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Abstrakt 

 

MikroRNA (miRNA) jsou nekódující RNA, dlouhé 19-25 nukleotidů, které ovlivňují 

genovou expresi inhibicí translace nebo degradací cílové mRNA. Účastní se regulace 

důležitých buněčných procesů jako je proliferace, apoptosa a diferenciace. K deregulaci 

miRNA dochází u onemocnění krvetvorby. Velká pozornost je věnována zejména funkci 

miRNA v karcinogenezi. Tato práce poskytuje úvod k roli miRNA v normální krvetvorbě a 

shrnuje poznatky získané o roli miRNA u nádorů bílých krvinek, lymfomů. Důraz je kladen 

zejména na roli miRNA miR-155. 

 

Klí čová slova 

mikroRNA, krvetvorba, lymfomy, miR-155 

 

Abstract 

 

MicroRNAs (miRNAs) are 19-25 nucleotide noncoding RNAs which regulate the 

expression of target mRNAs at both posttranscriptional and translational level. The 

physiological functions of miRNAs include development, differentiation, cell cycle regulation 

and apoptosis. miRNA deregulation has been found in various human diseases, including 

lymphoproliferative disorders. This Bachelor thesis provides introduction to delineate roles of 

miRNAs in normal hematopoiesis and cites recent publications on miRNAs in lymphomas 

with a focus on the role of miR-155.  
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microRNA, hematopoiesis, lymphoma, miR-155  
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Seznam zkratek 

 

AID activation induced cytidin deaminase 

ALV ptačí leukozní virus  

AML1 acute myeloid leukemia 1 

AP-1 activator protein 1 

API2 apoptosis inhibitor 1 

APL akutní promyelocytická leukémie 

ATRA all-trans retinová kyselina 

BACH1 BTB and CNC homolog 1 

Bcl-1 B cell lymphoma 1 protein (syn. cyklin D1) 

Bcl-2 B cell lymphoma 2 protein  

Bcl-6  B cell lymphoma 6 protein 

BCR B cell receptor 

bic B cell integration cluster 

Bim  Bcl2-interacting mediator of cell death 

BL Burkittův lymfom 

c13orf25 chromosome 13 open reading frame 25 

CDK6 cyklin dependentní kináza 6 

CDKN1A cyklin dependent kinase inhibitor 1 

CLL chronická lymfocytární leukémie 

cHL klasický Hodgkinův lymfom 

c-Maf v-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog 

CCND1 cyklin D1 

CCNE1 cyklin E1 

CBF CCAAT-box-binding transcription factor 

C/EBPα CCAAT/enhancer binding protein alpha 

C/EBPβ CCAAT/enhancer binding protein beta 

CLP společný lymfoidní progenitor 

CMP společný myeloidní progenitor 

DET1 de-etiolated homolog 

DGCR8 DiGeorge syndrome critical region 8 

DLBCL difuzní velkobuněčný B lymfom 



 6 

DNA deoxyribonukleová kyselina 

EBV virus Epstaina-Barrové 

EZH2 enhancer of zeste homolog 2 

FL folikulární lymfom 

HL Hodgkinův lymfom 

HRS buňky Reedové-Sternberga 

HSC hematopoetická kmenová buňka 

IFN-γ interferon gamma 

IκB inhibitor of NF-кB 

IKK inhibitor of NF-кB kinase 

IL-2 (-4, 5, 10) interleukin 2 (4, 5, 10) 

IRF4 interferon regulatory factor 4 

LMO2 LIM domain only protein 2 

LMP1 latent membrane protein 1 

LPS bakteriální lipopolysacharid 

MafB v-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog 2 

MALT mucosa associated lymphoid tissue 

MALT1 mucosa associated lymphoma translocation protein 1 

MCL lymfom plášťových buněk  

M-CSFR macrophage colony stimulating factor 

Mef2c myocyte specific enhancer factor 2C 

MIR155HG MIR155 host gene 

MIR17HG MIR17 host gene 

miRNA, miR mikroRNA 

mRNA messenger RNA 

MZL lymfom marginální zóny 

NF-кB nuclear factor kappa B 

NFI-A nuclear factor IA 

NHL nehodgkinův lymfom 

NLPHL nodulární Hodgkinův lymfom s převahou lymfocytů 

P-bodies processing bodies 

PcG polycomb group 

PMBL primární mediastinální B lymfom 

PRDM1 positive regulatory domain I – binding factor 1 
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pre-miRNA prekurzorová mikroRNA 

pri-miRNA primární mikroRNA 

PTEN phosphatase and tensin homolog 

RNA ribonukleová kyselina 

RNAi RNA interference 

RISC RNA induced silencing complex 

SCF stem cell factor 

SHIP1 SH2 domain-containing inositol-5´-phosphatase 1 

shRNA short hairpin RNA 

siRNA short interfering RNA 

TC cytotoxické T lymfocyty 

TH pomocné T lymfocyty 

Treg regulační T lymfocyty 

TCR T cell receptor 

TNF tumor necrosis factor 

UTR nepřekládaná oblast 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

 
1 Úvod 

 

Vývoj buněk, tkání i organismů závisí na genové expresi, jež je řízena na několika 

úrovních komplexními regulačními systémy. V těchto regulacích hraje roli skupina 

nekódujících RNA, tzv. mikroRNA (miRNA), které regulují genovou expresi mechanismem 

RNA interference (RNAi). RNAi je způsob umlčování genů, kdy ribonukleoproteinový 

komplex RISC (RNA induced silencing komplex) inhibuje translaci cílových transkriptů.  

 miRNA se hojně vyskytují u všech organismů včetně člověka. miRNA jsou evolučně 

konzervované, účastní se řízení buněčných procesů včetně proliferace, apoptosy či 

diferenciace (rev. in Bartel 2004). Vyvážená hladina specifických miRNA je důležitá pro 

správný vývoj jednotlivých tkání a buněčných typů. Deregulace miRNA je spojena s řadou 

onemocnění, z nichž jsou dnes v popředí zájmu nemoci nádorového charakteru (Lu et al. 

2005).  

 Tato bakalářská práce pojednává o roli miRNA v krvetvorné tkáni a shrnuje současné 

poznatky o roli miRNA v onemocněních krvetvorby, lymfomech. Důraz je kladen především 

na roli miR-155. 
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2 Biogeneze a funkce mikroRNA – základní principy 

 

2. 1 Transkripce a sestřih mikroRNA 

MikroRNA (miRNA) jsou v genomu lokalizovány jako samostatné geny s vlastními 

regulačními oblastmi, které kódují jednu miRNA případně celý „cluster“. Některé miRNA 

jsou lokalizovány v intronech genů kódujících proteiny (rev. in Bartel 2004). 

Expresi  miRNA zajištuje RNA polymeráza II. Primární transkripty (pri-miRNA) 

vytvářejí vlásenkovou strukturu,  mají  5’ 7-methylguanosinovou čepičku a polyA konec. 

Pri-miRNA jsou v jádře štěpeny mikroprocesorovým komplexem, složeným z proteinů 

Drosha a DGCR8 (DiGeorge syndrome critical region 8) (u savců, ortolog u drozofily se 

nazývá Pasha). Drosha je RNAsa s nespecifickou aktivitou a interakcí s DGCR8 utvoří 

komplex schopný specificky štěpit pri-miRNA za vzniku asi 70 nukleotidů dlouhé 

prekurzorové miRNA (pre-miRNA). Pre-miRNA tvoří vlásenku s fosfátem na 5’konci a 

dvounukleotidovým přesahem na 3‘ konci. V této podobě je transkript exportován do 

cytoplazmy pomocí systému exportin5-Ran-GTP (Yi et al. 2003) a následně štěpen enzymem 

Dicer. Vzniká 19-25 nukleotidů dlouhý miRNA duplex, jehož jedno vlákno je degradováno a 

druhé inkorporováno do komplexu RISC (RNA induced silencing complex), který zajišťuje 

regulaci genové exprese na úrovni translace (Obr. 1). 

 

2. 2 Mechanismy regulace genové exprese využívající mikroRNA 

MikroRNA rozeznávají komplementární sekvence ve 3‘ nepřekládané oblasti (UTR) 

cílových mRNA. Zpravidla se interakce mRNA: miRNA účastní jen evolučně konzervovaná 

„seed“ („jádrová“) sekvence nacházející se mezi druhým a devátým nukleotidem dané 

miRNA. V takovém případě dochází k represi translace. Přesný mechanismus není doposud 

znám. 

V současné době jsou navrženy dva způsoby, jakými miRNA reprimují translaci. 

První z nich předpokládá účast tzv. processing bodies (P-bodies).  Hlavní složkou P-bodies je 

protein GW182. Imunoprecipitační experimenty ukázaly, že Ago proteiny, které tvoří 

klíčovou složku RISC, s GW182 kolokalizují. Dále se zjistilo, že knockdown GW182 

způsobuje sníženou tvorbu P-bodies a inhibuje represi translace zprostředkovanou miRNA. 

Navíc množství P-bodies inverzně koreluje s množstvím polyzomů (Jakymiw et al. 2005, 

Brengues et al. 2005). Lze se tedy domnívat, že RISC navádí cílovou mRNA do P-bodies, 

čímž je znemožněn přístup ribozomům a dochází tedy k represi translace. 
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Druhý model počítá s ovlivněním translačních faktorů. Byla provedena série 

experimentů s reportérovými konstrukty obsahujícími vazebná místa pro miRNA let-7. 

Z výsledků vyplývá, že v savčích buňkách ovlivňuje let-7 prostřednictvím RISC raný krok 

v translaci, pravděpodobně nasednutí iniciačních translačních faktorů (Pillai et al. 2005). 

miRNA je také schopna způsobit degradaci cílové mRNA, a to v případě úplné – nebo 

téměř úplné – komplementarity se 3‘ UTR. V tomto ohledu se podobají siRNA (short 

interfering RNA), které také mohou být endogenní. Liší se však genomovou lokalizací, 

některými kroky zpracování, strukturou a konzervovaností. 

 

 
 
Obr. 1. Biogeneze miRNA. Transkripcí miRNA genu RNA polymerázou II vzniká pri-miRNA s 5′ 7mG 
čepičkou a polyA koncem. V jádře je štěpena komplexem, jehož součástmi jsou enzymy Drosha a DGCR8. 
Vzniká tak pre-miRNA, která je exportována do cytoplazmy. Pre-miRNA je dále štěpena proteinovým 
komplexem, jehož hlavní složkou je enzym Dicer. Vzniká miRNA duplex, jehož jedno vlákno je degradováno a 
druhé se stává součástí komplexu RISC, který reguluje translaci. miRNA navádí RISC k cílovému transkriptu na 
základě komplementarity bazí. V případě úplné komplementarity dochází k degradaci cílové mRNA. Je-li 
komplementarita pouze částečná, dochází k represi translace (Faraoni et al. 2009).  
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3 Role mikroRNA v normální krvetvorbě 

 

3. 1 Krvetvorba 

Krvetvorba (hematopoéza) je proces, během kterého v kostní dřeni z  pluripotentních 

hematopoetických kmenových buněk (HSC) vznikají v mnohostupňovém procesu strukturně a 

funkčně různorodé krevní elementy.  

Dělením HSC vznikají progenitory myeloidní a lymfoidní linie. Společný myeloidní 

progenitor (CMP) dává vznik jak erytrocytům a megakaryocytům, tak granulocytům a 

monocytům. Ze společného lymfoidního progenitoru (CLP) vznikají B a T lymfocyty a NK 

buňky.  

Pro správný průběh krvetvorby je nutné přesně regulovat proliferaci, apoptosu a 

expresi specifických genů v různých vývojových stadiích tak, aby vznikly buňky 

s definovaným fenotypem. Na úrovni transkripce je tato regulace zajištěna pomocí tzv. 

transkripčních faktorů. Jsou to proteiny vážící se na regulační sekvence DNA a způsobující 

aktivaci nebo represi transkripce svých cílových genů tím, že buď napomáhají, nebo 

znesnadňují nasednutí RNA polymerasy II a  iniciaci transkripce. Transkripční faktory 

mnohdy nefungují samostatně, ale vzájemně se ovlivňují. Jeden transkripční faktor pak 

v přítomnosti dalšího faktoru způsobuje aktivaci, v přítomnosti jiného faktoru represi cílového 

genu. V takovém případě hovoříme o koaktivátorech a korepresorech.  

Na úrovni translace je možné expresi genů regulovat pomocí miRNA. Ty kromě 

jiných proteinů ovlivňují expresi transkripčních faktorů a samy jsou jimi transkripčně 

regulovány. Vytváří se tak velmi složitá regulační síť. 

Jedna z prvních studií věnujících se roli miRNA v krvetvorné tkáni zkoumala expresi 

asi 150 miRNA v kostní dřeni myši (Chen et al. 2004). Byly identifikovány tři specificky 

exprimované miRNA: miR-181, miR-223 a miR-142. Bylo zjištěno, že miR-181 je 

exprimován v nediferencovaných progenitorech a ke zvýšení její exprese dochází v B 

lymfocytech. V ostatních buňkách nebyla prokázána změněná hladina  této miRNA. Exprese 

miR-142 byla nízká v erytroidní a T lymfoidní linii a naopak vysoká v granulocytech a B 

lymfocytech. Exprese miR-223 byla omezena na myeloidní linii. Ektopická exprese miR-181 

v hematopoetických progenitorech in vitro způsobila zdvojnásobení počtu B buněk, aniž by 

ovlivnila množství T buněk. Podobný efekt byl pozorován in vivo. Ektopická exprese miR-

142 a miR-223 měla opačný efekt – došlo ke zvýšení počtu T buněk o 30 – 40 % bez 

ovlivnění množství buněk v B linii (Chen et al.  2004). 
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Další studie potvrdily expresi těchto miRNA v lidských hematopoetických buňkách 

(ačkoliv s poněkud odlišným profilem) (Ramkissoon et al. 2006) a důležitost miRNA 

v krvetvorbě (Obr. 2). 

 
Obr. 2. Regulace krvetvorby pomocí miRNA. Vývoj krevních elementů z hematopoetické kmenové buňky je 
přesně řízený proces, při kterém dochází ke specifické expresi regulačních molekul jako jsou miRNA. Obrázek 
na úrovni současných poznatků znázorňuje, jak se mění hladina jednotlivých miRNA v průběhu krvetvorby. ↑ 
zvýšená hladina, ↓ snížená hladina,  B – B lymfocyt, CLP – společný lymfoidní progenitor, CMP – společný 
myeloidní progenitor, DN – „double negative“ prekurzory T lymfocytů, DP – „double positive“ (CD4+CD8+ 
buňky), EMP – prekurzor erytrocytů a megakaryocytů, EP – erytroidní prekurzor, G – granulocyt, GMP – 
prekurzor granulocytů a monocytů, GP – prekurzor granulocytů, HSC – hematopoetická kmenová buňka, MoP – 
prekurzor monocytů, Mo – monocyt, MP – prekurzor megakaryocytů (podle Garzon & Croce 2008).  
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3. 2 MikroRNA v myeloidním vývoji 

 

3. 2. 1 Megakaryocyty a erytrocyty 

Megakaryocyty a erytrocyty se v rámci myeloidní linie vyvíjejí ze společné 

prekurzorové buňky. Megakaryocyty jsou veliké mnohojaderné buňky (50-100 µm 

v průměru), které se nacházejí především v kostní dřeni. Fragmentací cytoplazmy 

megakaryocytů vznikají trombocyty, krevní destičky, které hrají úlohu zejména při zástavě 

krvácení. Naproti tomu erytrocyty jsou malé (7 µm) bezjaderné buňky. Slouží k přenosu 

kyslíku a dalších krevních plynů, které se váží na metalloprotein hemoglobin, hlavní složku 

erytrocytů.  

Bylo zjištěno, že ve vývoji megakaryocytů dochází ke snížení exprese asi dvou desítek 

miRNA. U buněk megakaryocytoblastické leukémie bylo naopak zjištěno zvýšení exprese 

některých z nich (Garzon et al. 2006). Mezi předpokládané cíle megakaryocytárních miRNA 

patří mRNA pro mnohé transkripční faktory s úlohou v megakaryocytopoéze (Garzon et al. 

2006). Jednou miRNA, jejíž hladina se v průběhu vývoje megakaryocytů snižuje, je miR-

130a. Pomocí experimentů, v nichž byla 3´UTR předpokládané cílové mRNA vložena do 

luciferázového vektoru, bylo zjištěno, že přímým cílem miR-130a je transkript MafB (Garzon 

et al. 2006). Protein MafB (V-maf musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog B ) 

je transkripční faktor. Spolu s dalšími faktory indukuje expresi glykoproteinu IIb, jedné ze 

součástí receptoru pro fibrinogen. Vazba fibrinogenu na tento receptor vede k agregaci 

destiček, což je důležitý krok v procesu koagulace krve. Exprese miR-130a tedy zásadním 

způsobem ovlivňuje funkčnost trombocytů. 

Pro vývoj erytrocytů z CMP je důležité snížení exprese miR-221 a 222. Cílem těchto 

miRNA je c-kit – receptor pro SCF (stem cell factor). Vazba SCF na c-kit spouští signální 

dráhy, které ve výsledku vedou k buněčné proliferaci. Díky snížení exprese miR-221 a 222 je 

tedy umožněna proliferace erytroidních prekurzorů (Felli et al. 2005).  

V průběhu erytroidní diferenciace dále dochází ke zvýšení exprese jedenácti miRNA, 

nejvýrazněji miR-144 a miR-451 (Dore et al. 2008). Tyto miRNA jsou kódovány genem na 

chromozomu 11 a jsou evolučně velmi konzervované. miR-144 a miR-451 jsou výrazně 

exprimovány v krvi, exprese miR-451 je dokonce omezena na erytroidní linii (Dore et al. 

2008). Pokusy na savčích buněčných liniích a na buňkách myší erytroidní leukémie ukázaly, 

že transkripce těchto miRNA je pod kontrolou transkripčního faktoru GATA-1 (Dore et al. 

2008). GATA-1 je hlavní regulátor vývoje erytrocytů. Tento transkripční faktor je 
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exprimován v pozdějších stádiích diferenciace. GATA-1 se váže na sekvence GATA 

v promotoru genů účastnících se buněčného dělení, apoptosy a terminální diferenciace (rev. in 

Crispino 2005). U cílových genů působí jako represor, menší část aktivuje (Welch et al. 

2004). Mezi geny, které GATA-1 aktivuje, patří geny pro miR-144 a miR-451 (Dore et al. 

2008).  

Role miR-144 a miR-451 v erytropoéze byla dále zkoumána u embryí dania, ve 

kterých byla exprese těchto miRNA umlčena pomocí morpholino oligomerů (Dore et al. 

2008). Embrya, u nichž byla umlčena exprese miR-144, nevykazovala žádné abnormality 

v morfologii, erytropoéze nebo trombopoéze. Funkce této miRNA tedy zůstává neznámá. 

Naproti tomu umlčení miR-451 způsobilo u embryí těžkou anémii (Dore et al. 2008). 

Uvedené výsledky ukazují, že indukce exprese miR-451 pomocí GATA-1 je klíčová pro 

diferenciaci erytrocytů in vivo.  

 

3. 2. 2 Monocyty 

Monocyty, a buňky od nich odvozené – makrofágy a dendritické buňky -, jsou 

schopny fagocytózy a jako takové se účastní nespecifické imunitní reakce. Zároveň se podílejí 

na adaptivní imunitě jakožto buňky prezentující antigen. 

Pro správný vývoj monocytů je důležité snížení exprese miRNA z „clusteru“ miR-

17~92 a jeho paralogu miR-106a~92. Cílem těchto miRNA je transkript AML1 (acute 

myeloid leukemia 1). Protein AML1 je DNA vazebná podjednotka transkripčního faktoru 

CBF (CCAAT-box-binding transcription factor), který mimo jiné aktivuje transkripci 

receptoru pro M-CSFR (macrophage colony stimulating factor), jenž hraje důležitou roli 

v diferenciaci monocytů. Důsledkem inhibice AML1 vlivem miR-17~92 (resp. miR-106a~92) 

je zastavení monocytárního vývoje na úrovni myeloidního progenitoru (Fontana et al. 2007). 

Zásadní roli pro funkci makrofágů má miR-155. Exprese této miRNA se indukuje 

v průběhu zánětlivé odpovědi (O´Connell et al. 2007). Jejím cílem v makrofázích je mRNA 

pro transkripční faktor C/EBPβ (CCAAT/enhancer binding protein beta) (He et al. 2009). 

Snížení exprese C/EBPβ pomocí miR-155 umožňuje produkci prozánětlivých cytokinů a 

růstových faktorů (Worm et al. 2009).  
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3. 2. 3 Granulocyty 

 Granulocyty jsou stejně jako monocyty složkou nespecifické části imunitního systému. 

Podle histologického barvení se rozlišují tři typy granulocytů: nejpočetnější neutrofily se 

účastní zánětu a likvidace bakteriálních infekcí. K zánětlivé reakci přispívají i bazofily 

produkcí serotoninu a histaminu (tytéž látky se uplatňují při alergiích). Eozinofily hrají roli 

v boji proti mnohobuněčným parazitům. 

Největší pozornost je v souvislosti s vývojem granulocytů věnována miRNA miR-223. 

Exprese miR-223 je nízká v progenitorech a zvyšuje se v průběhu granulocytární diferenciace. 

Tomu odpovídá i fakt, že buňky akutní promyelocytické leukémie (APL) po dodání 

diferenciačního agens, all-trans retinové kyseliny (ATRA), vykazují zvýšení exprese miR-223 

(Fazi et al. 2005). 

Byl představen model indukce miR-223 v APL (Fazi et al. 2005): v leukemických 

buňkách se na promotor miR-223 váže represor NFI-A (nuclear factor IA). Po dodání ATRA 

je vytlačen transkripčním faktorem C/EBPα (CCAAT/enhancer binding protein alfa), který 

aktivuje transkripci miR-223 a ta zpětně snižuje expresi NFI-A na základě komplementarity 

miR-223 se 3´UTR jeho mRNA.  

Navazující práce však nepotvrdila roli C/EBPα resp. NFI-A v regulaci transkripce 

miR-223. Ukázalo se, že vazebné místo není konzervované a použití RNAi proti C/EBPα 

nemělo velký vliv na aktivitu promotoru miR-223 (Fukao et al. 2007). Táž práce ukazuje, že 

delece úseku (-77; -146) před počátkem transkripce vede k výraznému snížení aktivity miR-

223 (Fukao et al. 2007). V této sekvenci byla objevena konzervovaná vazebná místa pro 

myeloidní transkripční faktory PU.1 a C/EBPβ a pro erytroidní transkripční faktor GATA-1. 

Výsledky ukazují, že faktor PU.1 v kombinaci s C/EBPβ způsobuje indukci miR-223 

v myším modelu i u APL buněk po přidání ATRA, zatímco faktor GATA-1 působí jako 

represor transkripce (Fukao et al. 2007). Další experimenty využívající RNAi a mutace 

v promotorových vazebných místech potvrzují, že transkripce miR-223 je pod kontrolou PU.1 

a C/EBPβ (Fukao et al. 2007).  

Studium potenciálních cílů miR-223 odhalilo dvě místa komplementární k její „seed“ 

sekvenci ve 3´UTR mRNA Mef2c (myocyte-specific enhancer factor 2C). Následně se 

potvrdilo, že Mef2c je skutečně cílem miR-223 (Johnnidis et al. 2008). Mef2c je transkripční 

faktor důležitý pro vývoj kosterních svalů. Jeho exprese v hematopoetické tkáni je omezena 

na progenitory granulocytů, u nichž způsobuje zvýšenou proliferaci. Zvýšená exprese miR-

223 pod vlivem PU.1 a C/EBPβ snižuje hladinu transkripčního faktoru Mef2c a tak reguluje 

množství granulocytů (Johnnidis et al.  2008). 
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3. 3 MikroRNA v lymfoidním vývoji  

 

3. 3. 1 B lymfocyty 

B lymfocyty jsou buňky zajišťující specifickou humorální imunitu. Jejich vývoj 

probíhá v kostní dřeni v několika stádiích, v jejichž průběhu dochází k přestavbě řetězců 

imunoglobulinů (tzv. VDJ rekombinace). Výsledkem je, že každá B buňka má na svém 

povrchu unikátní membránově vázaný imunoglobulin označovaný jako BCR (B cell receptor).  

 B buňka, která se setká s antigenem vážícím se na její BCR, a dostane signál od 

pomocné T buňky (TH) se může buď přímo diferencovat do efektorové plazmatické buňky, 

která produkuje v krvi protilátky, nebo ještě podstoupit tzv. germinální reakci. Ta se odehrává 

v germinálním centru lymfatické uzliny, kde za pomoci T lymfocytů dochází k další mutaci 

variabilních oblastí imunoglobulinů (děj nazývaný somatická hypermutace), která zlepšuje 

specifitu protilátek k danému antigenu (tzv. afinitní maturace). Dále může docházet k tzv. 

izotypovému přesmyku, kdy se mění konstantní část imunoglobulinů, takže se mění 

efektorový repertoár protilátky, ale nikoliv antigenní specifita. Z části B lymfocytů se pak 

stanou plazmatické buňky sekretující do krve vysoce účinné protilátky. Z menší části 

vzniknou paměťové buňky, které jsou schopné v organismu dlouhodobě přežívat a v případě 

potřeby rychle reagovat na opakovaný styk s daným antigenem. 

Expresní analýza pomocí microarrays mapující stovky miRNA odhalila, že různé 

subpopulace B lymfocytů (naivní buňky, centroblasty, paměťové buňky) lze odlišit na základě 

diferenciální exprese několika desítek miRNA (Malumbres et al. 2009, Zhang et al. 2009). 

Cíle těchto miRNA byly objeveny mezi transkripty, které kódují proteiny regulující maturaci 

B buněk: LMO2 (LIM domain only protein 2), PRDM1 (positive regulatory domain I-binding 

factor 1) a IRF4 (interferon regulatory factor 4). LMO2 je exprimován v průběhu germinální 

reakce (Natkunam et al. 2007), PRDM1 a IRF4 podporují diferenciaci centroblastů 

v paměťové a plazmatické buňky (Angelin-Duclos et al. 2000, Klein et al. 2006). 

Ve 3´UTR mRNA PRDM1 a IRF4  byla nalezena vazebná místa pro miR-125b a 

potvrdilo se, že miR-125b ovlivňuje hladinu těchto proteinů (Malumbres et al. 2009). Dále 

bylo zjištěno, že PRDM1 je regulován ještě miR-9 a několika členy rodiny miR-30 (Zhang et 

al. 2009). Všechny tyto miRNA jsou výrazně více exprimovány v centroblastech v porovnání 

s paměťovými buňkami, jejich hladiny tedy inverzně korelují s hladinou PRDM1. Faktor 

LMO2 je regulován miR-223 – tato miRNA je důležitá pro vývoj granulocytů, je však také 

exprimována v paměťových a plazmatických buňkách (Malumbres et al. 2009, Zhang et al. 

2009).  
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Další miRNA nezbytnou pro správný průběh germinální reakce je miR-155 (Thai et 

al. 2007). Její exprese je omezena na aktivované B lymfocyty germinálního centra (ale i na 

další aktivované buňky imunitního systému – T lymfocyty a monocyty). miR-155 deficientní 

myši vykazují sníženou tvorbu germinálních center a jejich B lymfocyty produkují jen nízké 

množství cytokinů, především TNF (tumor necrosis factor). Další studium miR-155 

deficientních myší ukázalo, že B buňky těchto myší mají narušenou afinitní maturaci a nejsou 

schopny tvořit vysokoafinitní IgG (Rodriguez et al. 2007, Vigorito et al. 2007). Je zajímavé, 

že delece miR-155 neovlivnila účinnost somatické hypermutace. Proto se autoři domnívají, že 

pozorovaná ztráta afinitní maturace je způsobena selháním při selekci buněk produkujících 

účinné protilátky (Rodriguez et al. 2007).  

V souvislosti s nízkou hladinou miR-155 byla sledována deregulace téměř dvou set 

genů kódujících především transkripční faktory, signální a adhezivní molekuly a regulátory 

chemotaxe (Vigorito et al. 2007). Mezi jinými bylo pozorováno zvýšení exprese 

transkripčního faktoru PU.1. Tento faktor je klíčový pro vývoj myeloidní linie, je však 

exprimován i v raných fázích vývoje B lymfocytů a v nízké koncentraci také ve zralých B 

buňkách (rev. in Dahl & Celeste Simon 2003). Ve 3´UTR mRNA pro PU.1 bylo objeveno 

konzervované místo komplementární se „seed“ sekvencí miR-155 a reportérové eseje 

potvrdily, že PU.1 je skutečně přímým cílem této miRNA (Vigorito et al. 2007). Experimenty 

dále ukazují, že zvýšením hladiny PU.1 u normálních B buněk, dochází ke snížené produkci 

vysokoafinních IgG. Zdá se tedy, že narušená afinitní maturace B lymfocytů u miR-155 

deficientních myší je alespoň částečně způsobena deregulací transkripčního faktoru PU.1 

(Vigorito et al. 2007).  

Dalším potvrzeným cílem miR-155 u B buněk je mRNA pro AID (activation induced 

cytidin deaminase). Produkt tohoto transkriptu je enzym způsobující mutace v DNA. Podílí se 

jak na afinitní maturaci, tak na izotypovém přesmyku a jeho přesná regulace je nutná pro 

správný průběh těchto procesů (Teng et al. 2008). 

Dále je třeba zmínit dvě miRNA důležité pro vývoj B lymfocytů: miR-17~92 a miR-

150. miR-17~92 se uplatňuje při přechodu buněk z pro-B do pre-B stadia, kdy reguluje 

hladinu proapoptotického proteinu Bim (Bcl2-interacting mediator of cell death). Do rodiny 

Bcl-2 patří obecně proteiny regulující apoptostu. Antiapoptotické proteiny Bcl-2 inhibují 

adaptory (např. Apaf 1) nutné pro aktivaci kaspáz. Proapoptotické proteiny Bcl-2 působí jako 

inhibitory antiapoptotických členů této rodiny (rev. in Adams & Cory 1998). Snížení exprese 

Bim pomocí miR-17~92  proto usnadňuje přežití buněk (Ventura et al. 2008).  
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miR-150 se specificky exprimuje ve zralých B lymfocytech (Monticelli et al. 2005). 

Jejím nejdůležitějším známým cílem je transkripční faktor c-Myb, buněčný protoonkogen ze 

skupiny E-box proteinů. Ve 3´UTR jeho mRNA byla objevena dvě konzervovaná vazebná 

místa pro miR-150. Pokusy, ve kterých byla měřena exprese luciferázového genu 

obsahujícího 3´UTR c-Myb s vazebnými místy pro miR-150 v divoké nebo mutované formě, 

bylo ukázáno, že transkript c-Myb je přímým cílem této miRNA  (Xiao et al. 2007). 

Knockout miR-150 v myších vede ke zmnožení B buněk (a související vyšší hladině 

protilátek v krvi), naproti tomu ektopická exprese miR-150 vede k bloku vývoje B buněk a 

ke zvýšené apoptose. Je zajímavé, že tento efekt je doprovázen pouze 30 – 35% snížením 

exprese c-Myb (Xiao et al.2007). Přesná regulace faktoru c-Myb pomocí miR-150 je tedy 

zřejmě jedním z důležitých procesů ve vývoji B lymfocytů.  

Uvedené výsledky ukazují, že pro jednotlivá vývojová stadia a populace B lymfocytů 

je charakteristická specifická exprese určitých miRNA. miR-17~92 podporuje přechod buněk 

z pro-B do pre-B stadia. Ve zralých lymfocytech se exprimuje miR-150, který regulací 

transkripčního faktoru c-Myb ovlivňuje proliferaci. Další miRNA (miR-9, rodina miR-30, 

miR-125b, miR-223 a miR-155) hrají roli v aktivaci a konečné diferenciaci B lymfocytů.  

 

3. 3. 2 T lymfocyty 

T lymfocyty jsou buňky, které hrají roli v různých imunitních dějích. Na svém 

povrchu specificky exprimují tzv. TCR (T cell receptor), který je strukturou podobný BCR. 

Rozeznáváme několik základních typů lymfocytů: pomocné (TH), cytotoxické (TC) a 

regulační (Treg).  TH asistují dalším buňkám v průběhu imunitní odpovědi, např. při maturaci 

B buněk nebo aktivaci makrofágů, a to jak produkcí aktivních látek (cytokinů), tak přímým 

mezibuněčným kontaktem. Na povrchu ostatních buněk rozeznávají molekuly MHCII. TH lze 

od ostatních subpopulací T lymfocytů odlišit podle přítomnosti CD4 na buněčné membráně, 

nicméně existuje několik skupin TH buněk. TC rozpoznávají MHCI a slouží především 

k likvidaci buněk napadených virem nebo nádorových buněk. Na povrchu exprimují CD8. 

Treg jsou důležité pro udržení tolerance vůči vlastním tkáním – např. potlačují autoreaktivní T 

lymfocyty, které nekontrolovaně prošly selekcí. Na povrchu Treg je kromě CD4 exprimován i 

CD25. 

Vývoj T lymfocytů probíhá v brzlíku (thymu). Nezralé thymocyty nejprve neexprimují 

ani CD4, ani CD8 („double-negative“, CD4-CD8-). Později se dostanou do stádia, kdy 

exprimují obě tyto molekuly („double positive“, CD4+CD8+) a následně se vyvíjejí buď 

k expresi CD4, nebo CD8. Zralé T lymfocyty thymus opouštějí. 
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V thymu probíhají dva typy selekce. Při pozitivní selekci jsou odstraněny buňky, které 

vůbec nejsou schopny rozpoznat MHC. Při negativní selekci jsou pak odstraněny ty buňky, 

které rozpoznají MHC s proteiny tělu vlastními. Takto je eliminováno asi 98 % T lymfocytů.  

Sledování exprese miRNA v průběhu vývoje T buněk odhalil zvýšení exprese miR-

181 v CD4+CD8+ stádiu (Neilson et al. 2007). Ukázalo se, že cílem této miRNA je mimo 

jiné transkript CD69. Jeho produktem je protein CD69, signalizační molekula podílející se na 

aktivaci T lymfocytů. Porušení signalizace skrze CD69 vede k zadržování buněk v thymu 

(Shiow 2006). Snížený poměr T buněk zjištěný při ektopické expresi miR-181 (Chen et al. 

2004) lze tedy interpretovat jako důsledek snížené hladiny CD69. 

 V souvislosti s T lymfocyty je třeba uvést miR-155. Jak již bylo zmíněno, tato miRNA 

je důležitá pro aktivaci T buněk. U miR-155 deficientních myší selhává aktivace T lymfocytů 

po imunizaci C fragmentem tetanotoxinu, což se projevuje sníženou expresí interleukinu 2 

(IL-2) a interferonu gamma (IFN-γ) v porovnání s kontrolou. Patrně je to způsobeno 

nefunkčností dendritických buněk, které nejsou schopny účinně aktivovat T lymfocyty 

(Rodriguez et al. 2007). Nicméně bylo zjištěno, že miR-155 je důležitý i pro vývoj samotných 

T lymfocytů. miR-155 deficientní CD4+ buňky mají vyšší tendenci k vývoji směrem TH2 

(buňky napomáhající maturaci B lymfocytů, produkují především interleukiny IL-4, IL-5 a 

IL-10) (Vigorito et al. 2007). U CD4+ buněk se sníženou expresí miR-155 lze pozorovat 

mnoho deregulovaných genů. Mezi nimi transkripční faktor c-Maf (v-maf 

musculoaponeurotic fibrosarcoma oncogene homolog), který mimo jiné účinně aktivuje 

transkripci IL-4 a podporuje tak TH2 fenotyp. Bylo zjištěno, že exprese luciferázy s vloženou 

divokou a mutovanou formou 3´UTR c-Maf, závisí na expresi miR-155. Bylo tak potvrzeno, 

že c-Maf je přímým cílem miR-155 (Rodriguez et al. 2007). miR-155 tedy zřejmě ovlivňuje 

aktivaci T lymfocytů minimálně dvěma způsoby – regulací funkce dendritických buněk a 

regulací produkce interleukinů skrze transkripční faktor c-Maf.  
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4 Lymfomy 

 

Lymfomy jsou maligní nádorová onemocnění, která mají původ v různých vývojových 

stádiích  lymfocytů. Jsou to ve své podstatě solidní nádory a tím se liší od leukémií, což jsou 

proliferativní onemocnění cirkulujících buněk. Existují však lymfomy, jež se chovají jako 

solidní tumor a současně jako leukémie (např. lymfom plášťových buněk). 

Lymfomy jsou často lokalizovány v lymfatické uzlině, odkud se šíří lymfoidní cestou. 

Mohou ale vznikat i na jiných místech, např. ve slizničním lymfatickém systému (MALT – 

mucosa associated lymphoid tissue). Příčiny i rizikové faktory vzniku lymfomů jsou zatím 

neznámé (Adam 2008). 

Nádorové onemocnění vzniká tehdy, když se v buňce nahromadí mutace, které zvýší 

především její schopnost růst a dělit se, případně ovlivní další její vlastnosti (schopnost růst 

bez podkladu, šířit se organismem, uniknout imunitní kontrole aj.). Ve vývoji B lymfocytů 

existuje rizikové stádium, kdy fyziologicky dochází k rozsáhlým mutacím a přestavbě 

genomu, a to je stádium germinální reakce. Proto lymfomy často pocházejí z lymfocytů 

germinálního centra (Obr. 3).  

 

 
Obr. 3. Vznik lymfomů. Nádory vznikají tehdy, když se v buňce nahromadí somatické mutace, které zvýší 
schopnost buňky růst a dělit se, eventuálně ovlivní její další vlastnosti. Ve vývoji B lymfocytů existuje stadium 
germinální reakce, kdy fyziologicky dochází k rozsáhlým mutacím a přestavbě genomu. Proto mnohé B 
lymfomy pocházejí z buněk germinálního centra (podle  Adam 2008, Lenz & Staudt 2010). 
 

Mutace, ke kterým u lymfomů dochází, obvykle zahrnují translokaci genů pro 

imunoglobuliny. Promotory imunoglobulinových genů jsou velmi aktivní. Pokud se dostanou 

před gen kódující např. transkripční faktor, který podporuje proliferaci, dojde k vysoké 

expresi tohoto transkripčního faktoru, což podporuje maligní transformaci buňky.  
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Deregulace sítě transkripčních faktorů (a jak se ukazuje, i deregulace miRNA) je 

všeobecně jedním z typických znaků nádorů. Dalším znakem je aberantní aktivace signálních 

drah vedoucích k podpoře růstu a proliferace (Obr. 4). U mnohých lymfomů je deregulována 

dráha NF-κB (nuclear factor kappa B). Tato dráha ovlivňuje široké spektrum biologických 

procesů, mimo jiné i imunitní reakci nebo vývoj lymfocytů. Aktivace dráhy NF-κB vede 

k podpoře přežití a proliferace buněk. Centrální proteiny této dráhy, NF-κB/Rel (NF-κB2 

p52/p100, NF-κB1 p50/p105, c-Rel, RelA/p65, RelB), jsou transkripční faktory. V inaktivním 

stavu tvoří v cytoplazmě komplex s proteiny IκB (inhibitor of NF-κB). Prozánětlivé cytokiny, 

bakteriální lipopolysacharid (LPS), růstové faktory a antigenní receptory aktivují komplex 

IKK (inhibitor of NF-κB kinase), který fosforyluje IκB. To vede k ubiquitinylaci a degradaci 

IκB, což odblokuje proteiny NF-κB/Rel. Ty jsou dále fosforylovány a translokovány do jádra, 

kde samy nebo v kombinaci s jinými transkripčními faktory aktivují transkripci cílových 

genů. K alternativní (nekanonické) aktivaci dráhy NF-κB dochází při signalizaci přes určitou 

skupinu receptorů (např. CD30). Důsledkem je fosforylace komplexu NF-κB2 p100/RelB a 

k jeho zpracování v proteazomech. Vzniká tak protein NF-κB2 p52/RelB, který je po 

translokaci do jádra transkripčně aktivní. Cílové geny NF-κB se účastní inhibice apoptosy 

(TRAF-1, TRAF-2, XIAP), podpory proliferace (CCND1) a zánětlivé reakce (Cox2, TNF-α).  

 
Obr. 4. Signální dráhy. U lymfomů dochází k aberantní aktivaci signálních drah vedoucích k podpoře růstu a 
proliferace a k inhibici apoptosy. Patří mezi ně (A) dráha PI3K-Akt, (B) MAP kinázové dráhy Erk a JNK, (C) 
dráha NF-кB (podle Weinberg 2007). 
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Uvedené molekulární mechanismy – poruchy v regulaci transkripce a aberantní 

signalizace – jsou společné všem nádorům. Lymfomy se nicméně vyznačují velkou 

různorodostí co do biologického a klinického průběhu. Agresivní typy lymfomů jsou schopné 

zahubit neléčeného hostitele v řádu několika týdnů, pacienti s  nízce agresivními (tzv. 

indolentními) lymfomy mohou žít bez léčby mnoho let (léčba těchto lymfomů je však obtížná 

vzhledem k omezené citlivosti k chemoterapii). Některé lymfomy mají tendenci k rychlému 

šíření po celém organismu, jiné proliferují na jednom místě a diseminují až po delší době. 

Lymfomy dělíme na Hodgkinův a nehodgkinovy lymfomy. Nehodgkinovy lymfomy je dále  

možné rozdělit na vysoce agresivní (medián přežití v řádu týdnů), agresivní (medián přežití 

v řádu měsíců) a nízce agresivní (medián přežití v řádu let). Následující přehled se věnuje 

pouze nejhojnějším druhům lymfomů. 

 

4. 1 Hodgkinův lymfom (rev. in Küppers 2009) 

Hodgkinův lymfom (HL) je velmi častým typem lymfomu (asi 10 %  všech 

lymfoproliferativních chorob). Začíná obvykle v jedné periferní uzlině odkud diseminuje 

lymfoidní cestou. Podle odlišností v morfologii nádorových buněk se dělí na dva podtypy – 

klasický HL (cHL, asi 95 % případů) a nodulární HL s převahou lymfocytů (NLPHL). cHL 

lze ještě dále rozlišit na několik skupin. HL je v současné době již velmi dobře léčitelný. 

Chemoterapeutická léčba v kombinaci s ozařováním dosahuje účinnosti přes 80 %. 

Od ostatních lymfomů se HL odlišuje ve třech klíčových charakteristikách: 

1) nádorové buňky – u HL se nazývají buňky Reedové-Sternberga (HRS), morfologicky ani 

imunofenotypicky se nepodobají žádné buňce hematopoetického systému. Exprimují 

povětšinou nefunkční imunoglobuliny, a tak se soudí, že mají původ v lymfocytech 

germinálního centra, které selhaly při afinitní maturaci, ale unikly apoptóze. Za ztrátu B 

buněčného fenotypu je zřejmě zodpovědná rozsáhlá deregulace transkripčních faktorů. 

2) aberantní signalizace – na rozdíl od ostatních lymfomů je deregulováno větší množství 

signálních drah podporujících proliferaci a přežití buněk, zejména NF-κB, ale také PI3K-Akt, 

Erk, JNK. Určitou roli může hrát infekce virem Epstaina-Barrové (EBV; 90 % HL v Africe, 

40 % HL v západním světě). Tento virus produkuje několik proteinů, které se integrují do 

buněčné membrány a mohou aktivovat uvedené dráhy. 

3) buněčné mikroprostředí (cellular microenvironment) – HRS představují jen asi 1 % 

buněk nádoru,  zbytek tvoří různé buňky imunitního systému jako jsou makrofágy, 

granulocyty a regulační T lymfocyty. Tyto buňky obklopují HRS vždy, i když nádor 

metastazuje do nelymfoidních orgánů. Jsou schopné stimulovat uvedené signální dráhy nebo 
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v případě Treg chránit HRS před zničením cytotoxickými T lymfocyty. Vytvářejí tak ideální 

podmínky pro růst a šíření nádoru. 

 

4. 2  Nehodgkinovy lymfomy (NHL) 

 

4. 2. 1 Vysoce agresivní lymfomy 

Burkitt ův lymfom (BL)  (rev. in Bellan et al. 2009, Blum et al. 2004)  je vysoce agresivní 

NHL, který vzniká obvykle v lymfatické uzlině, často se ale manifestuje extranodálně. 

Rozlišují se tři typy BL: tzv. endemický BL je nejčastějším dětským lymfomem, vyskytuje se 

především v rovníkové Africe. V západním světě se vyskytuje sporadický typ BL, který 

postihuje dospělé pacienty a představuje asi 1 % všech NHL. BL se také vyskytuje u 

imunodeficientních pacientů (tzv. immunodeficiency associated BL).  

 Protějškem nádorových buněk BL je zralý B lymfocyt. Typickou mutací je translokace 

t(8;14)(q24;q32), při které fúzuje gen IgH s genem pro transkripční faktor Myc. Myc je 

buněčný protoonkogen. Odhaduje se, že kontroluje expresi asi 10 % lidských genů (rev. in 

Sander et al. 2009), především těch, které hrají úlohu v buněčném cyklu, proliferaci, růstu, 

buněčné adhezi a apoptóze. Zvýšená exprese Myc pod kontrolou promotoru IgH je klíčovou 

událostí pro vznik a rozvoj BL. Určitou roli zřejmě hraje také infekce EBV, která je 

detekována prakticky u všech případů endemického BL a u velké části pacientů se 

sporadickým typem BL. 

 

4. 2. 2 Agresivní lymfomy 

Difuzní velkobuněčný B lymfom (DLBCL)  (rev. in Lenz & Staudt 2010) je nejčastějším 

lymfomem u dospělých – představuje asi 14 % všech lymfoproliferativních chorob (ca 40 % 

NHL). Vzniká v lymfatických uzlinách, ale velmi často i extranodálně. Charakteristická je 

difuzní infiltrace velkými lymfocyty. Efektivita léčby je nízká – chemoterapie účinkuje jen asi 

v 50 % případů. 

 Rozlišuje se několik typů DLBCL – GC, který zřejmě pochází z B lymfocytů 

germinálního centra, ABC, o kterém se spekuluje, že pochází z aktivovaných B buněk (ale 

např. expresní profilování miRNA naznačuje, že i ABC-DLBCL možná pochází z buněk 

germinálního centra, Malumbres et al. 2009). ABC-DLBCL má horší prognózu než GC-

DLBCL. Zvláštním typem je PMBL (primární mediastinální B lymfom), který se prezentuje 

jako masa buněk v mezihrudí. Vzniká nejspíše ze vzácné B buňky přítomné v thymu a 

expresním profilem se nápadně podobá Hodgkinovu lymfomu. 
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 U DLBCL dochází k deregulaci nebo mutaci antionkogenních proteinů PTEN 

(phosphatase and tensin homolog) a p53. p53 je transkripční faktor, který aktivuje transkripci 

genů důležitých pro zastavení růstu a pro apoptosu. PTEN je fosfatáza, která inhibuje 

signalizaci dráhy PI3K-Akt. Dále u DLBCL dochází ke konstitutivní aktivaci dráhy NF-κB a 

chronické signalizaci přes BCR, což opět vede k podpoře proliferace a zvyšuje 

pravděpodobnost dalších mutací. 

 

4. 2. 3 Nízce agresivní lymfomy (rev. in Kurtin 2009) 

Folikulární lymfom  (FL)  pochází z B lymfocytů germinálního centra. Je to druhý nejčastější 

NHL, představuje asi 20 % všech případů. Začíná v lymfatické uzlině tvorbou velkého 

množství drobných folikulů. (Existuje i difuzní varianta s horší prognózou.) Odtud rychle 

diseminuje do dalších uzlin i jiných orgánů, zejména do jater a kostní dřeně. Ačkoliv je FL 

indolentní lymfom, může dojít k jeho transformaci do agresivního lymfomu, především 

DLBCL. 

 Z genetických abnormalit se u FL nejčastěji – v 85 % případů – vyskytuje translokace 

t(14;18)(q32;q21), která zahrnuje IgH a gen pro antiapoptotický protein Bcl-2 (B cell 

lymphoma 2 protein). U menšího podílu FL se uplatňují translokace zahrnující gen pro 

transkripční faktor Bcl-6 (B cell lymphoma 6 protein), který reprimuje geny podporující 

diferenciaci B buněk. Zvýšená exprese Bcl-6 tedy vede k zastavení diferenciačního procesu a 

k podpoře buněčného cyklu. 

 

Lymfom marginální zóny (MZL)  představuje asi 10 % NHL. Dělí se do tří typů podle 

orgánů, které osidluje (uzliny, MALT, slezina a kostní dřeň). Je to pomalu progredující nádor, 

který roste především lokálně.  Může však dojít k transformaci do DLBCL. 

 MZL pochází z B lymfocytů marginální zóny. Z genetických změn se mnohdy 

objevuje translokace t(11,18)(q21;q21), a to především u MALT lymfomu. Důsledkem této 

translokace je fúze genů API2 (apoptosis inhibitor 2) a MALT1 (mucosa assosiated lymphoma 

translocation protein 1). Produkt výsledného chimerního transkriptu způsobuje aktivaci dráhy 

NF-κB. 

 

Lymfom plášťových buněk (MCL)  je méně častým onemocněním, představuje asi 5 % 

NHL. Je však poněkud agresivnější než ostatní indolentní lymfomy.  

Vzniká z B lymfocytů plášťové zóny. Specifickým genetickým znakem MCL je 

translokace t(11;14) (q13;q32), při které dochází k fúzi genu IgH s genem Bcl-1 (B cell 
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lymphoma 1), který kóduje protein CCND1 (cyklin D1). Ten reguluje přechod buněk z G1 do 

S fáze buněčného cyklu. Zvýšená hladina CCND1, vedoucí k progresi buněčného cyklu, je 

zřejmě hlavním patologickým mechanismem MCL. 
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5 Role mikroRNA u lymfomů 

  

Nádory jsou závažná onemocnění, která se na buněčné úrovni vyznačují aberantní 

expresí mnoha regulačních molekul včetně miRNA. Analýza exprese 217 miRNA pomocí 

microarrays u různých druhů pevných nádorů (Lu et al. 2005) poskytla několik závažných 

zjištění: zaprvé, že expresní profil miRNA nádoru se podobá expresnímu profilu tkáně, ze 

které nádor pochází. Zadruhé, že  míra exprese některých miRNA může odrážet stadium 

choroby. Zatřetí, že většina miRNA je u nádorů exprimována v menší míře než v normálních 

tkáních (Lu et al. 2005). 

První dva závěry byly potvrzeny dalšími studiemi (Eis et al. 2005, Kluiver et al. 2007, 

Malumbres et al. 2009). Poslední závěr však nemá obecnou platnost. Ukázalo se, že 

hematologické malignity jsou charakteristické všeobecně zvýšenou expresí miRNA (Zhang et 

al.  2009). Mnoho pozornosti je věnováno především dvěma miRNA, které se ve vysoké míře 

exprimují u lymfomů - miR-17~92 a miR-155. Pojednává o nich velká část této kapitoly. 

V závěru jsou zmíněny i další miRNA se známou funkcí v lymfomagenezi. 

 

5. 1 MikroRNA miR-17~92 

 Gen pro miRNA miR-17~92 se nachází na dlouhém ramenu 13. chromozomu (13q31). 

Tento lokus je často amplifikován u různých nádorových onemocnění včetně lymfomů – HL, 

DLBCL, FL, MCL a T lymfomu (Ota et al. 2004, Gibcus et al. 2009). Dostal název c13orf25 

(chromosome 13 open reading frame 25) (Ota et al. 2004), později byl přejmenován na 

MIR17HG (MIR17 host gene). 

 MIR17HG kóduje „cluster“ šesti miRNA: miR-17, miR-18a, miR-19a, miR-20a, miR-

19b a miR-92 (Obr. 5). Tyto miRNA lze podle sekvenční homologie rozdělit do tří rodin, 

miR-17/20a/18a, miR-19a/19b a miR-92 (Olive et al. 2009). miR-17 a miR-20a jsou blízce 

příbuzné homology lišící se jen dvěma nukleotidy, které se nacházejí mimo „seed“ sekvenci. 

miR-18a sice nemá úplně identickou „seed“ sekvenci, ale dvěma jmenovaným miRNA je 

sekvenčně velmi podobný. miRNA z druhé rodiny, miR-19a a miR-19b, se liší jen jedním 

nukleotidem na pozici 11, tj. opět mimo „seed“ sekvenci. miR-92 je miRNA s unikátní 

sekvencí (Olive et al. 2009).  

 miRNA z „clusteru“ miR-17~92 se přepisují společně a mohou koordinovaně 

ovlivňovat expresi různých genů. To může vést ke specifické odpovědi na signál v různých 

buněčných typech a kontextech. 
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 Je třeba zmínit, že v lidském genomu se nacházejí dva „clustery“ miRNA paralogní k 

miR-17~92, a to miR-106a-92 na chromozomu X a miR-106b-25 na chromozomu 7. Jejich 

význam pro hematologické malignity však není takový jako v případě miR-17~92. 

 

Obr. 5. „Cluster“ miR-17~92. Složky „clusteru“ 
miR-17~92 náležejí do tří rodin miRNA: miR-
17/20a/18a, miR-19a/19b a miR-92. miR-17 a miR-
20a jsou blízce příbuzné homology, které sdílejí 
významnou sekvenční podobnost s miR-18a (mají 
ovšem mírně odlišnou „seed“ sekvenci). miR-19a a 
miR-19b se liší jediným nukleotidem na pozici 11, 
pravděpodobně regulují tytéž cílové transkripty. miR-
92 má unikátní sekvenci, kterou se odlišuje od 
ostatních miRNA „clusteru“ (podle Olive et al. 2009).  
 

 

5. 1. 1  Onkogenicita miR-17~92 

Za normálních okolností je miR-17~92 v hematopoetickém systému exprimován 

v prekurzorových buňkách. V průběhu diferenciace exprese miR-17~92 ustává. Naopak u 

lymfomů (a také u leukémií a mnoha různých typů pevných nádorů) dochází k vysoké expresi 

tohoto „clusteru“ (Fontana et al. 2007, rev. in Mendell  2008).  

Pro testování vlivu miR-17~92 na rozvoj hematologických malignit byl použit model 

Eµ-myc transgenních myší. V těchto myších je zajištěná zvýšená exprese onkogenu Myc pod 

vlivem enhanceru genu pro těžký řetězec imunoglobulinu (Eµ), který začíná být aktivní v pro-

B buňkách. U takových myší dochází k rozvoji lymfomů ve 4-6 měsících života. HSC z Eµ-

myc transgenních myší transplantované do jiných myší, u nichž byly buňky kostní dřeně 

zničeny ozářením, vyvolávají vznik lymfomů s podobnou latencí. 

Ukázalo se, že transfekce miR-17~19b (zkráceného „clusteru“ miR-17~92) do Eµ-myc 

pozitivních HSC vede k urychlení maligního vývoje (He et al. 2005). Ke vzniku lymfomů 

dochází v průměru po 51 dnech, po 65 dnech myši v průměru hynou. Přenesení 

transfekovaných buněk do ozářených příjemců vede ke vzniku lymfomů a úhynu myší již po 

2-3 týdnech (He et al. 2005). Jedná se čistě o pre-B buněčné lymfomy, které mají silnou 

tendenci k diseminaci do nelymfoidních orgánů, zejména do jater, plic a ledvin (He et al. 

2005). Série dalších pokusů, ve kterých se využívalo transfekce konstruktů odvozených od 

miR-17~92, ukázala, že hlavní onkogenní složkou celého „clusteru“ je rodina miR-19 (Olive 

et al. 2009). 

Lymfomy vyvolané vnesením miR-17~19b do Eµ-myc pozitivních HSC jsou 

charakteristické vysokým mitotickým indexem. Na rozdíl od lymfomů vyvolaných pouze z 
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Eµ-myc pozitivních HSC u nich dochází k výrazné redukci apoptosy (He et al. 2005). Právě 

schopnost potlačit apoptosu je zřejmě podstatou onkogenicity miR-17~92. Apoptosa je 

vnitřním obranným mechanismem, kterým buňky reagují na abnormálně vysokou proliferaci. 

Proto není snadné vyvolat nádor pouhým zvýšením exprese jednoho onkogenu, např. Myc. 

Bývá vyžadován ještě další faktor, kterým je v případě některých lymfomů ektopická exprese 

miR-17~92. 

 

5. 1. 2 Cíle miR-17~92 

Cílové transkripty „clusteru“ miR-17~92 u lymfomů kódují proteiny, které patří mezi 

regulátory apoptosy a buněčného cyklu. Jsou to především proteiny Bim, PTEN a CDKN1A. 

Bim (Bcl2-interacting mediator of cell death) je protein podporující apoptosu. Snížení 

exprese Bim vede k usnadnění přežití buněk a za určitých situací je potřebné pro správný 

vývoj lymfocytů (vizte 2. 2. 1). Ovšem deregulace Bim vlivem zvýšené exprese miR-17~92 je 

důležitým faktorem přispívajícím k lymfomagenezi (Xiao et al. 2008).  

PTEN (Phosphatase and tensin homolog) je fosfolipidová fosfatáza, která inhibuje 

dráhu PI3K-Akt a tím působí proti přežití a proliferaci buněk. Je to jeden z nejčastěji 

postižených antionkogenů u lidských nádorů. Ve 3´UTR mRNA PTEN se nacházejí dvě 

konzervovaná vazebná místa pro miR-19, jejichž funkčnost byla potvrzena reportérovými 

esejemi (Olive et al. 2009). Ektopická exprese miR-19 v myších embryonálních fibroblastech 

vede ke zvýšené fosforylaci proteinu Akt aniž by se zvýšilo celkové množství Akt v buňce 

(Olive et al. 2009). Dále bylo zjištěno, že knockdown PTEN vede u myší k podobné hladině 

apoptosy jako zvýšená exprese miR-17~92 (Mu et al. 2009). Tato data ukazují, že miR-17~92 

podporuje přežití buněk inhibicí PTEN a aktivací dráhy PI3K-Akt.  Je zajímavé, že největší 

efekt na hladinu PTEN má v podmínkách in vitro miR-19b, v podmínkách in vivo  je však 

nejúčinnější konstrukt miR-17-19b. Může to být dáno kooperativními efekty mezi miRNA 

„clusteru“ (Olive et al. 2009). 

CDKN1A (Cyclin-dependent kinase inhibitor 1, p21) váže v odpovědi na poškození 

DNA cyklin dependentní kinázy a tím inhibuje buněčný cyklus. Vnesení miR-17~92 do 

buněčné linie odvozené od folikulárního lymfomu způsobila výrazné snížení hladiny 

CDKN1A a deregulaci buněčného cyklu (Inomata et al. 2009). Ačkoliv je CDKN1A pouze 

předpokládaným cílem miR-17~92, funkční propojení je zjevné.  
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5. 1. 3 Transkripční regulace miR-17~92 

V části MIR17HG proximální k počátku transkripce se nachází nekanonický TATA 

box a rozsáhlý CpG ostrůvek, který je zřejmě hlavní částí promotoru (Woods et al. 2007). 

V oblasti promotoru se kromě toho nacházejí další regulační sekvence.   

Významným regulátorem miR-17~92 u lymfomů je transkripční faktor Myc. 

Experimenty provedené na buněčné linii odvozené od Burkittova lymfomu ukazují, že 

regulační oblasti MIR17HG obsahují čtyři konzervované a funkční vazebné sekvence pro Myc 

(tzv. E-boxy, CACGTG nebo CATGTG) a že vazba Myc do těchto míst indukuje transkripci 

miR-17~92 (O´Donnell et al. 2005).  

  

5. 2 MikroRNA miR-155 

 Gen pro miR-155, MIR155HG (MIR155 host gene), se nachází na dlouhém ramenu 

21. chromozomu (21q21). Tento gen je spíše znám pod původním názvem bic (B cell 

integration cluster). Název reflektuje zjištění, že do promotoru tohoto genu se integruje ptačí 

leukozní virus (ALV), což vede ke vzniku lymfomů (Clurman & Hayaward 1989).   

 Ve snaze o identifikaci onkogenního produktu bic byla provedena jeho podrobná 

analýza a charakterizace (Tam 2001). Bylo zjištěno, že se u člověka a myši skládá ze tří 

exonů, u kuřete ze dvou. Ani jeden z exonů ale patrně nekóduje protein – otevřené čtecí 

rámce jsou příliš krátké a nejsou konzervované. Jediná konzervovaná oblast tohoto genu má 

délku 138 nukleotidů a nachází se ve třetím exonu (resp. druhém u kuřete). Tato oblast 

vykazuje u uvedených organismů 78% sekvenční identitu a výrazně konzervovanou 

sekundární strukturu (Tam 2001). Produktem genu bic, resp. MIR155HG, je tedy nekódující 

RNA – miR-155 (Tam 2001, Lagos-Quintana et al. 2002) (Obr. 6). 

 

Obr. 6. Struktura miR-155. (A) 

vlásenková struktura pre-miR-155, (B) 

výsledné vlákno miR-155 (Faraoni et 

al. 2009). 
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5. 2. 1 Onkogenicita miR-155 

 Za fyziologických podmínek se miR-155 exprimuje  výhradně v lymfoidních 

a krvetvorných orgánech (Ramkissoon et al. 2006), a to za přísně regulovaných situací. Hraje 

významnou roli při aktivaci buněk, zejména lymfocytů a makrofágů, při imunitní zánětlivé 

odpovědi (vizte kapitolu 2).   

miR-155 je však od počátku studována v souvislosti se vznikem lymfomů. Zjištění, že 

zvýšená exprese MIR155HG pod vlivem promotoru ALV způsobuje lymfomy, zařadilo tento 

gen mezi buněčné protoonkogeny. První studie na kuřatech ukázaly, že MIR155HG 

především ve spolupráci s proteinem Myc způsobuje vznik agresivních lymfoproliferací (Tam 

et al. 2002).  

V dalším výzkumu byl použit model transgenních myší, u nichž je MIR155HG 

exprimován pod vlivem promotoru pro těžký řetězec imunoglobulinu (Eµ-miR-155) 

(Costinean et al. 2006). U těchto myší se vyvíjejí těžké B lymfocytární neoplázie, které jinak 

nevykazují žádné společné genetické abnormality. Tento fakt vede autory k závěru, že 

exprese miR-155 může být jednou z prvotních událostí vedoucích k transformaci buňky 

(Costinean et al. 2006). 

Výzkum lidských buněčných linií a pacientských vzorků odhalil vysokou expresi pri-

miR-155 a miR-155 u Hodgkinova lymfomu (van den Berg et al. 2003) i u některých typů 

nehodgkinových lymfomů, zejména u DLBCL včetně PMBL (Kluiver et al. 2005). U DLBCL 

je dále známo, že hladina miR-155 koreluje s prognózou: vyšší hladinu miR-155 vykazuje 

agresivnější forma, ABC-DLBCL (Eis et al. 2005). V tomto případě lze tedy expresi miR-155 

použít jako prognostický znak.  

Vysoká exprese miR-155 byla dále pozorována u vzorků uzlin pacientů s diagnózou 

lymfomu marginální zóny a u malého množství nádorových buněk T lymfomu (Eis et al. 

2005, Kluiver et al. 2005). Testované soubory byly však příliš malé (3 vzorky) a tyto 

výsledky je proto ještě potřeba rozšířit na větším souboru pacientů. U dalších typů NHL, 

folikulárního lymfomu, lymfomu plášťové zóny a anaplastického velkobuněčného lymfomu 

(řídký typ agresivního NHL), nebyla prokázána zvýšená hladina miR-155 (Kluiver et al. 

2005). Recentní studie zkoumající expresi miRNA u 30 vzorků pacientů s diagnózou MCL 

pomocí microarrays však ukazuje, že i u tohoto lymfomu dochází ke zvýšení exprese miR-

155 (Zhao et al. 2010). 

Výzkum miR-155 u  BL ukázal, že exprese této miRNA závisí na infekci EBV a na 

typu latence tohoto viru. Latence je stav, kdy je buňka infikovaná, ale virus se nemnoží 

(nedochází ke vzniku nových virionů). EBV se může v buňce vyskytovat ve třech typech 
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latence, které se liší exprimovanými virovými RNA a proteiny. U BL je nejčastější typ latence 

I, který nevede ke zvýšené expresi miR-155, jak ukázal výzkum na biopsiích lymfatických 

uzlin i na buněčných liniích (van den Berg et al. 2003, Kluiver et al. 2005). Při III. typu 

latence však dochází k výraznému zvýšení exprese miR-155, a to především vlivem virového 

proteinu LMP1 (latent membrane protein 1) (Gatto et al. 2008, Yin et al. 2008a). Tento 

protein se integruje do buněčné membrány, kde působí jako receptor.  Aktivuje signální 

dráhy, např. NF-κB, vedoucí k expresi miR-155 a dalších genů souvisejících s růstem a 

proliferací (Izumi & Kieff 1997) (vizte 4. 2. 3). U malého množství pacientů s BL tedy také 

dochází ke zvýšení exprese miR-155. 

 Uvedené studie ukazují, že miR-155 je silný onkogen, který se exprimuje ve vysoké 

hladině u HL, DLBCL a u EBV pozitivních BL, kde se virus nachází ve III. typu latence . Ke 

zvýšení exprese miR-155 zřejmě dochází i u MCL, MZL a T lymfomu. Hladina miR-155 u 

pacientů s DLBCL souvisí s prognózou. 

 

5. 2. 2 Cíle miR-155 

Mezi cílovými transkripty miR-155 jsou především mRNA pro různé regulační 

proteiny. O některých se pojednává již v kapitole 2.2.1. Pro vývoj lymfomů je důležitá 

deregulace transkripčního faktoru PU.1. Je známo, že různé linie hematopoetických buněk se 

vyvíjejí v závislosti na koncentraci tohoto proteinu – pro vývoj makrofágů je třeba vysoké 

koncentrace PU.1, granulocyty vyžadují nižší koncentraci a ještě výraznější snížení 

koncentrace je nutné pro správný vývoj B lymfocytů (rev. in Dahl & Celeste Simon 2003). 

Další pokles hladiny PU.1 – například vlivem zvýšené exprese miR-155 – však vede k bloku 

diferenciace a ve výsledku k neopláziím.  

 Dalším cílem miR-155 je mRNA pro SHIP1 (SH2 domain-containing inositol-5'-

phosphatase 1) (O´Connell et al. 2009, Pedersen et al. 2009). SHIP1 je fosfatáza, která 

podobně jako PTEN negativně reguluje aktivitu dráhy PI3K-Akt, a tak působí jako 

antionkogen.  

 Mezi cílové transkipty miR-155 patří také BACH1 (BTB and CNC homolog 1) (Yin et 

al. 2008). Jeho produktem je transkripční faktor, který v DNA obsazuje vazebné sekvence pro 

proteiny AP-1 (activator protein 1) a tím reprimuje transkripci genů důležitých pro progresi 

buněčného cyklu. Snížení exprese BACH1 vlivem miR-155 vede k odblokování AP-1 

sekvencí a podpoře proliferace (Yin et al. 2008a).  

S regulací AP-1 souvisí i další cíl miR-155, DET1 (De-etiolated-1 homolog). Protein 

DET1 je součástí ubiquitinylačního komplexu, který degraduje proteiny Jun, členy rodiny AP-
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1. Zvýšení exprese miR-155 tedy napomáhá transkripční aktivaci pomocí AP-1 dvěma 

způsoby: zaprvé odblokováním vazebných sekvencí na DNA, zadruhé zlepšením dostupnosti  

aktivačních transkripčních faktorů (Yin et al. 2008a). Je zajímavé, že exprese samotné miR-

155 je mimo jiné pod vlivem AP-1 (Yin et al. 2008b) (vizte 4. 2. 3).  

 Pomocí bioinformatických přístupů byly předpovězeny další cílové transkripty miR-

155 (John et al. 2004). Množství předpovídaných cílových transkriptů miR-155 se v závislosti 

na použitém programu a databázi (Targetscan, PicTar, Microcosm) pohybuje přibližně mezi 

200 a 2500. Výzkum na buněčných liniích ukázal nepřímo, že miR-155 reguluje hladinu 

mnoha z nich (Rai et al. 2008, Yin et al. 2008b). Lze očekávat, že budou objeveny nové 

souvislosti mezi cílovými transkripty miR-155 a lymfomagenezí.  

 

5. 2. 3 Transkripční regulace miR-155 

 V promotoru MIR155HG se nachází klasický TATA box (Yin et al. 2008b), rozsáhlý 

CpG ostrůvek (Tam 2001) a mnohé další regulační elementy. 

 Přibližně 40 nukleotidů před transkripčním počátkem se nachází konzervovaná 

sekvence ATGAGTCAC (Yin et al. 2008b).  Váží se sem transkripční faktory z rodiny AP-1. 

Imunoprecipitační experimenty ukázaly, že v případě miR-155 se jedná konkrétně o dimer 

JunB s FosB, méně často s c-Fos (Yin et al. 2008b). Regulace pomocí AP-1 má význam 

zejména při signalizaci přes BCR. Prokřížení BCR vede k aktivaci drah Erk a JNK, nasednutí 

transkripčních faktorů na AP-1 místo a  aktivaci transkripce miR-155 (Yin et al. 2008b). Je 

známo, že AP-1 hrají roli při aktivaci a diferenciaci buněk imunitního systému, při deregulaci 

pak podporují nádorové bujení. Zjištění, že AP-1 regulují transkripci miR-155, může částečně 

vysvětlit fyziologické i patologické efekty AP-1.  

Je zajímavé, že stimulace MIR155HG pomocí AP-1 u DLBCL je regulováno také 

autokrinně (Pedersen et al. 2009). Buňky ABC-DLBCL produkují velké množství proteinu 

TNFα (tumor necrosis factor alpha) ve srovnání s GC-DLBCL. Tento protein se váže na 

receptor v buněčné membráně, spouští dráhu JNK a tak aktivuje transkripci miR-155 se všemi 

důsledky (Pedersen et al. 2009). Vytváří se  pozitivní autoregulační smyčka, která zvyšuje 

hladinu miR-155 u ABC-DLBCL oproti GC-DLBCL.  

 V oblasti transkripčního počátku MIR155HG se nachází sekvence bohatá na puriny, 

kam se váží proteiny z rodiny Ets (Yin et al. 2008b). Mutace Ets vazebného místa 

v promotoru MIR155HG způsobuje určité snížení odpovědi na signalizaci přes BCR. Zdá se 

tedy, že kooperace mezi AP-1 a Ets je důležitá pro dosažení maximální efektivity aktivace 

promotoru a transkripce miR-155 v odpovědi na prokřížení BCR (Yin et al. 2008b). 
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 Výzkum lidských buněčných linií odvozených od B-NHL odhalil v promotoru 

MIR155HG dvě vazebná místa pro transkripční faktory NF-κB/Rel – jedno v oblasti -1150 

nukleotidů, další -1697 nukleotidů od počátku transkripce (Yin et al. 2008b, Gatto et al. 

2008). U buněk s konstitutivně aktivní drahou NF-κB jsou obě tato místa obsazena 

transkripčními faktory a mutace jednoho či druhého z nich vede k výraznému 

(sedmnáctinásobnému) snížení exprese miR-155 (Gatto et al. 2008). Dosud neexistuje shoda 

na tom, jaký význam má dráha NF-κB pro aktivaci MIR155HG při signalizaci přes BCR (van 

den Berg et al. 2003, Yin et al. 2008). Bylo však jasně ukázáno, že aktivace exprese miR-155 

pomocí NF-κB hraje významnou roli při infekci EBV. Je známo, že LMP1 (latent membrane 

protein 1), jeden z onkogenních produktů EBV, je schopen aktivovat dráhu NF-κB (Izumi &  

Kieff 1997). Infekce EBV negativních buněk vektorem s genem pro LMP1 vede až 

k 3,5násobnému zvýšení exprese miR-155 v porovnání s infekcí prázdným vektorem (Gatto et 

al. 2008). Aktivace pomocí LMP1 vyžaduje intaktní NF-κB vazebná místa. Navíc obsazení 

těchto míst transkripčními faktory časově koreluje s expresí LMP1 (Gatto et al. 2008). 

Všechna tato data podporují hypotézu, že infekce EBV ovlivňuje expresi miR-155 a tedy 

maligní transformaci buněk a vznik lymfomů. 

  

5. 3  Další mikroRNA v lymfomagenezi 

 

5. 3. 1 MikroRNA miR-15a a miR-16-1 

 Gen DLEU2, který kóduje „cluster“ miR-15a~16-1, se nachází na dlouhém ramenu 13. 

chromozomu (13q14). Výzkum tohoto „clusteru“ je zaměřen především na chronickou 

lymfocytární leukémii (CLL), kde dochází k delecím v DLEU2 u více než 50 % případů 

(Calin et al. 2004). Mutace DLEU2 se dále vyskytuje u mnoha případů MCL (Bigoni et al. 

2001) a mnohočetného myelomu (nádor plazmatických buněk, Harrison et al. 2003).  

Bylo zjištěno, že miR-15a a miR-16-1 komplexně regulují expresi proteinů 

souvisejících s apoptosou a buněčným cyklem. Jedním z potvrzených cílů je mRNA pro 

antiapoptotický protein Bcl-2 (Cimmino et al. 2005). Další cílové transkripty patří mezi 

mRNA pro cykliny a cyklin dependentní kinázy (Linsley et al. 2007, Lerner et al. 2009). Ve 

3´UTR mRNA pro cykliny D1 (Bcl-1 resp. CCND1) a E1 (CCNE1) se nachází silně 

konzervované funkční vazebné místo pro miR-16-1 (Lerner et al. 2009). U MCL často 

dochází k mutacím ve 3´UTR mRNA CCND1, které znemožňují regulaci hladiny tohoto 

proteinu pomocí miR-16-1 (Chen et al. 2008). Nicméně snížení exprese CCND1 u mutované 

mRNA je relativně nízké v porovnání s mRNA s mutací ve vazebném místě pro miR-16-1. 
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Tento výsledek naznačuje, že exprese CCND1 je zřejmě regulována i jinými miRNA než jen 

miR-16-1 (Chen et al.  2008). 

 miR-15a a miR-16-1 byly všeobecně považovány za antionkogeny. Nižší exprese 

těchto miRNA by tedy měla mít negativní efekt na průběh nádorového onemocnění. V 

případě CLL i mnohočetného myelomu bylo zjištěno, že pacienti s delecí 13q14 mají lepší 

prognózu než pacienti bez této delece (Calin et al. 2004, Chiecchio et al. 2006). Je potvrzeno, 

že miR-15a a miR-16-1 snižují hladinu proteinů, které inhibují apoptosu a podporují 

proliferaci. Antionkogenní působení těchto miRNA u jednotlivých lymfoproliferativních 

malignit však nebylo  dosavadním výzkumem podpořeno.  

  

5. 3. 2 MikroRNA miR-26a 

 Geny pro miR-26a se v lidském genomu nacházejí na dvou lokusech – na krátkém 

ramenu 3. chromozomu a na dlouhém ramenu 12. chromozomu. Snížená exprese miR-26a 

byla pozorována u buněčných linií odvozených od BL i na myším modelu lymfomu 

vyvolaného vysokou expresí Myc (Sander et al. 2008).  

 Potvrzeným cílem této miRNA u lymfomů je transkript EZH2 (Sander et al. 2008). 

Protein EZH2 (enhancer of zeste homolog 2) patří do tzv. PcG rodiny (polycomb group). 

Tvoří součást transkripčně represivního komplexu PRC2, který způsobuje trimetylaci lyzinu 

27 histonu H3 a tím inhibuje expresi cílových genů. Jsou to především geny důležité pro 

diferenciaci buňky a jejich represí tedy EZH2 může napomáhat nádorovému bujení  

(Schuettengruber et al. 2007).  

 Nedávná studie ukazuje, že Myc reprimuje expresi mnohých miRNA a tím přispívá ke 

karcinogenezi (Chang et al. 2008). Je tedy možné, že v případě BL dochází k represi miR-26a 

vlivem zvýšené exprese Myc a výsledná deregulace EZH2 přispívá k progresi choroby 

(Sander et al. 2008). 

Je vhodné zmínit, že ačkoliv v hematopoetické tkáni působí miR-26a jako 

antionkogen, v jiné tkáni to platit nemusí. Cíle miRNA jsou zřejmě tkáňově specifické. Na 

myším modelu gliomu (nejčastější nádor mozkových buněk) byla zjištěna zvýšená exprese 

miR-26a. Jako její přímý cíl zde byl zjištěn transkript PTEN. Jak již bylo zmíněno výše, 

protein PTEN působí antionkogenně, protože negativně reguluje dráhu PI3K-Akt. Bylo 

prokázáno, že zvýšená exprese miR-26a a s ní související inhibice PTEN napomáhá 

gliomagenezi (Huse et al. 2009).  

Ukazuje se, že miR-26a má dvojí povahu: v mozkové tkáni působí jako onkogen, 

protože jejím cílem zde je nádorový supresor PTEN, zatímco v hematopoetické tkáni působí 



 35 

miR-26a protinádorově, protože reguluje hladinu proteinu EZH2, a tím umožňuje expresi 

genů diferenciačního programu. 

   

5. 3. 3 MikroRNA miR-29 

 Rodina miR-29 zahrnuje tři miRNA (miR-29a/b/c), které jsou kódovány genem 

nacházejícím se na dlouhém ramenu chromozomu 7. Ke snížení exprese miR-29 dochází u 

myeloproliferativních onemocnění (rev. in Havelange et al. 2009). Mezi lymfomy je pak 

snížení exprese miR-29 zdokumentováno u MCL. Hladina miR-29 u MCL souvisí 

s prognózou (Zhao et al.  2010). 

 Přímým cílem miR-29 je transkript CDK6 (Zhao et al. 2010). Protein CDK6 (cyklin 

dependentní kináza 6) zajišťuje spolu s dalšími proteiny přechod buňky z G1 do S fáze 

buněčného cyklu. Ve 3´UTR transkriptu CDK6 se nacházejí dvě konzervovaná funkční 

vazebná místa pro miR-29 (Zhao et al. 2010). Dále bylo prokázáno, že u MCL dochází ke 

zvýšení hladiny CDK6 a že hladina tohoto proteinu inverzně koreluje s hladinou miR-29 

(Zhao et al. 2010). Snížení exprese miR-29 tedy umožňuje progresi buněčného cyklu vlivem 

deregulace CDK6. 

 

5. 3. 4 MikroRNA miR-135a 

 Gen pro miR-135a se v lidském genomu nachází na dvou lokusech – 3p21 a 12q23. 

Cytogenetická analýza HRS buněk ukázala, že v obou těchto lokusech dochází k mutacím 

(Schouten et al. 1989), což může vysvětlit nízkou hladinu miR-135a u vzorků lymfatických 

uzlin HL v porovnání s reaktivními uzlinami (Navarro et al. 2009).  

 Další výzkum vzorků pacientů i buněčných linií HL odhalil, že exprese miR-135a 

negativně ovlivňuje proliferaci. Jako přímý cíl této miRNA byl určen transkript JAK2 

(Navarro et al. 2009). Protein JAK2 je součástí signální dráhy JAK/STAT. Signalizace 

JAK/STAT se spouští např. v odpovědi na vazbu cytokinů na buněčné receptory a vede 

k expresi genů zajišťujících přežití a proliferaci buňky. Takovým genem je i Bcl-xL. Hladina 

transkriptu i proteinu Bcl-xL u HL koreluje s hladinou JAK2. Výsledky nasvědčují tomu, že 

snížení exprese miR-135a přispívá k lymfomagenezi deregulací JAK2 a jeho cílového genu 

Bcl-xL (Navarro et al. 2009). 
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5. 3. 5 MikroRNA miR-143 a miR-145 

 Gen pro miR-143 a miR-145 se nachází na dlouhém ramenu 5. chromozomu (5q32). 

Analýza provedená na devíti vzorcích NHL, především DLBCL, ukázala snížení exprese 

těchto miRNA v porovnání s lymfocyty izolovanými z periferní krve zdravých dárců (Akao et 

al. 2007). Výzkum na buněčných liniích dále odhalil, zvýšení hladiny miR-143 a miR-145 

vede k inhibici růstu (Akao et al. 2007). Nepřímé důkazy naznačují, že tyto miRNA u B 

lymfocytů ovlivňují expresi kinázy ERK5, která je součástí signální dráhy podporující růst 

buněk. Zdá se tedy, že důsledkem patologicky snížené exprese miR-143 a miR-145 je 

abnormální růst lymfomů vlivem deregulace ERK5 (Akao et al. 2007). 
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6 Závěr  

 

miRNA byly objeveny v roce 1993 – stejně jako mechanismus RNA interference. Oba 

tyto objevy lze považovat za průlomové události, které zásadně změnily pohled na regulaci 

genové exprese. Ukázalo se, že posttranskripční regulace pomocí miRNA je evolučně starý 

mechanismus, rozšířený mezi všemi eukaryotními organismy, který řídí řadu důležitých 

buněčných procesů. 

V současné době se rozsáhlý výzkum věnuje roli miRNA v patogenezi humánních 

chorob, zejména rakoviny. Pro správný vývoj buněk a tkání je klíčová specifická exprese 

miRNA. U malignit je pak pozorována rozsáhlá deregulace miRNA. V této práci je popsána 

úloha miRNA ve vývoji krevních elementů a u nádorů lymfatické tkáně, lymfomů. 

Mnohé miRNA mohou působit jako onkogeny nebo nádorové supresory. Silně 

onkogenní miRNA je miR-155. Fyziologicky se exprimuje při aktivaci buněk imunitního 

systému – lymfocytů a makrofágů. Vysoká exprese miR-155 je však pozorována také u  

lymfomů – HL, DLBCL, některých případů BL a snad i u MZL, MCL a T lymfomu. miR-155 

nejenom přispívá k patologii těchto nádorů; studie na myším modelu ukazují, že zvýšená 

hladina miR-155 je zřejmě postačující k zablokování buněčné diferenciace a k dosažení 

maligního zvratu buňky. Další onkogenní miRNA uplatňující se u lymfomů (ale i u jiných 

pevných nádorů) je „cluster“ miR-17~92. Mezi miRNA, které mají v lymfomech tumor 

supresorovou funkci, patří miR-15a~16-1, miR-26a, miR-29, miR-135a, miR-143 a miR-145.  

Onkogenní resp. tumor supresorové miRNA fungují několika způsoby: 

a) ovlivňují aktivitu signálních drah vedoucích k podpoře růstu a proliferace 

(miR-155, miR-17~92, miR-135a, miR-143, miR-145), 

b) ovlivňují transkripci genů skrze regulaci transkripčních faktorů, eventuálně 

proteinů souvisejících s epigenetickými změnami (miR-155, miR-26a), 

c) ovlivňují apoptosu regulací hladiny apoptotických proteinů (miR-17~92, 

miR-15a~16-1) 

d) ovlivňují progresi buněčného cyklu regulací cyklinů, cyklin dependentních 

kináz a jejich inhibitorů (miR-17~92, miR-15a~16-1, miR-29). 

Změněná exprese miRNA vede k deregulaci signalizace, transkripční regulace, 

buněčného cyklu a apoptosy. Výsledkem je maligní proliferace buněk a vznik nádorů.  

 Poznatky získané výzkumem miRNA u lymfomů mohou mít i praktické uplatnění 

v medicíně. Výsledky několika studií ukazují, že hladina miR-155 souvisí s prognózou u 
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DLBCL, podobně hladina miR-29 souvisí s prognózou u MCL. Vzhledem k tomu, že 

jednotlivé typy nádorů exprimují specifickou sadu miRNA, může expresní profilování pomoci 

při diferenciální diagnóze lymfomů (např. ABC- vs. GC-DLBCL, DLBCL vs. BL). Znalost 

role miRNA u lymfomů je také možné využít v terapii. Protože miRNA fungují jako 

onkogeny nebo tumor supresory, nabízejí se dvě možnosti: využití miRNA jako léčiv nebo 

využití léčiv proti miRNA. V současné době se na myších modelech úspěšně testuje využití 

pre-miRNA jako nosiče pro specifickou shRNA (short hairpin RNA) a potenciální využití 

těchto konstruktů pro léčbu chorob (Georgiadis et al. 2010). shRNA jsou uměle konstruované 

RNA tvořící vlásenku, které jsou integrovány do genomu a stabilně exprimovány (např. pod 

vlivem promotoru pro malou jadernou RNA U6). shRNA účinně regulují hladinu svých cílů 

mechanismem RNA (Shan et al. 2009). Mají však řadu vedlejších účinků. Použití organismu 

vlastní pre-miRNA jako kostry pro shRNA poskytuje lepší výsledky v umlčování cílových 

genů s menšími nežádoucími efekty (Georgiadis et al. 2010). Ke snížení exprese specifické 

miRNA se in vivo testují různé typy molekul. Nejlepší výsledky poskytuje použití tzv. 

„antagomirs“, což jsou jednovláknové chemicky modifikované analogy RNA komplementární 

k miRNA,  konjugované s cholesterolem. „Antagomirs“ a podobné molekuly skýtají velký 

potenciál pro terapeutické využití (Krützfeldt et al. 2005).  

 Je nepochybné, že deregulace miRNA hraje důležitou roli v lymfomagenezi. 

Pochopení fyziologických funkcí miRNA v hematopoéze je nutné pro lepší interpretaci 

aberantní exprese u maligních buněk. Výzkum miRNA poskytuje nový pohled na lidská 

nádorová onemocnění a základ pro vývoj nových diagnostických, prognostických a 

terapeutických postupů.  
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