a díky tomu fluoresecence 

roste a nedochází ke zhášení. (Bustin, 

2000) 

2.4.3 Přístrojové vybavení 

 Při kvantitativní real-time PCR se používá kombinovaného termocykleru, 

který má vhodné vybavení pro kombinaci amplifikace, detekce, kvantifikace 

a protože při této PCR reakci vzniká fluorescenční záření, umožňuje detekci 

fluorescence. Na trhu je celá řada konkurenčních firem vyrábějící přístroje, ve 

kterých je možné provádět kvantitativní real-time PCR. Tyto přístroje mají tři 

základní platformy a to destičkovou, kapilární a zkumavkovou. K obecným 

postupům ve všech přístrojích platí: reakce probíhá v uzavřeném systému a 

Obrázek 13:  
Princip Taqman sondy 

Zdroj: www.up.poznan.pl/~ 
mschmidt/realpisuar.htm 
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kvantifikace nevyžaduje žádnou postamplifikační manipulaci. Reakce PCR se 

tak vyhne potížím, které jsou spojené se znečištěním. Výsledky jsou ihned po 

proběhlé analýze. (Bustin, 2000) 

2.4.4 Analýza dat 

Pro stanovení kvantity je nejvhodnější PCR amplifikace sledovaného 

vzorku, která je právě v exponenciální fázi, což můžeme měřit pomocí detekce 

fluorescence během cyklu PCR. Výsledné hodnoty jsou vyneseny do 

amplifikační křivky, tu můžeme rozdělit na 3 fáze: 

1. „background“ fáze – tato fáze trvá, dokud není fluorescenční signál PCR 

produktu větší než pozadí fluorescence. 

Obrázek 14: Schéma Lightcykleru 2.0  

Zdroj: Roche applied Science LightCycler 2.0 Instrument Provozní příručka 
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2. Exponenciální růstová fáze - začíná, když se produkt hromadí 

v dostatečném množství nad pozadím a končí, když reakce vstoupí do 

plató fáze. 

3. Plató fáze – v této fázi se množství amplifikovaného produktu dále 

nemění a fluorescenční signál zůstává stejný.  

Získané amplifikační křivky se poté protnou prahovou hodnotou (tzv. 

treshold), která udává míru fluorescence při níž se stanovuje množství DNA 

v původním vzorku. Číslo cyklu, při kterém došlo k protnutí amplifikační křivky 

s prahovou hodnotou, se nazývá bod křížení CT. Tato analýza umožňuje 

přesnou kvantifikaci templátové DNA v rozsahu koncentrace až 10 řádů, na 

rozdíl od typické end – point analýzy, která kvantifikuje templátovou DNA jen 

v rozsahu přibližně 4 řádů. Pokud je koncentrace templátové DNA mimo tento 

rozsah, není kvantifikace pomocí PCR touto technikou možná. (Roche, Molecular 

Biochemicals Technical Note No. LC 11/2000)  

Interpretace získaných dat je možná 2 zp ůsoby: 

Absolutní kvantifikace  porovnává množství amplifikované 

DNA neznámého vzorku s externími standardy o známé koncentraci. 

Z externích standardů je vytvořena kalibrační přímka, která udává závislost CT 

na koncentraci sledované DNA v jednotlivých standardech. Kalibrační křivka se 

nejčastěji sestavuje alespoň z pěti vzorků o různé koncentraci DNA, které se 

připravují postupným ředěním. Výsledkem absolutní kvantifikace je tedy 

Obrázek 15:  A) Amplifika ční křivka a B) Kalibra ční přímka 

Zdroj: www.generi-biotech.com/real-time-pcr-sondy-kvantitativni-real-time-pcr 
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koncentrace DNA ve sledovaném vzorku vyjádřená jako absolutní hodnota 

(počet kopií, µg / µl, atd). (Roche Molecular Biochemicals Technical Note No. LC 11/2000) 

Relativní kvantifikace  – míra exprese studovaného genu je změřena 

pomocí kvantitativní PCR a je porovnána s mírou exprese referenčního tzv. 

„houskeeping“ genu, který je užíván jako vnitřní kontrola. Vhodný referenční 

gen, jehož míra exprese je stejná u všech analyzovaných vzorků, tak umožní 

korekci odchylek a zajistí porovnatelnost mezi jednotlivými sledovanými vzorky. 

Při přípravě templátové cDNA totiž může dojít k řadě nepřesností - např. jiný 

počet buněk pro izolaci RNA, jiná účinnost reverzní transkriptázy, drobné 

odchylky v pipetování atd., což by bez použití referenčního genu vedlo 

k obtížné porovnatelnosti vzorků. Kvantifikace je relativní, protože výsledek je 

vyjádřen jako relativní exprese cílového genu v porovnání s referenčním 

genem. (Roche Molecular Biochemicals Technical Note No. LC 13/2000)  
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3 Materiál a metody 

3.1 Klonování plasmidu v Escherichia coli 

 Klonování bylo provedeno pomocí komerční soupravy QIAGEN PCR 

Cloning plus Kit (Qiagen, Německo). 

3.1.1 Materiál 

Genotyp použitého kmene Escherichia coli (EZ Compet ent Cells – sou část 

soupravy): 

[F'::Tn10(Tc ) proA B lacI Z∆M15] recA1 end A1 hsdR17 (rK12–mK12+) lac 

glnV44 thi-1 gyrA96 relA1 

SOC médium (sou část soupravy): 

20 g/l Trypton 

5 g/l Kvasničný extrakt 

0,5 g/l NaCl 

0,2 g/l KCl 

 Přidat deionizovanou vodu do celkového objemu 1 litr. Autoklávovat 

121°C po dobu 20 min a p řidat:  

10 ml 1M MgCl2 

10 ml 1M MgSO4 

2 ml 20% (w/v) glukózy 

 Médium sterilizovat filtrací. 

LB agar s ampicilinem: 

10 g trypton 

5 g kvasičný extrakt 
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10 g NaCl 

15 g agar 

 Přidat přibližně 950 ml deionizované vody. Nastavit pH na 7,0. Doplnit 

deionizovanou vodou na celkový objem 1000 ml. Autoklávovat při 121°C po 

dobu 20 min. 

 Po schladnutí na přibližně 60°C p řidat zásobní roztok ampicilinu na 

konečnou koncentraci  100 µg /ml a médium nalít do sterilních 9cm petriho 

misek. Misky nechat vychladnout ve sterilním boxu a uložit do lednice do 

dalšího použití. 

3.1.2 Pracovní postup 

1. Rozmrazit SOC médium a nechat ho ohřát na laboratorní teplotu. 

2. 1 zkumavku kompetentních buněk Escherichia coli (EZ Competent Cells) 

vzít z hlubokomrazícího buxu (-80°C) a nechat je ro zmrazit v ledové 

lázni. 

3. Okamžitě po rozmrznutí buněk k nim přidat 1 ul plasmidu o koncentraci 1 

ng / µl a směs opatrně promíchat špičkou. 

4. Zkumavku vrátit zpět do ledové lázně a inkubovat 5 minut. 

5. Zkumavku zahřát na 42°C na dobu 30 sekund bez t řepání 

6. Zkumavku vrátit zpět do ledové lázně a inkubovat 2 minuty. 

7. Přidal 250 µl vytemperovaného SOC média. 

8. Vysít 20 a 100 µl transformační směsi na petriho misky s LB agarem 

s ampicilinem. 

9. Inkubovat misky do druhého dne (15 – 18 hodit) v termostatu při 37°C 

3.2 Čišt ění plazmidu  

Čištění bylo provedeno pomocí komerční soupravy Qiagen QIAprep Spin 

Miniprep Kit (QIAGEN, Německo) 
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3.2.1 Materiál 

LB medium 

10g/l Tryptone 

5g/l Kvasničný extrakt    

10g/l NaCl 

Přidat 800 ml destilované vody. Nastavit pH na 7,0 s 1N NaOH. Doplnit 

destilovanou vodou na celkový objem 1000ml. Sterilizovat autoklávováním 

121°C, 20 minut.  

3.2.2 Pracovní postup 

1. Vybrat jednu kolonii z narostlé petriho misky a naočkovat kulturu z 3 – 5 

ml LB média obsahujícího Ampicilin o koncentraci 100 µg /ml. Inkubovat 

přibližně 16 hodin v 37°C s intenzivním t řepáním (přibližně 300 otáček).  

2. 1,5 ml třepané kultury přelít do čisté 1,5ml mikrozkumavky. 

3. Mikrozkumavku centrifugovat v 7000 x g po dobu 3 minut při laboratorní 

teplotě.  

4. Supernatant odsát. 

5. Sediment resuspendovat v 0,25 ml pufru P1.  

6. Přidat 0,25 ml pufru P2, důkladně míchat uzavřenou zkumavku 

intenzivním obrácením (6 – 10 krát), a inkubovat při pokojové teplotě   

(15 - 25°C) po dobu 5 minut.  

7. Přidat 0,35 ml chlazeného pufru N3, ihned zamíchat intenzivním 

obrácením 4 - 6 krát a inkubovat na ledu po dobu 5 minut. 

8. Centrifugovat při 18.000 g po dobu 10 minut. Ihned odsát supernatant 

obsahující plazmidovou DNA a nanést jej na izolační kolonu. 

9. Centrifugovat 18.000 g, 60 sekund 

10.  Vylít kapalinu ze zkumavky pod kolonou. 

11.  Na kolonu nanést 0,5 ml pufru PB 

12.  Centrifugovat 18.000 g, 60 sekund. 

13.  Vylít kapalinu ze zkumavky pod kolonou. 

14.  Na kolonu nanést 0,75 ml pufru PE 
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15.  Centrifugovat 18.000 g, 60 sekund. 

16.  Vylít kapalinu ze zkumavky pod kolonou. 

17.  Centrifugovat prázdnou kolonu ve sběrné zkumavce 18.000 g, 60 

sekund. 

18.  Kolonu zasunout do čisté 1,5ml mikrozkumavky, nanést do středu frity v 

koloně 50 µl pufru EB (10 mM Tris·Cl, pH 8.5), nechat 1 minutu stát při 

laboratorní teplotě a centrifugovat 18.000 g, 60 sekund. 

3.3 Detekce PCR reakce pomocí hydrolyza ční TaqMan sondy 

 Detekce PCR reakce byla provedena pomocí PCR v reálném čase 

pomocí souprav    ABsolute™ QPCR Mix (ABgene, Velká británie) a Roche 

FastStart TaqMan® Probe Master (Roche, USA). 

3.3.1 Materiál 

Forvard primer: TCCTCCAGCTGTTATCTGGAAGA 

Revers primer: TGGGTCCAGCGAGAAGGTT 

Sonda: FAM- ccagtagcatctgactttgagcctcaggg - BHQ1 

3.3.2 Postup 

1. Nechat roztát ragencie a vodu v čistotě pro PCR v chladničce 

2. V chladícím bloku připravit reakční směs pro potřebný počet reakcí + 1 

(objemová záloha) podle rozpisu: 

Složky Objem  Finální konc.  

Enzymová směs 10 µl 1x 

Hydrolyzační sonda (6 µM) 1 µl 300nM 

Forward primer (20µM) 1 µl 1uM 

Revers primer (20µM) 1 µl 1uM 

voda, PCR - stupeň  5 µl   

celkový objem  18 µl   
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3. Směs pečlivě zamíchat. Nevířit! Napipetovat 18 µl směsi do každé 

připravené PCR zkumavky. 

4. Do zkumavek přidat 2 µl do templátové DNA nebo cDNA a vše pečlivě 

zamíchat pipetou. 

5. V cykleru pro PCR v reálném čase provést PCR podle rozpisu: 

1x 95°C 
10 min (Roche) 

nebo 15 min (ABgene) 
Aktivace enzymu 

40x 95°C 20 s Denaturace 

 58°C 30 s Nasednutí primer ů (odečet fluorescence) 

 72°C 30 s Prodloužení Primer ů 

 

6. Vyhodnotit výsledné hodnoty kalibrační přímky. 
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4 Praktická část 

Abychom mohli zavést vhodnou metodu kvantifikace angiogenních 

faktorů, bylo naším úkolem nejdříve najít vhodný udržovací (houskeeping) gen. 

Pro svou velmi podobnou míru exprese v buňkách pacientů s B-CLL se často 

používá gen Abl1. Bylo však zjištěno, že transkripční varianta, jejíž mRNA 

začíná až 2. exonem je v buňkách CLL regulována. Pro standardizaci je tak 

nutné použít variantu, která obsahuje i 1. exon a je skutečně udržovací. Po 

konzultaci s  RNDr. Soňou Pekovou, PhD. Nám byly poskytnuty její sekvence 

primerů a hydrolyzační sondy, které pro tyto účely používá. Zároveň nám 

poskytla i malé množství plazmidu, který je možné použít jako standard. 

V první fázi zavádění metody kvantifikace tedy bylo nutné získaný 

plazmid namnožit do kvantit použitelných pro naše účely. To bylo zajištěno 

pomocí transformace a následné amplifikace v bakterii Escherichia coli. Pro 

svou jednoduchost a hlavně dostupnost byla použita komerční souprava 

Qiagen PCR Cloning plus Kit obsahující kompetentní buňky Qiagen EZ 

Competent Cells připravené pro transformaci tepelným šokem. Samotná 

transformace a následná kultivace byla provedena dle instrukcí výrobce podle 

postupu, (viz. kapitola 3. Materiál a metody). 

Petrino miska, na kterou bylo vyseto 100 µl transformovaných buněk E. 

coli byla po 16 hodinové inkubaci příliš hustě narostlá a nebylo z ní možné 

zaočkovat dobře oddělenou kolonii do třepané kultury. Pro následné další 

kultivace proto byla použita miska, na kterou bylo vyseto 20 µl. Tato miska byla 

po 16 hodinové inkubaci uložena přes den do chladničky. Inokulace třepaných 

kultur byla totiž provedena až odpoledne (pro kultivaci přes noc) a přes den by 

rostoucí bakterie mohly spotřebovat všechen ampicilin ve svém okolí, což by 

umožnilo namnožení bakterií, které nemají plazmid (došlo by ke ztrátě 

selekčního tlaku). 

Odpoledne bylo 6 kolonií zaočkováno do 6 15ml sterilních 

centrifugačních zkumavek obsahujících 3 - 5 ml LB média s ampicilinem a 

kultivováno cca. 16 hodin přes noc. 
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Všech 6 kultur do rána narostlo optimálně – byly zakalené, ale 

neobsahovaly shluky mrtvých baterií. Ze všech tedy byla provedena izolace 

plazmidových DNA pomocí soupravy Qiagen QIAprep Spin Miniprep Kit, (viz. 

kapitola 3. Materiál a metody). V náhodně vybraném vzorku pak byla 

spektrofotometricky na přístroji Implen NanoPhotometer (Implen GmbH 

Německo) stanovena koncentrace DNA, která byla 112 ng/µl. 

Tento standard byl následně naředěn na koncentraci 1ng / µl, rozdělen 

do 10 zkumavek po 100 µl. Tyto aliquoty byly následně zamraženy při teplotě    

- 80°C do dalšího použití. 

Pro zavádění metody jsme nejdříve zvolili enzymovou směs 

Abgene ABsolute™ QPCR Mix. Koncentrace jednotlivých složek reakce a 

reakční podmínky byly nastaveny empiricky (viz kapitola 3. Materiál a metody). 

Reakce byly namíchány do 0,2 ml reakčních zkumavek se 3 různými 

koncentracemi namnoženého plazmidu. Použité koncentrace byly 2 pg, 200 fg 

a 20 fg plazmidu na reakci. Všechny vzorky byly analyzovány v dupletech. 

Součástí reakce byla i negativní kontrola, která místo templátové DNA 

obsahovala vodu a zajišťovala ověření, že reakční směs nebyla kontaminována 

nechtěnou DNA. 

Analýza byla provedena v cykleru pro PCR v reálném čase Rotor-Gene 

6000 5-plex+HRM (Corbett Life Science, Austrálie). Získaná data byla 

analyzována v módu „Quantification“ při úpravě „Dynamic Tube“, která 

vyrovnává mírné odchylky fluorescence v jednotlivých zkumavkách. Hraniční 

hodnota fluorescence pro odečtení čísla cyklu (tzv. Treshold) byla stanovena 

automaticky použitým software pro obsluhu a analýzu dat použitého cykleru. 

Výsledkem analýzy však bylo zjištění, že při vysoké linearitě získaného 

výsledku (R2 = 0,9987) je účinnost velmi špatná (pouhých 82 %). Kontrola bez 

templátu pochopitelně nevykázala žádný signál (viz obrázek č. 16).  



55 

 

 

Obrázek 16:  

Analýza dat reakce PCR v reálném čase pomocí  
enzymové sm ěsi Abgene ABsolute™ QPCR Mix. 

Získaná data analyzována v módu „Quantification“ při úpravě „Dynamic Tube. 

Koncentrace jednotlivých složek reakce a reakční podmínky (viz. kapitola 3. Materiál a 
metody). 
Na horním obrázku jsou zobrazeny křivky analyzovaných vzorků v dupletech a 

negativní kontroly, která ověřila, zda nebyla směs kontaminována. Hraniční hodnota 

fluorescence tzv. treshold byla stanovena automaticky v použitém software. 

Na dolním obrázku je zobrazena kalibrační křivka a výsledná účinnost analyzovaných 

vzorků. Výsledkem analýzy však byla zjištěna vysoká linearita (R2 = 0,9987), avšak jen 

velmi malá účinnost pouhých 82%. 
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Místo časově i finančně náročné optimalizace celého systému jsme se 

raději pokusili změnit enzymovou směs a v dalším kroku jsme použili soupravu 

Roche FastStart TaqMan® Probe Master. Koncentrace reaktantů i reakční 

podmínky zůstaly stejné. Jiné byly pouze koncentrace plazmidů, které byly 

v tomto případě 2 ng, 200 pg, 20 pg a 2 pg plazmidu na reakci. Vše bylo opět 

analyzováno v dubletech. V tomto případě se nám podařilo při výtečné linearitě 

(R2 = 0,9994) podařilo dosáhnout účinnosti 97 % (viz obrázek č. 17).  

Obrázek 17:   
Analýza dat reakce PCR v reálném čase pomocí  

soupravy Roche FastStart TaqMan® Probe Master 

Získaná data analyzována v stejném módu i úpravě. Koncentrace reaktantů i reakční 
podmínky zůstaly stejné. Jiné byly pouze koncentrace plazmidů. Vše bylo analyzováno opět 
v dupletech. 
Ale na rozdíl od předešlé enzymové směsi měla tato směs při výtečné linearitě (R2 = 0,9994), 
vysokou účinnost 97%.  
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Pro vyšší srovnatelnost byla metoda se směsí Roche analyzována i 

s koncentrací plazmidů jako v prvním případě. I v tomto experimentu byla opět 

prokázaná vysoká účinnost PCR (99 %) při vysoké linearitě (R2 = 0,9989) (viz. 

obrázek č. 18) při použití soupravy firmy Roche.  

  

Obrázek 18:  

Analýza dat reakce PCR v reálném čase pomocí  

soupravy Roche FastStart TaqMan® Probe Master 

Na tomto obrázku můžeme vidět, že i v tomto experimentu byla metoda se směsí 

Roche analyzována s koncentrací plazmidů jako v prvním případě. Také tato směs 

měla při vysoké linearitě (R2= 0,9989) vysokou účinnost PCR 99% 
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5 Diskuze a záv ěr 

Pro zavedení vhodné metody pro kvantifikaci odpovídajícího 

houskeeping genu použitého pro normalizaci výsledků kvantifikace vybraných 

angiogenních faktorů získaných pomocí PCR v reálném čase jsme použili 2 

komerčně dodávané sety.  

Nejdříve byla zvolena enzymová směs Abgene ABsolute™ QPCR Mix. 

Výsledkem analýzy však bylo zjištění, že při vysoké linearitě získaného 

výsledku (R2 = 0,9987) je účinnost velmi špatná (pouhých 82 %). Protože 

účinnost reakce je nízká, není tato metoda pro naši studii vhodná, museli 

bychom pracně celý systém optimalizovat a to je velmi časově i finančně 

náročné. 

 V dalším kroku jsme tedy použili jinou komerčně dodávanou soupravu 

Roche FastStart TaqMan® Probe Master. V tomto případě se nám podařilo při 

výtečné linearitě (R2 = 0,9994) dosáhnout účinnosti 97%. 

Pro vyšší srovnatelnost jsme použili stejné koncentrace plazmidů jako 

v prvním případě. Také tato směs měla při vysoké linearitě (R2= 0,9989) 

vysokou účinnost PCR 99%.  

Metodu je tak možné využít pro normalizaci výsledků následujících 

experimentů kvantifikujících míru transkripce sledovaných angiogenních faktorů 

na tomto pracovišti. 
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6 Seznam zkratek použitých v textu 

A adenin 

AIHA autoimunitní hemolytická anemie  

B-CLL  chronická B-lymfocytární leukémie 

BCR  receptor na povrchu B lymfocytů (B cell receptor) 

bFGF  bazický růstový faktor pro fibroblasty (basic fibroblast growth factor) 

β2M  β-2-mikroglobulin 

C  cytosin 

CCD-kamera  snímací zařízení obrazu (charge-coupled device kamera) 

CD  diferenciační buněčné znaky CD klasifikace (cluster of differentiation) 

cDNA  jednovláknová DNA vytvořená podle RNA (complementary DNA) 

CLL  chronická lymfocytární leukémie 

DAPK1 
 

 
se smrtí asociovaná proteinová kináza 1 (death-associated protein  

kinase 1) 

DIFF  diferenciální počet leukocytů 

DMSO  dimethyl sulfoxid 

DNA  deoxyribonukleová kyselina (deoxyribonucleic acid) 

dNTPs  deoxynukleotidtrifosfáty  

dsDNA  dvouřetězcová deoxyribonukleová kyselina (double-stranded DNA) 

Et-Br  ethidium bromid  

FGF  růstový faktor pro fibroblasty (fibroblast growth factor) 

FRET  
 

 
přenos rezonanční fluorescenční energie (Fluorescence Resonance  

Energy Transfer) 

FW sedimentace erytrocytů (podle autorů Fahraeus-Westergreen) 

G   guanin 
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GEP  profilování genové exprese (gene expression profiling) 

Hb  hemoglobin 

Hct  hematokrit 

hif-1  transkripční faktor indukovaný hypoxií (hypoxia inducible factor 1) 

HLA  lidský leukocytární antigen (human leucocyte antigen) 

IFN-α   interferon α   

IFN-γ     interferon γ 

IgVH 

  

 
variabilní oblast genu pro těžký řetězec imunoglobulinu  

(immunoglobulin heavy chain - variable region) 

IL     interleukiny 

ITP     idiopatická trombocytopenická purpura 

K3EDTA  trojdraselná sůl kyseliny etylendiaminotetraoctové 

LC    LightCycler 

M-B-CLL   B-CLL s mutovaným stavem IgVH genů 

NK buňky  druh lymfocytů (Natural Killer Cells) 

PCR  polymerázová řetězová reakce (polymerase   chain reaction) 

PLL  prolymfocytární leukémie  

RNA  ribonukleová kyselina (Ribonucleic acid) 

RQ-PCR  kvantitativní PCR v reálném čase 

RT-PCR 
  

 
polymerázová řetězová reakce s reverzní transkripcí  

(reverse transcription PCR) 

SCF  růstový faktor pluripotentních kmenových buněk (stem cell factor) 

s-TK   sérová tymidinkináza 

T  thymin 

TCR  receptor na povrchu T lymfocytů (T-cell receptor) 
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TFG- ß  transformující růstový faktor ß (transforming growth factor ß) 

Tris HCl    Tris (hydroxymetyl) aminometan hydrochlorid   

U-B-CLL  B-CLL s nemutovaným stavem IgVH genů 

UPL  databáze sond pro PCR Universal ProbeLibrary 

UV  ultrafialová oblast spektra 

VEGF 
  

 
vaskulární endoteliální růstový faktor (vascular endothelial  

growth factor) 

ZAP-70  
 

 
zeta-asociovaný protein o molekulární hmotnosti 70 kDa  

(Zeta-chain-associated protein kinase 70) 
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