
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Přírodovědecká fakulta 

Katedra antropologie a genetiky člověka 

DIPLOMOVÁ PRÁCE

                   
Profilování extracelulárních mikroRNA u pacientů s akutní 

myeloidní leukémií před léčbou a po léčbě.

Profiling of extracellular microRNA in acute myeloid leukemia before and 
after treatment.

Bc. Monika Štěrbová

Školitel: doc. RNDr. Marie Korabečná, Ph.D.

Praha, 2014



Prohlášení:

Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci zpracovala samostatně a že jsem uvedla všechny 

použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část nebyla předložena 

k získání jiného nebo stejného akademického titulu.

V Praze dne 27. 4. 2014 .................................……...........
Bc. Monika Štěrbová



Poděkování

Na tomto místě bych ráda poděkovala své školitelce, doc. RNDr. Marii Korabečné, Ph.D., 

za odborné vedení, podnětné rady a věnovaný čas při psaní této práce. Děkuji také

doc. MUDr. Danielu Lysákovi, Ph.D. a Mgr. Lindě Koutové z Hematologicko-

onkologického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň za poskytnutí biologického materiálu 

pacientů s AML a odbornou spolupráci. Dále bych ráda poděkovala Ing. Aleši Hořínkovi, 

Mgr. Ivetě Svobodové a Mgr. Šárce Pospíšilové za věnovaný čas a cenné rady během 

laboratorní části této práce. V neposlední řadě děkuji MUDr. Evě Pazourkové

a Mgr. Anastassiyi Zidkové, Ph.D. za pomoc při statistickém zpracování dat. Velký dík 

patří také mé rodině za jejich podporu.



4

Obsah

Abstrakt ............................................................................................................................ 6

Klíčová slova................................................................................................................. 6

Abstract............................................................................................................................. 7

Keywords ...................................................................................................................... 7

1 Úvod ......................................................................................................................... 8

2 Literární přehled ...................................................................................................... 10

2.1 MikroRNA........................................................................................................ 10

2.1.1 Biogeneze mikroRNA ................................................................................ 10

2.1.2 MikroRNA nomenklatura........................................................................... 11

2.1.3 Exprese mikroRNA v tělních tekutinách..................................................... 12

2.2 Akutní myeloidní leukemie ............................................................................... 13

2.2.1 Klasifikace AML........................................................................................ 14

2.2.2 Incidence.................................................................................................... 14

2.2.3 Klinický obraz............................................................................................ 15

2.2.4 Diagnostika ................................................................................................ 15

2.2.5 Prognóza .................................................................................................... 17

2.2.6 Léčba ......................................................................................................... 19

2.3 Akutní myeloidní leukemie a exprese mikroRNA.............................................. 20

2.3.1 Exprese miRNA u AML blastů a normálních buněk................................... 21

2.3.2 Exprese miRNA odlišující AML a ALL ..................................................... 21

2.3.3 Cytogenetické podtypy AML a exprese miRNA......................................... 21

2.3.4 Molekulární charakteristiky AML a exprese miRNA.................................. 23

2.3.5 Prognóza AML a exprese miRNA.............................................................. 25

2.3.6 Morfologická FAB klasifikace AML a exprese miRNA ............................. 26

2.3.7 Extracelulární miRNA a AML ................................................................... 27

3 Cíle práce ................................................................................................................ 29

4 Materiál a metody.................................................................................................... 30

4.1 Pacienti ............................................................................................................. 30

4.2 Kontroly............................................................................................................ 31

4.3 Izolace RNA ..................................................................................................... 31

4.4 Reverzní transkripce (reverzně-transkripční PCR) ............................................. 33

4.5 Preamplifikace .................................................................................................. 36

4.6 Kvantitativní PCR v reálném čase (Real-time PCR) .......................................... 37



5

4.7 Analýza dat ....................................................................................................... 40

5 Výsledky ................................................................................................................. 42

5.1 Porovnání exprese extracelulárních miRNA mezi ranními a odpoledními odběry 
zdravých dárců ............................................................................................................ 42

5.2 Porovnání exprese extracelulárních miRNA mezi vzorky pacientů s AML 
a kontrol ...................................................................................................................... 42

5.3 Porovnání exprese extracelulárních miRNA u vzorků pacientů odebraných při 
prvozáchytu AML se vzorky pacientů po dosažení remise ........................................... 44

6 Diskuse.................................................................................................................... 45

7 Závěr ....................................................................................................................... 51

8 Seznam zkratek........................................................................................................ 53

9 Seznam použité literatury ........................................................................................ 56

10 Přílohy..................................................................................................................... 73

10.1 Tabulky ...................................................Chyba! Záložka není definována.73

10.2 Grafy .......................................................Chyba! Záložka není definována.94

10.3 Obrázky.................................................Chyba! Záložka není definována.101



6

Abstrakt

Akutní myeloidní leukemie (AML), nejčastější akutní leukemie dospělých, se 

vyznačuje různými cytogenetickými a molekulárními abnormalitami. Nicméně genetická 

etiologie onemocnění není dosud zcela objasněna. MikroRNA (miRNA) jsou malé 

nekódující jednořetězcové RNA, které působí jako negativní regulátory genové exprese, 

a ovlivňují tak procesy proliferace, diferenciace a apoptózy. Deregulace miRNA exprese 

může tedy přispět k rozvoji onemocnění. Extracelulární miRNA se stávají novými 

biomarkery u mnoha chorob a nádorových onemocnění, například u rakoviny prsu, 

tlustého střeva a plic. Avšak stanovení profilu exprese miRNA v plasmě pacientů s AML,

který by mohl sloužit jako biomarker pro diagnostiku, bylo provedeno zatím pouze v jedné 

studii. 

Studovali jsme expresi 750 lidských miRNA v plasmě u 8 pacientů při prvozáchytu 

AML a opakovaně po dosažení remise pomocí technologie TaqMan miRNA microarray.

Vzorky pacientů odebrané při prvozáchytu AML vykazovaly ve srovnání se 

zdravými kontrolami odlišnou expresi 45 miRNA, z nichž bylo 25 méně exprimovaných 

a 20 více exprimovaných. Vzorky pacientů po dosažení remise vykazovaly ve srovnání 

s kontrolami odlišnou expresi 34 miRNA, z nichž bylo 21 down-regulovaných a 13 up-

regulovaných.

Klíčová slova

akutní myeloidní leukemie (AML), biomarker, mikroRNA (miRNA), plasma, TaqMan 

Low Density Array (TLDA)
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Abstract

Acute myeloid leukemia (AML) the most common acute leukemia in adults is 

characterized by various cytogenetic and molecular abnormalities. However, the genetic 

etiology of the disease is not yet fully understood. MicroRNAs (miRNAs) are small single-

stranded noncoding RNAs that are negative regulators of gene expression. miRNAs 

influence processes of proliferation, differentiation and  apoptosis. Deregulation of 

miRNAs expression can contribute to human disease. Circulating miRNAs are emerging 

biomarkers in many diseases and cancers such as breast cancer, colorectal cancer and lung 

cancer. However, defining a plasma miRNA signature in AML that could serve as 

a biomarker for diagnosis has been conducted only once.

We studied miRNA expression in plasma of 8 AML patients in first detection of the 

disease and repeatedly after achieving remission using TaqMan miRNA microarray for 

750 human miRNA.

The plasma expression level of 25 miRNA was down-regulated whilst that of 20 

miRNA was up-regulated in the AML group at diagnosis when compared to healthy 

controls. The plasma expression level of 21 miRNA was down-regulated whilst that of 13 

miRNA was up-regulated in the AML group in remission compared to healthy controls.

Keywords

acute myeloid leukemia (AML), biomarker, microRNA (miRNA), plasma, TaqMan Low 

Density Array (TLDA)
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1 Úvod

Akutní myeloidní leukemie (AML) je nádorové onemocnění krvetvorné tkáně, které

postihuje buňky myeloidní řady. AML vzniká maligní transformací hematopoetické 

progenitorové buňky, jež způsobuje akumulaci nezralých krevních elementů (blastů) 

v kostní dřeni. Akumulace patologických blastů potlačuje fyziologickou krvetvorbu 

a způsobuje anémii, leukocytózu, granulocytopenii a trombocytopenii (Kozák et al., 2001; 

Adam et al., 2008). AML je velmi závažné onemocnění končící u většiny pacientů smrtí.

Pouze 11-55 % pacientů se dožívá pěti let od určení diagnózy (Slovak et al., 2000), a proto 

se hledají stále nové diagnostické a prognostické markery, jež by umožnily zvolení 

optimální léčebné strategie.

MikroRNA (miRNA) jsou nekódující jednořetězcové RNA molekuly dlouhé 18-25 

nukleotidů, které se uplatňují při posttranskripční kontrole genové exprese (Kawasaki, 

Taira, 2003), a ovlivňují tak procesy diferenciace (Esau et al., 2004), proliferace 

a apoptózy (Brennecke et al., 2003; Xu et al., 2003). Byla prokázána souvislost mezi 

deregulací miRNA exprese a rozvojem nádorového onemocnění (Calin et al., 2002). 

miRNA mohou být z buněk uvolňovány do tělních tekutin, v nichž můžeme deregulaci 

exprese miRNA detekovat.

Tato diplomová práce se věnuje expresi extracelulárních miRNA u AML. Exprese 

extracelulárních miRNA byla již studována u těhotných žen (Gilad et al., 2008; Chim 

et al., 2008) a u některých nádorových onemocnění, na příklad u kolorektálního karcinomu 

(Chen et al., 2008; Ng et al., 2009; Huang et al., 2010), karcinomu plic (Chen et al., 

2008), difúzního velkobuněčného B-lymfomu (Lawrie et al., 2008), rakoviny prostaty 

(Lawrie et al., 2008; Brase et al., 2011), rakoviny prsu (Zhu et al., 2009; Heneghan et al., 

2010), karcinomu žaludku (Tsujiura et al., 2010) a dalších. 

V době, kdy jsme s výzkumem začínali, však nebyla publikována žádná studie, která 

by byla zaměřená na expresi extracelulárních miRNA u AML. Pouze v jedné studii Tanaka 

et al. (2009) zkoumali expresi extracelulárních miRNA u akutních leukemií. Studie 

zahrnovala nejen akutní myeloidní leukemii, ale také akutní lymfocytární leukemii. Zjistili, 

že vzorky plasmy pacientů s akutní leukemií vykazovaly sníženou expresi pouze jedné 

miRNA (miR-92a) ve srovnání se vzorky plasmy zdravých kontrol (Tanaka et al., 2009). 

Z toho důvodu jsme se rozhodli využít tuto diplomovou práci jako pilotní studii, jejímž 

cílem je na malém počtu vzorků pacientů a kontrol vytipovat z velkého množství lidských 
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miRNA ty, jež by vykazovaly diagnostický potenciál. Tyto kandidátní miRNA by poté 

mohly být využity pro studium exprese extracelulárních miRNA na velkém souboru 

pacientů s AML a zdravých kontrol. 

Z dostupných metod jsme se rozhodli využít TaqMan® MicroRNA Arrays (Applied 

Biosystems, USA), jež umožňují kvantifikaci exprese 750 lidských miRNA pro každý 

vzorek. 
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2 Literární přehled

2.1 MikroRNA

MikroRNA (miRNA) jsou nekódující jednořetězcové molekuly RNA dlouhé 18-25 

nukleotidů, které se uplatňují při posttranskripční kontrole genové exprese (Kawasaki, 

Taira, 2003). 

Skupina Victora Ambrose objevila první miRNA (lin-4) v roce 1993 při studiu 

vývoje mutantních nematodů Ceanorhabditis elegans (Lee et al., 1993). Od té doby byly 

miRNA popsány u různých mnohobuněčných i jednobuněčných organismů (rostlinných 

i živočišných), přičemž bylo zjištěno, že sekvence miRNA jsou napříč organismy vysoce 

konzervované (Pasquinelli et al., 2000). U člověka již bylo identifikováno 1872

prekurzorů miRNA a 2578 maturovaných miRNA (k datu 28. 1. 2014; 

http://www.mirbase.org). miRNA ovlivňují procesy diferenciace (Esau et al., 2004), 

proliferace a apoptózy (Brennecke et al., 2003; Xu et al., 2003), a zasahují tak do 

komplexních biologických systémů, jako jsou embryogeneze, onkogeneze a imunita.

2.1.1 Biogeneze mikroRNA

Geny pro miRNA se vyskytují v intronech protein-kódujících genů nebo v dlouhých 

nekódujících RNA transkriptech. V některých případech se miRNA mohou nacházet 

kromě intronů také v exonech, a to v závislosti na alternativním sestřihu hostitelského 

přepisu. Na základě toho lze miRNA klasifikovat jako exonové miRNA (odvozené 

z exonů), nebo intronové miRNA (odvozené z intronů) (Rodriguez et al., 2004).

miRNA geny tvoří monocytronní, nebo polycistronní jednotky a jsou přepisovány 

RNA polymerázou II, která generuje primární transkript (pri-miRNA). pri-miRNA je 

opatřena 5´methylguanosinovou čepičkou a polyA koncem a může být dlouhá až stovky 

basí. V jádře dochází ke štěpení pri-miRNA jadernou RNA III endonukleázou Drosha 

v komplexu s proteinem DGCR8 (DiGeorge syndrome Critical Region 8) neboli Pasha. 

Štěpením vzniká prekurzorová miRNA (pre-miRNA) dlouhá přibližně 70 nukleotidů

s dvounukleotidovým přesahem na 3´ konci, která je rozpoznávána a exportována z jádra

do cytoplasmy komplexem Exportin5/RanGTP. Následně je pre-miRNA štěpena 

komplexem obsahujícím cytoplasmatickou RNA III endonukleázu Dicer a protein TRBP

(Transactivation Response RNA Binding Protein), výsledkem štěpení je 18-25 nukleotidů 

dlouhá dvouvláknová miRNA (miRNA:miRNA* duplex). Jedno vlákno miRNA duplexu

je poté degradováno a druhé dává vznik maturované miRNA. Na maturovanou miRNA se
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naváže komplex RISC (RNA Induced Silencing Complex). (Filippov et al., 2000; Lee 

et al., 2002: Fig. 7; Lee et al., 2003; Schwarz et al., 2003; Yi et al., 2003; Bohnsack et al., 

2004; Denli et al., 2004; Han et al., 2004; Lee et al., 2004; Gregory et al., 2005; 

Chendrimada et al., 2005; Yeom et al., 2006; Redfern et al., 2013), viz kapitola Přílohy: 

Obrázek 1.

RISC komplex se poté váže k cílové mRNA prostřednictvím komplementární vazby 

mezi maturovanou miRNA a 3´UTR (3´-untranslated region) cílové mRNA a je schopen

danou mRNA blokovat, nebo degradovat, a tím potlačit expresi daného genu (Lee et al., 

1993; Wightman et al., 1993). Zda dojde k blokaci, nebo degradaci mRNA je závislé na

míře komplementarity mezi miRNA a 3´UTR cílové mRNA a na proteinech z argonautové 

rodiny, jež jsou součástí RISC. Ke štěpení cílové mRNA dochází, pokud je miRNA plně 

komplementární k cílové sekvenci mRNA. Pokud komplex RISC obsahuje protein Ago2 

z argonautové rodiny, dochází k degradaci cílové mRNA, naopak přítomnost Ago1, Ago3, 

nebo Ago4 vede pouze k blokaci cílové mRNA (Tabara et al., 1999; Hammond et al., 

2001; Hutvágner, Zamore, 2002; Schwarz et al., 2003; Meister et al., 2004).

2.1.2 MikroRNA nomenklatura

Rychlý rozvoj miRNA oblasti byl usnadněn přijetím konzistentního systému 

názvosloví genů, který byl aplikován již od prvních rozsáhlých miRNA objevů. Směrnice 

nomenklatury požadují, aby nové miRNA geny byly exprerimentálně ověřeny klonováním, 

nebo důkazy jejich exprese a zpracování. Homologní miRNA z příbuzných organismů, 

které byly identifikovány pomocí metody sekvenační analýzy, mohou být pojmenovány 

bez nutnosti dalších experimentálních důkazů (Griffiths-Jones et al., 2006). 

Molekulám miRNA jsou přidělovány postupné číselné identifikátory. miRBase 

databáze používá tří až čtyř písmennou předponu pro označení druhu, ze kterého daná 

miRNA pochází (například hsa-miR-101 znamená, že miR-101 pochází z druhu Homo 

sapiens). Tato diplomová práce se zabývá expresí miRNA pouze u člověka, proto jsme si 

dovolili předponu „hsa“ z názvů miRNA vynechat. Maturované sekvence jsou v databázy 

označovány „miR“, zatímco prekurzorové vlásenky jsou označovány „mir“. Názvy genů 

jsou navrženy tak, aby byly schopné vyjádřit omezené množství informací o funkčních 

vztazích mezi maturovanými miRNA. Například hsa-miR-101 u člověka a mmu-miR-101 

u myši jsou ortology. Paralogní sekvence, jejichž zralé miRNA se liší pouze v jedné nebo

ve dvou pozicích, mají v názvu uvedenou jednopísmennou příponou (například mmu-miR-

10a a mmu-miR-10b u myši). Odlišné vlásenkové lokusy, které vedou ke stejným 
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maturovaným miRNA nesou číselnou příponu (například dme-mir-281-1 a dme-mir-281-2 

u Drosophila melanogaster). Je nezbytné poznamenat, že schéma pro pojmenování 

rostlinných a virových miRNA se nepatrně liší (Griffiths-Jones et al., 2006). 

Nicméně, neměli bychom se spoléhat na to, že název miRNA vyjadřuje komplexní 

informace. Kritéria názvosloví by mohla být v průběhu času nepatrně předefinována. 

Podobné vlásenkové prekurzorové sekvence mohou vést k maturovaným sekvencím pouze 

s marginální podobností, a tedy k různým miRNA číslům. Schéma názvosloví také 

komplikují případy, ve kterých dvě různé maturované miRNA sekvence jsou vystřiženy 

z protilehlých ramen stejného vlásenkového prekurzoru (Griffiths-Jones et al., 2006).

Pokud klonovací studie umožní výzkumníkům určit, které rameno prekurzoru vede 

k převážně exprimované miRNA, pak hvězdička se použije k označení méně rozšířené 

formy (například miR-56 a miR-56* u Caenorhabditis elegans) (Griffiths-Jones, 2004).

Maturované sekvence, u kterých zatím nejsou dostatečné údaje pro potvrzení, která 

maturovaná miRNA je dominantně exprimována, jsou v současné době pojmenovávány ve 

tvaru miR-17-5p (5´ rameno) a miR-17-3p (3´ rameno) (Griffiths-Jones et al., 2006). Ve 

dřívějších studiích se v těchto případech používalo označení miR-142-s (5´ rameno) a miR-

142-as (3´ rameno) (Griffiths-Jones, 2004).

2.1.3 Exprese mikroRNA v tělních tekutinách

Extracelulární miRNA byly nejdříve detekovány v plasmě a séru (Gilad et al., 2008; 

Chen et al., 2008; Chim et al., 2008, Lawrie et al., 2008; Mitchell et al., 2008). Později 

byla prokázána přítomnost miRNA i v dalších tělních tekutinách, například ve slinách

(Park et al., 2009; Weber et al., 2010), moči (Hanke et al., 2010; Weber et al., 2010), 

slzách, plodové vodě, mlezivu, mateřském mléce, bronchiálním výplachu, mozkomíšním 

moku a v pleurální, peritoneální a semenné tekutině (Weber et al., 2010). 

miRNA se mohou vyskytovat v plasmě ve velmi stabilní formě, která je odolná vůči 

aktivitě RNáz (Chen et al., 2008; Mitchell et al., 2008; Turchinovich et al., 2011). Ochranu 

před nukleázovým štěpením zajišťuje asociace s bílkovinami, konkrétně s proteiny 

z argonautové rodiny, zejména s Ago2. Extracelulární miRNA mohou být tedy vedlejším 

produktem buněčné smrti, jež přetrvávají v tělních tekutinách díky své neobvyklé stabilitě. 

(Turchinovich et al., 2011).  

Dalším ze způsobů uvolňování miRNA do tělních tekutin je tzv. aktivní sekrece ve 

formě exosomů (Valadi et al., 2007; Stroun et al., 2001; Michael et al., 2010; Gallo et al., 

2012). Exosomy jsou membránové vesikly o velikosti 50-110 nm (Gallo et al., 2012), 
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které také chrání miRNA před působením RNáz. Exosomy jsou sekretovány do 

extracelulárního prostoru většinou buněčných typů. Jako první byly objeveny exosomy 

uvolňované z nádorových buněk (Taylor, Doellgast, 1979; Trams et al., 1981). Později bylo 

prokázáno, že i jiné buňky, zahrnující retikulocyty (Johnstone et al., 1987), T-buňky 

(Peters et al., 1991), B-buňky (Raposo et al., 1996), žírné buňky (Raposo et al., 1997), 

dendritické buňky (Zitvogel et al., 1998), epiteliální buňky (van Niel et al., 2001), 

či neurony (Fauré et al., 2006), mohou exosomy také uvolňovat. Exosomy mohou kromě 

miRNA obsahovat také proteiny a mRNA (Pisitkun et al., 2004; Valadi et al., 2007), které 

mohou být tímto způsobem transportovány do místa účinku v jiné buňce (Valadi et al., 

2007). Exosomy lze detekovat v různých tělních tekutinách, například v krvi (Gallo et al., 

2012), slinách (Michael et al., 2010), moči (Pisitkun et al., 2004), plodové vodě (Keller 

et al., 2007) a mateřském mléce (Admyre et al., 2007).

Funkce extracelulárních miRNA není dosud zcela objasněna. Existuje hypotéza, že 

exosomální miRNA jsou zapojeny do mezibuněčné komunikace (Valadi et al., 2007; 

Kosaka et al., 2010).

2.2 Akutní myeloidní leukemie

Myeloidní leukemie řadíme mezi nádorová onemocnění krvetvorné tkáně, která 

postihují buňky myeloidní řady. Akutní formy této choroby jsou charakterizovány 

akumulací nezralých krevních elementů v kostní dřeni (Kozák et al., 2001; Adam et al., 

2008).

Akutní myeloidní leukemie (AML) je onemocnění, které vzniká maligní 

transformací hematopoetické progenitorové buňky. Progenitorová buňka se diferencuje 

v myeloidní, nebo myelomonocytární blasty, vzácněji v erytroidní, nebo megakaryocytární 

blasty. Na úrovni blastů je diferenciace zablokována. Proliferace blastů se vymyká regulaci 

a v krevním obraze se projevuje nadbytkem blastů a nedostatkem vyšších vývojových 

stádií (Adam et al., 2008). 

AML je geneticky heterogenní onemocnění. Dochází k akumulaci genetických 

poruch v hematopoetických progenitorových buňkách, jež ovlivňují jejich proliferaci, 

diferenciaci a apoptózu. Ve vlastní patofyziologii vzniku AML mají zásadní význam 

zejména chromosomální přestavby (translokace, delece, inzerce, duplikace a bodové 

mutace). U řady nemocných jsou prokazatelné translokace, v jejichž důsledku vznikají 

v oblastech zlomů fúzní geny, jejichž součástí jsou často geny pro transkripční faktory. 
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Důsledkem takovéto modifikace transkripčních faktorů je deregulace vývoje kmenové 

krvetvorné buňky, která může vyústit ve vznik leukemie (Adam et al., 2008).

2.2.1 Klasifikace AML

Postupně vznikaly různé klasifikace AML. Nejvýznamnější a dodnes používaná je

FAB (French-American-British) klasifikace AML, publikovaná poprvé v roce 1976, která 

byla následně doplňována a modifikována. FAB klasifikace je založena na morfologii 

a vyzrávání buněk a rozlišuje osm základních forem AML, viz kapitola Přílohy: Tabulka 1

(Kozák et al., 2001; Kačírková a Campr, 2007; Adam et al., 2008). 

Rozvoj imunofenotypizace a cytogenetiky umožnil vznik nové MIC (Morphology-

Immunophenotype-Cytogenetics) klasifikace AML v roce 1988. O deset let později byla 

MIC klasifikace doplněna o molekulárně-genetické informace a vznikla tak klasifikace 

MIC-M (Morphology-Immunophenotype-Cytogenetics and Molecular Genetics) 

(Kačírková a Campr, 2007).

Princip MIC-M klasifikace převzala WHO (World Health Organization) klasifikace 

AML, která byla publikovaná poprvé v roce 2001, viz kapitola Přílohy: Tabulka 2

(Kačírková a Campr, 2007).

2.2.2 Incidence

Akutní myeloidní leukemie je v Evropě diagnostikována ročně u 2-4 jedinců na 

100 000 obyvatel. Toto onemocnění postihuje především dospělé jedince a tvoří až 80 % 

všech akutních leukemií u osob starších 20 let, přičemž incidence roste s věkem (medián 

vzniku tohoto onemocnění se pohybuje mezi 63-65 lety). U dětí se AML objevuje relativně 

vzácně, představuje přibližně jednu pětinu dětských leukemií. Postiženi jsou častěji 

obyvatelé větších průmyslových měst. (Aplenc a Lange, 2000; Kozák et al., 2001; Adam 

et al., 2008).

AML může vzniknout de novo, nebo vlivem předešlé léčby (zejména vlivem užívání 

léků blokujících topoizomerázu II, jako jsou například etoposidy). Leukemie může také 

vzniknout po expozici organismu některým chemickým látkám (například benzenu), po 

působení ionizujícího záření, nebo po prodělání myelodysplastického syndromu (MDS).

Takto vzniklé leukemie se nazývají sekundární. Některá vrozená genetická onemocnění

(například Downův syndrom či syndromy chromosomové nestability) mohou také nést

zvýšené riziko vzniku akutní myeloidní leukemie (Ho et al., 1985; Ratain et al., 1987;

Paquette et al., 1993; Kozák et al., 2001; Mistry et al., 2005; Puumala et al., 2007 podle 

Robinson, 1992; Adam et al., 2008).
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2.2.3 Klinický obraz

Klinické příznaky jsou způsobeny zejména nedostatkem funkčních krvinek 

v cirkulaci. Zpočátku se AML projevuje nespecificky. U nemocných se objevují chřipkové 

příznaky, únava, slabost, vyčerpání a krvácivé nebo infekční komplikace. Akumulace 

patologických blastů potlačuje fyziologickou krvetvorbu a způsobuje anémii, leukocytózu, 

granulocytopenii a trombocytopenii. Jedním z prvních závažných příznaků je hemoragická 

diatéza (petechie – mnohočetné tečkovité krvácení do kůže, hematomy, krvácení z nosu 

nebo z dásní, u žen metroragie – krvácení z dělohy mimo menstruační cyklus). Závažné 

krvácení je ale poměrně vzácné, často se vyskytuje u akutní promyelocytární leukemie, kde 

může velmi rychle způsobit smrt. Obvyklá je také infiltrace jednotlivých orgánů (játra, 

slezina, kůže a centrální nervový systém), jež vede k poruše jejich funkce (Kozák et al., 

2001; Adam et al., 2008).

V objektivním nálezu dominuje bledost (odpovídá původní anémii), krvácivé 

projevy, dále se mohou vyskytnout zánětlivé změny v dutině ústní až nekrózy dásní. Spíše 

vzácně se objevuje lymfadenopatie (zvětšení uzlin), hepatosplenomegalie bývá většinou 

mírná. Splenomegalie se vyskytuje převážně u chronických leukemií, může se ale objevit 

i u AML (dle FAB klasifikace u typu M2, M4 a M5) (Adam et al., 2008).

Pacienti s počtem leukocytů nad 100x109/l v době diagnózy onemocnění mohou 

vykazovat projevy leukostázy (dušnost, bolesti na hrudi, bolesti hlavy, alterace mentálního 

stavu a další). U těchto pacientů může také po zahájení léčby nastat tzv. tumor lysis 

syndrom, proto se ještě před začátkem chemoterapie u většiny případů provádí leukaferéza, 

aby se dosáhlo snížení objemu nádorové masy (Adam et al., 2008).

2.2.4 Diagnostika

Diagnostika AML je komplexní, obsahuje klinické i laboratorní vyšetření (krevní 

obraz a diferenciální krevní rozpočet, biochemické hodnoty, imunofenotyp a karyotyp). 

Základním vyšetřením je periferní krevní obraz s mikroskopickým diferenciálním 

rozpočtem. Akutní leukemie je diagnostikována, pokud přítomné blasty v diferenciálním 

krevním obraze přesahují 5 % z celkového počtu jaderných buněk. Sporadicky jsou 

přítomny vyzrálé granulocyty. U akutních leukemií dále nejsou přítomna vývojová stadia 

granulocytů, myelocyty a metamyelocyty, jejichž přítomnost je typická pro chronickou 

myeloidní leukemii. Při podezření na akutní leukemii je definitivní diagnóza a zároveň 

prognóza nemoci stanovena cytologickým vyšetřením kostní dřeně. Základním 

diagnostickým kritériem v kostní dřeni je nález více než 20 % blastů (Adam et al., 2008).
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Vyšetření kostní dřeně je doplňováno dalšími speciálními vyšetřeními. V současné době se 

využívá cytogenetické vyšetření, interfázní a metafázní fluorescenční in situ hybridizace 

(FISH), polymerázová řetězová reakce (PCR) a imunofenotypizace. Během těchto 

vyšetření se hledají chromosomové aberace a fúzní geny a provádí se analýza exprese CD 

antigenů na leukemických blastech (Grimwade et al., 1997; Repp et al., 2003; Babicka 

et al., 2007).

K imunofenotypizaci se využívá metoda nepřímé imunofluorescence hodnocené

průtokovým cytometrem s použitím různých protilátek proti sledovaným antigenům

(Schwarzinger et al., 1990; Repp et al., 2003). 

Klasické cytogenetické vyšetření obsahuje sestavení karyotypu metafázních buněk 

a popis aberací dle ISCN nomenklatury (International System for Human Cytogenetic 

Nomenclature – mezinárodní systém lidské cytogenetické nomenklatury). Výsledky 

získané klasickou cytogenetickou analýzou bývají často limitovány, a proto se tato analýza 

rozšiřuje o molekulárně-cytogenetické metody, zejména FISH a její modifikace –

mnohobarevná FISH (mFISH), mnohobarevné pruhování (mBAND), nebo komparativní 

genomovou hybridizaci (CGH) a další, které významně zvyšují specifitu a citlivost 

stanovení chromosomových odchylek (Nacheva et al., 1995; Grimwade et al., 1997; 

Babicka et al., 2007).

Pro diagnostiku fúzních genů se používá detekce mRNA fúzního proteinu s použitím 

reverzně-transkripční PCR (RT-PCR) (Grimwade et al., 1997). S pomocí RT-PCR je 

možné zachytit i translokace, které nemusí být patrné při standardním cytogenetickém 

vyšetření (Nucifora et al., 1994). Pomocí multiplex RT-PCR lze stanovit velké množství 

různých fúzních genů najednou v několika reakcích (Pallisgaard et al., 1998).

Profilování genové exprese je další metoda, která se významně podílí na určování 

cytogenetických podtypů, prognózy a patogenetických mechanismů uplatňujících se při 

vzniku AML (Bullinger, Valk, 2005). Tato metoda používá DNA microarrays, mikročipy

umožňující sledovat současně expresi tisíců genů na základě komplementární hybridizace 

cDNA (complementary DNA) vzorku pacienta s odpovídající cDNA navázanou na čipu

v jednom vyšetření.

Jako doplňující genomové technologie se stále častěji zařazují také analýzy CpG 

ostrovů či mikroRNA pomocí microarray, nebo high-throughput DNA sekvenování (Ley 

et al., 2003; Thomson et al., 2004; Kroeger et al., 2008; Jiang et al., 2009; Tanaka et al., 
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2009). Všechna zmíněná vyšetření slouží k upřesnění diagnózy, prognózy a ke zvolení 

optimální strategie léčby leukemie.

2.2.5 Prognóza

Za hlavní prognostické faktory jsou považovány kromě věku také předchozí 

myelodysplastická fáze a typ cytogenetické aberace. Vzhledem k věku mají nejlepší 

prognózu mladí pacienti, naopak pacienti starší šedesáti let mají prognózu horší, stejně 

jako pacienti s předchozí myelodysplastickou fází (Adam et al., 2008; Jabbour et al., 

2013). 

AML je onemocnění, u nějž bylo popsáno velké množství numerických

a strukturních chromosomálních aberací (http://cgap.nci.nih.gov/Chromosomes/Mitelman).

Abnormální karyotyp lze pozorovat přibližně u 60 % pacientů s AML. 5-15 % nemocných 

vykazuje komplexní změny karyotypu (3 a více chromosomálních abnormalit) (Grimwade 

et al., 1998; Grimwade et al., 2010). Mezi nejčastější aberace bez ohledu na FAB podtyp 

patří abnormality 5. a 7. chromosomu (delece dlouhých ramének nebo momosomie) 

a 11. chromosomu. Nejčastější numerickou změnou je trisomie 8. chromosomu (Babicka 

et al., 2007). Ve většině případů dochází ke chromosomovým zlomům v těchto místech: 

5q13, 5q33, 7q31, 10p12, 11q23, 12p13, 17p11 a 21q22 (Babicka et al., 2007). Různé 

chromosomální aberace jsou popisovány i u jednotlivých FAB podtypů (Babicka et al., 

2007). Na základě cytogenetického nálezu lze AML rozdělit do třech kategorií, které 

korelují s klinickým stavem – prognosticky příznivé, intermediární (střední) a nepříznivé, 

viz kapitola Přílohy: Tabulka 3 (Grimwade et al., 2010).

Příznivou prognózu mají pacienti s balancovanými přestavbami – translokací 

t(15;17), t(8;21) a t(16;16) nebo pericentrickou inverzí inv(16). Tyto aberace jsou 

asociovány s dobrou odpovědí na chemoterapii a dlouhou dobou přežití (Grimwade et al., 

1998). Důležitost identifikace molekulárního podkladu chromosomálních změn si můžeme 

ukázat na příkladu translokace t(15;17)(q22;q21) u promyelocytární leukemie. Díky 

identifikaci fúzního genu PML/RARA (promyelocytic leukemia/retinoic acid receptor 

alpha) došlo u pacientů s touto translokací k zavedení cílené terapie za použití all-trans

kyseliny retinové, tzv. ATRA léčby. Tímto se z prognosticky nepříznivého onemocnění 

stalo onemocnění prognosticky velmi příznivé, dobře léčitelné (Borrow et al., 1992; 

Latagliata et al., 1997; Grimwade et al., 1998; Adam et al., 2008; 

http://cgap.nci.nih.gov/Genes/).

http://cgap.nci.nih.gov/Genes/
http://cgap.nci.nih.gov/Genes/
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U pacientů s nepříznivou prognózou je méně pravděpodobné, že dojde k dosažení 

kompletní remise. Dále se u prognosticky nepříznivého onemocnění často 

vyskytuje resistence na léčbu. Celková doba přežití je kratší, a pokud se podaří dosáhnout 

remise, je velmi vysoká pravděpodobnost relapsu (Grimwade et al., 1998). Do této 

kategorie řadíme například pacienty s komplexními změnami karyotypu či s přestavbou 

mixed lineage leukemia genu (MLL, 11q23), kromě translokací t(9;11)(p21-22;q23)

a t(11;19)(q23;p13), které jsou prognosticky příznivější, (Grimwade et al., 1998; 

Grimwade et al., 2010).

Přibližně 40 % pacientů s AML má normální karyotyp určený klasickou 

cytogenetickou analýzou (Grimwade et al., 1998; Grimwade et al., 2010). Výzkum je 

proto zaměřen na nalezení vhodných molekulárních prognostických markerů i u těchto 

nemocných. Příkladem takového markeru je mutace genu pro nukleofosmin 1 (NPM1, 

5q35.1) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene). Pacienti s mutací tohoto genu mají obvykle 

lepší odpověď na chemoterapeutickou léčbu, a proto mají také vyšší pravděpodobnost

úplné remise a celkového přežití (Döhner et al., 2005; Schnittger et al., 2005; Suzuki et al.,

2005; Becker et al., 2010). Toto ale platí pouze v případě, že se mutace NPM1 nevyskytuje 

současně s mutací dalšího genu, a to FLT3 genu (fms-like tyrosine kinase 3, 13q12), která 

je další častou genetickou změnou u AML s normálním karyotypem (Rosnet et al., 1991; 

Döhner et al., 2005; Schnittger et al., 2005, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene). Interní

tandemové duplikace (ITD) FLT3 genu, který kóduje tyrosinkinázový transmembránový

receptor exprimovaný na hematopoetických kmenových buňkách, jsou spojovány se

špatnou prognózou, zvýšeným rizikem relapsu a kratším celkovým přežitím pacientů

(Rosnet et al., 1993; Kondo et al., 1999; Abu-Duhier et al., 2000; Kottaridis et al., 2001; 

Whitman et al., 2010). Jako další marker zhoršující prognózu pacientů s normálním 

karyotypem lze uvést parciální tandemové duplikace (PTD) MLL genu (MLL-PTD)

(Döhner et al., 2002). S dobrou prognózou je naopak asociována mutace v genu, který 

kóduje transkripční faktor CEBPA (CCAAT/enhancer binding protein-alpha, 19q13)

(Preudhomme et al., 2002; Fröhling et al., 2004; Marcucci et al., 2008;

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene). Výzkum nadále pokračuje a na molekulární úrovni je 

u AML studován prognostický význam řady dalších genů. Jako prognosticky příznivé byly

například klasifikovány mutace genu KRAS (Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog, 

12p12.1) a nízká exprese genů BAALC (brain and acute leukemia, cytoplasmic, 8q22.3)

a ERG (ETS-related gene, v-ets avian erythroblastosis virus E26 oncogene homolog, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene
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21q22.3). Naopak mutace genů c-KIT (v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral 

oncogene homolog, 4q12), WT1 (Wilms’ tumor 1, 11p13) a RUNX1 (runt-related 

transcription factor 1, 21q22.3), modifikace tumorsupresorového genu TP53 (tumor protein 

p53, 17p13.1) a zvýšené exprese genů WT1, MN1 (meningioma 1, 22q12.1) a CRM1

(chromosomal region maintenance 1, exportin 1, 2p15) jsou spojovány s horší prognózou. 

(Bergmann et al., 1997; Heuser et al., 2006; Marcucci et al., 2007; Langer et al., 2008; 

Paschka et al., 2008; Langer et al., 2009; Preston et al., 2010; Schwind et al., 2010; 

Schwind et al., 2011; Mendler et al., 2012; Rücker et al., 2012; Kojima et al., 2013; Won 

et al., 2013; Xiang et al., 2013; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene).

Stanovení imunofenotypu, který funguje jako nezávislý prognostický faktor, také 

přispívá k určení prognózy u pacientů s AML (Schwarzinger et al., 1990; Bradstock et al., 

1994; Matsuo et al., 2003; Repp et al., 2003). Bylo zjištěno, že prognosticky příznivým 

faktorem je nepřítomnost molekul CD9, CD11b, CD13, CD34 a CD41 na AML blastech, 

a naopak přítomnost antigenů CD15, CD33, CD38, CD64 a myeloperoxidázy (MPO).

Tento efekt byl spojen se signifikantně vyšším podílem kompletní remise, nebo s delším 

trváním kompletní remise. Antigeny CD9, CD13, CD34 a CD64 jsou považovány za 

nezávislé prognostické faktory vzhledem k hodnocení celkového přežití (Matsuo et al., 

2003; Repp et al., 2003).

2.2.6 Léčba

AML je onemocnění charakteristické rychlým nástupem, přičemž stav nemocného se 

prudce zhoršuje. Průběh neléčené, nebo nesprávně či nedostatečně léčené AML je fatální. 

Medián přežití nemocných bez léčby je cca 2-3 měsíce (Mayer et al., 1999 podle Boggs 

et al., 1962 a Koza et al., 1991; Adam et al., 2008).

Léčba existuje, avšak není úspěšná u všech nemocných. Vše se odvíjí od typu 

leukemie, odpovědi nebo rezistence na léčbu. Závisí také na prognostických faktorech, tj. 

na věku, přítomnosti určitých chromosomálních aberací, počtu leukocytů v době stanovení 

diagnózy apod.

Před zahájením léčby je potřeba určit, zda je nutné léčbu začít okamžitě v den 

stanovení diagnózy, nebo zda je možné ji odložit o několik dní potřebných k došetření 

prognostických znaků a celkového zdravotního stavu pacienta (Adam et al., 2008).

Současná léčebná strategie AML má dvě fáze, úvodní tzv. indukční léčbu 

a postremisní léčbu (Mayer et al., 1999). Cílem indukční léčby leukemie je dosáhnout 

kompletní remise, neboli stavu, kdy pacient nepociťuje žádné příznaky nemoci a nemoc 
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není diagnostikovatelná rutinními hematologickými metodami (to znamená, že se v kostní 

dřeni vyskytuje méně než 5% leukemických buněk). Jelikož i při kompletní remisi zůstává 

v krvi stále malé množství leukemických buněk, tzv. minimální zbytková choroba 

(minimal residual disease – MRD), je vysoká pravděpodobnost, že bez další léčby nastane 

relaps (Adam et al., 2008; Maaloufová-Soukupová, Žák, 2010). K zabránění vzniku relapsu 

po indukční léčbě následuje postremisní léčba, která likviduje MRD. Postremisní terapie

může obnášet tzv. konsolidaci remise konvenční chemoterapií nebo vysokodávkovanou 

chemoterapií s následnou autologní či alogenní transplantací. Tím se léčba nemocného 

ukončí. Součástí postremisní terapie ale může být i déletrvající cytostatická udržovací 

terapie, zpravidla podáváním nízkých dávek léku (Mayer et al., 1999).

Základní léčebnou metodou je chemoterapie. Pacienti s dobrou prognózou jsou 

obvykle léčeni několika dávkami intenzivní chemoterapie (cytarabin cytosinarabinosid –

Ara-C v kombinaci s antracykliny) s případnou následnou autologní/alogenní transplantací 

kmenových buněk. U pacientů se špatnou prognózou je, stejně jako u pacientů s relapsem,

doporučována transplantace kostní dřeně jako první léčebná metoda. Je udáváno, že 55 % 

pacientů s dobrou prognózou dosáhne pětiletého přežití. Naproti tomu, pět let od diagnózy 

přežívá pouze 11 % pacientů se špatnou prognózou. Léčba pacientů se středně příznivou 

prognózou se určuje na základě konkrétní situace, 38 % pacientů se dožívá pěti let od 

diagnózy (Slovak et al., 2000; Maaloufová-Soukupová, Žák, 2010).

Léčba je pro organismus zátěží a mnoho pacientů může zemřít na přidružené 

komplikace. Aby se předešlo úmrtí na tyto komplikace, je součástí antileukemické léčby 

intenzivní podpůrná léčba zahrnující podávání antibiotik, antimykotik, případně antivirotik

a náhrada deficitu trombocytů a erytrocytů transfúzemi. Prevence proti tumor lysis 

syndromu se provádí pomocí hydratace, alkalinizace a alopurinol/rasburikázy (Adam et al., 

2008; Maaloufová-Soukupová, Žák, 2010).

2.3 Akutní myeloidní leukemie a exprese mikroRNA

Souvislost mezi expresí miRNA a rakovinou byla poprvé prokázaná u chronické 

lymfocytární leukemie (Calin et al., 2002). Odlišná exprese miRNA u pacientů ve srovnání 

se zdravými kontrolami byla poté zjištěna u dalších nádorových onemocnění (například: 

Michael et al., 2003; Takamizawa et al., 2004; Eis et al., 2005; Iorio et al., 2005; 

Hayashita et al., 2005). Později bylo publikováno několik studií, které se zabývaly expresí 

miRNA u akutní myeloidní leukemie.
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2.3.1 Exprese miRNA u AML blastů a normálních buněk

Několik studií prokázalo, že se miRNA účastní regulace krvetvorby (Felli et al., 

2005; Garzon et al., 2006; Fontana et al., 2007; O’Connell et al., 2007; Dore et al., 2008; 

Johnnidis et al., 2008; Coskun et al., 2011; Bryant et al., 2012). Bylo detekováno mnoho

miRNA, které vykazovaly rozdílnou expresi ve vzorcích pacientů s AML ve srovnání se 

vzorky zdravých kontrol, viz kapitola Přílohy: Tabulka 4 (Dixon-McIver et al., 2008; 

Jongen-Lavrencic et al., 2008; Garzon et al., 2008; Isken et al., 2008; Cammarata et al., 

2010; Zheng et al., 2012; Morris et al., 2013). Mezi těmito publikacemi jsem však našla 

pouze několik miRNA shodně popsaných jako deregulované u vzorků AML oproti 

zdravým kontrolám. Up-regulace 11 miRNA (miR-21, miR-26a, miR-27a, miR-30d, miR-

142-5p, miR-195, miR-221, miR-222, miR-326, miR-328, miR-331 a miR-340) a down-

regulace 1 miRNA (miR-26a) byla detekována alespoň ve dvou studiích. Zajímavá je 

situace miR-26a, u které dvě studie detekovaly zvýšenou expresi v AML vzorcích ve 

srovnání se zdravými kontrolami (Isken et al., 2008; Cammarata et al., 2010), naproti 

tomu ve dvou studiích byla tato miRNA signifikantně down-regulována v AML vzorcích

(Dixon-McIver et al., 2008; Garzon et al., 2008).

Jako kontrolní vzorky byly v těchto studiích použity různé buňky kostní dřeně 

zdravých dárců a k detekci miRNA exprese byly použity různé metody, což by mohlo 

vysvětlit nejednotnost výsledků jednotlivých studií. 

2.3.2 Exprese miRNA odlišující AML a ALL

Mi et al. (2007) prokázali, že je možné rozlišit akutní myeloidní leukemii od akutní 

lymfocytární leukemie (ALL) na základě profilování exprese miRNA. Ve své studii uvedli, 

že pacienti s AML mají ve srovnání s pacienty s ALL šest down-regulovaných miRNA (j-

miR-5, miR-128a, miR-128b, miR-130b, miR-151* a miR-210) a 21 up-regulovaných 

miRNA (let-7a, let-7b, let-7c, let-7e, miR-21, miR-22, miR-23a, miR-23b, miR-24, miR-

26a, miR-27a, miR-27b, miR-125a, miR-130a, miR-199b, miR-221, miR-222, miR-223, 

miR-335, miR-424 a miR-451), přičemž největší diskriminační hodnotu vykazovaly

miRNA let-7b, miR-128a, miR-128b a miR-223 (Mi et al., 2007).

2.3.3 Cytogenetické podtypy AML a exprese miRNA

Další studie prokázaly, že podle miRNA profilů lze rozlišovat nejen různé linie

leukemií, ale také cytogenetické podtypy AML. Několik nezávislých studií zabývajících se 

profilováním exprese miRNA ukazuje, že pacienti s AML s translokacemi t(8;21) 

a t(15;17) a inverzí inv(16) mají jedinečné miRNA expresní profily, podle kterých jsme 
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schopni je odlišit od ostatních podtypů AML (Dixon-McIver et al., 2008; Jongen-

Lavrencic et al., 2008; Li et al., 2008).

Li et al. (2008) prokázali, že onkogenní miR-126 a miR-126* byly specificky 

nadměrně exprimovány u vzorků pacientů s t(8;21) a inv(16), a že jejich zvýšená exprese 

byla spojena s demetylací CpG v promotoru. Dále zjistili, že t(15;17) souvisí s nadměrnou 

expresí miR-224, miR-368 a miR-382 (Li et al., 2008). Podle Dixon-McIver et al. (2008) 

mají vzorky AML-M3 (akutní promyelocytární leukemie – APL) nesoucí t(15;17)

nejodlišnější profil miRNA v rámci celého souboru pacientů s AML. APL s t(15;17) je 

charakteristická zvýšenou expresí sedmi miRNA (miR-127, miR-154, miR-154*, miR-299, 

miR-323, miR-368, miR-370), jejichž geny jsou lokalizované na dlouhém raménku 

14. chromosomu (14q32), a dále sníženou expresí devíti miRNA (miR-17-3p, miR-185, 

miR-187, miR-194, miR-200a, miR-200b, miR-200c, miR-330 a miR-339) (Dixon-McIver 

et al., 2008). Zvýšená exprese miR-127, miR-299 (konkrétně miR-299-5p), miR-323

a miR-382 u t(15;17) byla ve studii Jongen-Lavrencic et al. (2008) potvrzena (Jongen-

Lavrencic et al., 2008). Translokace t(15;17) byla v této studii dále provázena silně 

zvýšenou expresí dalších 2 miRNA (miR-134 a miR-376a). Pacienti s translokací t(8;21), 

nebo s inverzí inv(16) vykazovali sníženou expresi tumorsupresorových miRNA let-7b 

a let-7c (Jongen-Lavrencic et al., 2008). U AML s inverzí inv(16) byla dále prokázána 

snížená exprese tumorsupresorové miR-127, která reguluje expresi protoonkogenu BCL6

(B-cell CLL/lymphoma 6, 3q27) (Saito et al., 2006; Jongen-Lavrencic et al., 2008), 

a zvýšená exprese miR-99a, miR-100 a miR-224 (Dixon-McIver et al., 2008). Vzorky 

s t(8;21) byly charakteristické zvýšenou expresí miR-146a a sníženou expresí miR-133a 

(Dixon-McIver et al., 2008).

Mezi další zkoumané chromosomální aberace patří přestavby MLL genu (11q23) 

a trisomie 8. chromosomu. U translokace t(11q23) byla zjištěna zvýšená exprese 8 miRNA 

(miR-99b, miR-194, miR-219, miR-301, miR-324, miR-326, miR-328 a miR-339) 

a snížená exprese 14 miRNA (let-7f, miR-15a, miR-29a, miR-29b, miR-29c, miR-30a, 

miR-30e, miR-34b, miR-102, miR-193, miR-196a, miR-299, miR-331 a miR-372) 

v porovnání s ostatními AML vzorky (Garzon et al., 2008). Li et al. (2008) identifikovali 

odlišnou expresi 24 miRNA u přestaveb MLL genu. miRNA, které byly nadměrně 

exprimované u AML s přeskupením MLL genu, zahrnovaly také sedm miRNA 

transkribovaných z unikátního polycistronního miRNA clusteru miR-17-92 (miR-17-3p, 

miR-17-5p, miR-18a, miR-19a, miR-19b, miR-20a a miR-92) (Li et al., 2008). Snížená 
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exprese byla naopak zaznamenána u miR-495 (Jiang et al., 2012). Bousquet et al. (2008)

se zaměřili na expresi miRNA u t(2;11)(p21;q23) vyskytující se u AML a MDS. 

V blízkosti zlomu se na chromosomu 11 nacházejí tři miRNA (let-7a-2, miR-100 a miR-

125b-1). Pomocí reverzně transkripční Real-time PCR porovnávali jejich expresi u vzorků 

pacientů s t(2;11)(p21;q23), bez této translokace a zdravých kontrol. Experiment ukázal 

zvýšenou expresi miR-125b-1 u AML a MDS pacientů s t(2;11)(p21;q23). Dále zjistili, že 

miR-125b je schopna narušovat diferenciaci primárních lidských CD34+ buněk a inhibovat 

terminální (monocytární a granulocytární) diferenciaci v HL60 a NB4 leukemické buněčné 

linii (Bousquet et al., 2008). Detekována také byla zvýšená exprese prekurzorové mir-196b 

a zralé miR-9 u AML pacientů s přestavbami MLL genu ve srovnání se zdravými 

kontrolami a AML pacienty bez přestaveb MLL genu (Popovic et al., 2009; Chen et al., 

2013).

Trisomie chromosomu 8 vykazovala zvýšenou expresi 42 miRNA v porovnání 

s ostatními AML vzorky (Garzon et al., 2008).

Studií, které se zabývaly expresí miRNA u chromosomálních aberací vyskytujících 

se u AML, bylo publikováno mnoho. Na příkladu uvedených publikací jsme si ukázali, že 

nebyla nalezena jednoznačná shoda ve výsledných miRNA profilech získaných z různých 

studií. Některé rysy jsou však společné, a to například zvýšená exprese miRNA 

lokalizovaných v regionu 14q32 u pacientů s t(15;17). Deregulace exprese lidských 

miRNA u jednotlivých cytogenetických podtypů AML, jež byly zmíněny v této kapitole, 

jsou shrnuty v kapitole Přílohy, viz Tabulka 5.

2.3.4 Molekulární charakteristiky AML a exprese miRNA

Objevena také byla asociace mezi expresí miRNA a molekulárními charakteristikami 

AML. Vzorky AML nesoucí mutaci v NPM1 genu vykazovaly zvýšenou expresi miR-10a, 

miR-10b, miR-196a a miR196b (Jongen-Lavrencic et al., 2008). Zvýšenou expresi těchto 

miRNA potvrdily u této mutace další studie (Becker et al., 2010; Cammarata et al., 2010; 

Coskun et al., 2011; Ovcharenko et al., 2011; Bryant et al., 2012). Ve své studii Becker 

et al. (2010) dále identifikovali up-regulaci miR-9 a miR-100 a miRNA z rodiny let-7

u pacientů s NPM1 mutací. Naopak sníženou expresi u těchto pacientů vykazovalo

6 miRNA (miR-126, miR-130a, miR-424, miR-450a, miR-451 a miR-486-5p) (Becker 

et al., 2010). Up-regulace let-7a, let-7c a miR-9 a down-regulace miR-130a a miR-424 

byly později potvrzeny (Cammarata et al., 2010; Bryant et al., 2012; Faraoni et al., 2012). 

Cammarata et al. (2010) kromě 6 již výše zmíněných miRNA detekovali u mutace NPM1
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zvýšenou expresi dalších miRNA (miR-17-5p, miR-20a,  miR-27b, miR-34a, miR-95, 

miR-107, miR-148a, miR-190, miR-202, miR-221, miR-222, miR-452 a miR-597) 

(Cammarata et al., 2010). Bryant et al. (2012) dále popsali zvýšenou expresi další miRNA 

z rodiny let-7 (konkrétně let-7b) a sníženou expresi miR-335 (Bryant et al., 2012).

Zvýšenou expresi miR-155 u pacientů nesoucích FLT3-ITD detekovalo několik 

výzkumných skupin (Garzon et al., 2008; Garzon et al., 2008; Jongen-Lavrencic et al., 

2008; Cammarata et al., 2010; Whitman et al., 2010; Faraoni et al., 2012; Alachkar et al., 

2013). Whitman et al. (2010) identifikovali u pacientů s FLT3-ITD dále zvýšenou expresi

miR-125b-2* a sníženou expresi miR-144, miR-451, miR-486-5p a miR-488 (Whitman 

et al., 2010). U pacientů s FLT3-ITD byla dále zachycená zvýšená exprese miR-10a, miR-

27b, miR-100, miR-125b, miR-135a, miR-196a a miR-196b (Cammarata et al., 2010).

Langer et al. (2008) neprokázali u skupiny mladších pacientů ( 60 let) 

s cytogeneticky normální AML v globální miRNA expresní analýze žádné statisticky 

významné rozdíly mezi skupinami s vysokou a nízkou expresí genu BAALC, ale zjistili, že 

existuje inverzní korelace mezi expresí tohoto genu a miR-148a. Z toho lze usuzovat, že by 

miR-148a mohla působit jako negativní regulátor exprese BAALC genu a že nízká nebo 

žádná exprese miR-148a by mohla zapříčinit vysokou expresi BAALC genu, která vede 

k agresivnímu fenotypu AML (Langer et al., 2008). U starších pacientů (> 60 let) 

s cytogeneticky normální AML a nízkou expresí BAALC genu byl objeven specifický 

miRNA expresní profil složený z 18 miRNA, z nichž 10 bylo up-regulováno (let-7b, miR-

9, miR-9*, miR-10a, miR-10a*, miR-10b, miR-10b*, miR-99a, miR-100 a miR-105)

a 8 down-regulováno (miR-26a, miR-26b, miR-126, miR-126*, miR-130a, miR-130b,

miR-222 a miR-380) (Schwind et a., 2010).  

Pacienti s cytogeneticky normální AML s nízkou expresí genu ERG vykazovali

rozdílnou expresi 11 miRNA oproti pacientům s vysokou expresí tohoto genu (5 více 

exprimovaných – miR-107, miR-144*, miR-148a, miR-208a a miR-612 a 6 méně 

exprimovaných – miR-26a-1*, miR-106a, miR-147b, miR-302d, miR-495 a miR-515-5p) 

(Schwind et al., 2010).

Stejná výzkumná skupina se ve své studii zaměřila také na mutace genu CEBPA, 

které jsou spojovány s dobrou prognózou. U pacientů s mutací tohoto genu byla 

pozorována zvýšená exprese miRNA z rodiny miR-181, dále miR-128, miR-192, miR-

219-1-3p, miR-224, miR-335 a miR-340, naopak méně exprimovány byly miR-34a a miR-
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194. (Marcucci et al., 2008). Down-regulace miR-34a byla později potvrzena (Pulikkan 

et al., 2010).  

Pozorována byla také souvislost mezi expresí MN1 genu a specifickým expresním 

profilem složeným z 10 miRNA, z nichž 5 (miR-126, miR-126*, miR-129-5p, miR-130b 

a miR-424) korelovalo pozitivně a 5 (miR-16, miR-19a, miR-20a, miR-100 a miR-196a)

negativně s expresí MN1 genu (Langer et al., 2009). Deregulace exprese miRNA 

u různých molekulárních charakteristik AML, jež byly popsány v této kapitole, jsou 

shrnuty v kapitole Přílohy, viz Tabulka 6.

2.3.5 Prognóza AML a exprese miRNA

Objevuje se stále více důkazů podporujících hypotézu, že exprese miRNA může 

souviset s prognózou AML. Dixon-McIver et al. (2008) ve své studii uvedli, že se nižší 

exprese let-7b a miR-9 vyskytuje u vzorků pacientů zařazených do cytogeneticky příznivé 

skupiny. Naopak jejich vyšší exprese byla detekována u vzorků pacientů se střední 

a špatnou prognózou (Dixon-McIver et al., 2008). Li et al. (2013) objevili další miRNA 

z rodiny let-7, která by mohla mít potenciál pro určování prognózy. Zjistili, že zvýšená 

exprese let-7a-3 by mohla být spojena se zhoršením prognózy u pacientů s de novo AML 

(Li et al., 2013). Garzon et al. (2008) navíc popsali vysokou expresi miR-191 a miR-199a 

u pacientů s výrazně horší přežitím (Garzon et al., 2008).

Marcucci et al. (2008) se zaměřili na rozdílnou expresi miRNA u pacientů s FLT3-

ITD a/nebo wild-type NPM1 (špatná prognóza) ve srovnání s pacienty bez FLT3-ITD 

a/nebo s mutací NPM1 (dobrá prognóza). Pacienti se špatnou prognózou, jež je spojena se 

zvýšeným rizikem relapsu a smrti, vykazovali sníženou expresi miR-181a a miR-181b. 

Podle výsledků studie je pravděpodobné, že snížená exprese miRNA z rodiny miR-181 

přispívá k rozvoji agresivního fenotypu leukemie prostřednictvím mechanismů spojených 

s aktivací drah řízených toll-like receptory a interleukinem-1β. Marcucci et al. (2008) dále 

detekovali miRNA (miR-124, miR-128-1, miR-194, miR-219-5p, miR-220a a miR-320), 

jejichž zvýšená exprese pozitivně korelovala s rizikem nežádoucích účinků (Marcucci 

et al., 2008). V jiné studii měli pacienti se sníženou expresí miR-124-1 delší celkové 

přežití a přežití bez relapsu než ostatní pacienti, což naznačuje, že snížená exprese miR-

124-1 může mít příznivý vliv na prognózu (Chen et al., 2014). Schwind et al. (2010)

zkoumali, zda může exprese jedné miRNA (miR-181a) poskytnout nezávislou 

prognostickou informaci. A opravdu byla zjištěna vyšší exprese miR-181a u pacientů 

s vyšší mírou kompletní remise, delším celkovým přežitím a tendencí k delšímu přežití bez 
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známek onemocnění. Vliv miR-181a byl nejvýraznější u pacientů s genetickým podkladem 

(FLT3-ITD a/nebo wild-type NPM1) spojeným se špatnou prognózou (Schwind et al., 

2010). Vyšší exprese miR-181a a miR-181b ve spojitosti s lepší prognózou byla potvrzena 

také v další studii (Li et al., 2012).

Nízká exprese miR-28b je asociována s nepříznivým genetickým profilem a se 

špatným celkovým přežitím (Xiong et al., 2011).

V loňském roce přibyly k prognosticky významným miRNA miR-142-3p a miR-212, 

jejichž vysoká exprese souvisí s lepší prognózou (Dahlhaus et al., 2013; Sun et al., 2013). 

Zvýšená exprese miR-155 byla u všech pacientů s primární cytogeneticky normální 

AML spojena s nižší mírou kompletní remise, kratším přežitím bez známek onemocnění 

a celkovým přežitím. Zvyšující se dostupnost látek s antagonistickou aktivitou 

k jednotlivým miRNA nabízí možnost budoucího terapeutického zaměření miR-155 

u AML, a tudíž zlepšení prognózy u pacientů s nadměrnou expresí miR-155 (Marcucci 

et al., 2013).

U dětské AML byla porovnávána exprese miR-375 v závislosti na cytogenetickém 

riziku. Exprese miR-375 byla u dětských pacientů s AML s nepříznivým karyotypem 

výrazně vyšší než u pacientů ve střední nebo příznivé skupině. Kromě toho byla vysoká 

exprese miR-375 spojena s kratším přežitím bez relapsu a kratším celkovým přežitím 

(Wang et al., 2013). V dalších studiích byla u dětských AML pacientů s horší prognózou 

identifikována snížená exprese  miR-29a a zvýšená exprese miR-100 (Bai et al., 2012; Zhu 

et al., 2013). Exprese lidských miRNA u pacientů s AML s dobrou prognózou ve srovnání 

s pacienty se špatnou prognózou jsou shrnuty v kapitole Přílohy, viz Tabulka 7.

2.3.6 Morfologická FAB klasifikace AML a exprese miRNA

Debernardi et al. (2007) byli první, kteří demonstrovali, že miR-181a byla více 

exprimovaná v leukemických blastech s FAB-M1 a M2 morfologií kostní dřeně ve 

srovnání s FAB-M4 a M5 (Debernardi et al., 2007).  Výsledky této studie byly potvrzeny 

a byly detekovány další miRNA s rozdílnou expresí mezi těmito FAB podtypy (M1 a M2 

versus M4 a M5). miR-181b měla stejně jako miR-181a zvýšenou expresi u FAB-M1 a M2 

podtypu. Exprese miR-17-3p a miR-17-5p byly naopak vyšší u FAB-M4 a M5 podtypu 

(Isken et al., 2008). 

Lutherborrow et al. (2011) mezi sebou porovnávali expresi miRNA u FAB-M1 

a FAB-M5 podtypu AML. Detekovali 12 miRNA, které přesně vymezovaly tyto dva 

podtypy AML (miR-130a, miR-135b, miR-146a, miR-146b, miR-181a, miR-181a*, miR-
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181b, miR-181d a miR-663 byly nadměrně exprimovány u M1, zatímco miR-21, miR-

193a a miR-370 byly nadměrně exprimovány u M5) (Lutherborrow et al., 2011).

Jiná výzkumná skupina zabývající se expresí miRNA u akutní myeloidní leukemie 

zjistila, že 31 % pacientů s AML vykazovalo nadměrnou expresi miR-378 ve srovnání se 

zdravými kontrolami. Zvýšená exprese byla pozorována u všech podtypů AML, nejčastěji

však u FAB-M2 podtypu. Častěji byla zvýšená exprese miR-378 detekována u pacientů

s t(8;21) ve srovnání s pacienty s jinými chromozomálními aberacemi, nebo normálním 

karyotypem (Qian et al., 2013). Naopak snížená exprese miR-124-1 byla identifikována 

u 36 % pacientů s AML (u všech podtypů, nejčastěji u podtypu FAB-M3). U pacientů 

s t(15;17) byla down-regulace miR-124-1 pozorována v 62 % případů (Chen et al., 2014).

Exprese lidských miRNA u různých morfologických FAB podtypů AML jsou shrnuty 

v kapitole Přílohy, viz Tabulka 8.

2.3.7 Extracelulární miRNA a AML

Extracelulární miRNA byly detekovány v plasmě a séru těhotných žen a pacientů 

s nádorovým onemocněním (Gilad et al., 2008; Chen et al., 2008; Chim et al., 2008; 

Lawrie et al., 2008; Mitchell et al., 2008; Ng et al., 2009; Tanaka et al., 2009; Zhu et al., 

2009; Heneghan et al., 2010; Huang et al., 2010; Tsujiura et al., 2010; Brase et al., 2011; 

Fayyad-Kazan et al., 2013; Zhi et al., 2013). Ve své studii Tanaka et al. (2009) zkoumali 

expresi plasmatických miRNA u pacientů s akutní leukemií (AML a ALL) a také 

u zdravých kontrol pomocí microarrays. Při tomto screeningu bylo zjištěno, že intenzita 

signálu miR-92a je u pacientů dramaticky nižší. Tuto miRNA pak analyzovali na větších 

souborech pacientů a zdravých kontrol, kde sníženou expresi u pacientů potvrdili (jako 

referenční miRNA použili miR-638). Dále se zabývali expresí miR-92a v nádorových 

buňkách akutní leukemie, kde zjistili její silnou expresi, naproti tomu exprese miR-92a 

v normálních blastech nebyla detekována. Výsledky naznačují, že miR-92a má onkogenní 

potenciál. Zajímavá je protichůdná exprese miR-92a v leukemických buňkách a plasmě 

leukemických pacientů. Na základě těchto výsledků Tanaka et al. (2009) navrhli hypotézu, 

že by miR-92a mohla hrát zásadní roli při proliferaci buňky, a nádorové buňky by ji tedy 

nejen aktivně transkribovaly, ale také vychytávaly z krve (Tanaka et al., 2009).

V jiné studii byla též prokázána odlišná exprese extracelulárních miRNA v plasmě 

pacientů s AML ve srovnání se zdravými kontrolami. Pomocí TLDA (TaqMan Low 

Density Array) techniky bylo identifikováno několik miRNA, které vykazovaly statisticky 

významné odchylky v expresi u pacientů s AML ve srovnání se zdravými kontrolami (let-
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7b, miR-335, miR-374 a miR-523 byly více exprimovány u pacientů; let-7d, miR-150, 

miR-339 a miR-342 byly více exprimovány u zdravých kontrol). Exprese dvou miRNA 

(miR-150 a miR-342) byla významně nižší u AML pacientů oproti zdravým kontrolám. 

Tyto miRNA byly dále studovány, přičemž bylo zjištěno, že exprese miR-150 a miR-342 

je u pacientů v kompletní remisi podobná expresi u zdravých kontrol. Cirkulující miRNA 

miR-150 a miR-342 by se proto mohly stát novým biomarkerem pro AML (Fayyad-Kazan 

et al., 2013).

Zhi et al. (2013) porovnávali expresi extracelulárních miRNA v séru u pacientů 

s AML a zdravých kontrol. Bylo identifikováno velké množství odlišně exprimovaných 

miRNA ve vzorcích séra pacientů s AML a zdravých kontrol, pouze 6 miRNA (miR-10a-

5p, miR-93-5p, miR-129-5p, miR-155-5p, miR-181b-5p, miR-320d) ale splnilo stanovená 

kritéria (měly průměrnou expresi u pacientů s AML dvojnásobně vyšší/nižší ve srovnání se 

zdravými kontrolami, p-hodnotu měly menší než 0,05 a vykazovaly stejnou tendenci změn 

mezi pacienty s AML a kontrolami v tréninkovém i validačním setu). Těchto 6 miRNA 

bylo dále zkoumáno ve vztahu k prognóze. AML pacienti, kteří vykazovali vyšší expresi 

miR-181b-5p v séru, měli horší míru celkového přežití (Zhi et al., 2013).
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3 Cíle práce

Jako první cíl práce jsme si stanovili porovnání exprese extracelulárních miRNA 

mezi ranními a odpoledními odběry zdravých dárců. Chceme zjistit, zda se exprese 

extracelulárních miRNA během dne mění, nebo zůstává stabilní, a podle toho zvolit 

optimální postup zpracování dat získaných při porovnání exprese extracelulárních miRNA 

mezi odběry pacientů s AML a zdravých dárců.

Hlavním cílem práce je na malém počtu vzorků pacientů s AML a kontrol vytipovat 

ze souboru 750 lidských miRNA ty, jejichž exprese v plasmě se statisticky signifikantně 

liší při porovnání vzorků pacientů odebraných při diagnóze AML a zdravých kontrol. Tyto 

kandidátní miRNA by poté mohly být využity pro studium exprese cirkulujících miRNA 

na velkém souboru pacientů s AML a zdravých kontrol s cílem ověřit jejich diagnostický 

a prognostický význam.

Zároveň jsme si vytkli cíl vytipovat ty miRNA, jejichž exprese zůstává u pacientů 

signifikantně odlišná od zdravých kontrol navzdory z klinického hlediska úspěšné terapii. 

Pozměněná exprese právě takovýchto miRNA by mohla poukazovat na biologické procesy 

podmiňující vznik AML a na regulační dráhy vzdorující terapeutickým zásahům, což činí 

z AML chorobu, která je bez alogenní transplantace kostní dřeně prakticky nevyléčitelná.

Dalším cílem této studie je vytipovat miRNA, jejichž exprese se signifikantně změní

v důsledku standardního terapeutického protokolu. Tyto kandidátní miRNA by poté mohly 

být využity pro studium exprese extracelulárních miRNA na velkém souboru pacientů 

s AML a zdravých kontrol s cílem ověřit jejich význam pro monitorování úspěšnosti 

terapie a prognózu jednotlivých pacientů.
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4 Materiál a metody

4.1 Pacienti

V letech 2010-2012 ve Fakultní nemocnici Plzeň byly odebírány vzorky periferní 

krve pacientům s AML při prvozáchytu onemocnění, tj. před zahájením léčby, a po léčbě.

U pacientů bylo provedeno molekulárně-genetické a cytogenetické vyšetření a stanoven 

podtyp akutní myeloidní leukemie. Dále byla provedena imunofenotypizace za použití 

FACS (fluorescence-activated cell sorting) průtokové cytometrie, viz kapitola Přílohy: 

Tabulka 9.

Každému pacientovi bylo odebráno 10 ml periferní krve do zkumavek 

s antikoagulantem (kyselina ethylendiamintetraoctová – EDTA). Tyto vzorky byly 

bezprostředně po odběru centrifugovány (2600x g, 10 minut, 10 °C). Supernatant byl 

odebrán a rozpipetován do sterilních 1,5ml zkumavek. Všechny zkumavky se 

supernatantem byly znovu stočeny (14000x g, 10 minut, 10 °C). Supernatant (plasma) byl 

ze všech zkumavek opatrně přenesen do jedné společné sterilní zkumavky (10ml). Plasma 

byla ze společné zkumavky rozalikvotována do nových zkumavek po 1050 l a uschována 

v mrazáku při -20 °C. Všichni pacienti podepsali informovaný souhlas s molekulárně-

genetickým vyšetřením.

Ze souboru pacientů jsme vybrali 8 pacientů (4 muže a 4 ženy), kteří podstoupili 

léčbu podle stejného protokolu.

Vybraní pacienti podstoupili léčbu podle protokolu 7+3 a následně podle HiDAC

(High-Doses of Cytarabine) protokolu. Léčba tedy začínala 7 dávkami cytarabinu (analog 

cytosinu obsahující cukr arabinózu) v sedmi dnech za sebou, pak následovali tři dny 

podávání anthracyklinu (nejčastěji daunorubicinu). Anthracykliny interkalují do DNA, 

brání její replikaci, způsobují uvolnění histonů a tím změny v epigenomu a transkriptomu,

dále podporují tvorbu volných radikálů. HiDAC léčba zahrnovala vysoké dávky 

cytarabinu. Dále pacienti dostávali Mitoxantron (Mx, interkalační činidlo), Fludarabin 

(Flu, analog purinů), nebo Melphalan (Mel, alkylační agens). Po této léčbě dosáhlo 

5 pacientů první kompletní remise (1. CR), 2 pacienti dosáhli parciální remise a 1 pacient 

byl rezistentní na léčbu, viz kapitola Přílohy: Tabulka 9. Od každého pacienta zařazeného 

do naší studie jsme měli 2 vzorky plasmy, první vzorek byl získán při prvozáchytu 

onemocnění, druhý vzorek po léčbě. Pacienti byli dále sledováni a do roku 2013 čtyři 
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pacienti zemřeli (tři pacienti po prodělání relapsu onemocnění), viz kapitola Přílohy: 

Tabulka 9. 

4.2 Kontroly

V roce 2012 byl na Ústavu biologie a lékařské genetiky 1.LF UK a VFN v Praze

vytvořen na základě informovaného souhlasu kontrolní soubor zdravých dárců (kontrol)

pro studium cirkulujících nukleových kyselin. Zdraví dárci podstoupili 2 odběry (jeden 

ráno, jeden odpoledne) periferní krve do zkumavky s EDTA. Kontrolní soubor tvoří 10 

jedinců (1 muž a 9 žen).

4.3 Izolace RNA

Hlavní komplikací při izolaci RNA jsou RNázy, všudypřítomné a odolné enzymy, 

které štěpí RNA. Materiál, který je při izolaci používán, proto nesmí RNázy obsahovat. 

Vyizolovanou RNA je potřeba chránit proti působení RNáz skladováním při -70 °C, 

případně přidáním specifického inhibitoru RNáz. 

Pro izolaci RNA jsme použili miRNeasy Serum/Plasma Kit (Qiagen, Německo). 

Tato metoda je určena pro purifikaci volné celkové RNA (především miRNA a jiných 

malých RNA molekul) z malých objemů séra a plasmy. miRNeasy Serum/Plasma Kit 

kombinuje lýzu vzorků na bázi fenol/guanidin a purifikaci celkové RNA založené na 

silikátových membránách. QIAzol Lysis Reagent, jež je součástí kitu, je jednofázový 

roztok fenolu a guanidin thiokyanátu, který je určený k usnadnění lýzy, k denaturaci 

proteinových komplexů a RNáz, a také k odstranění zbytkové DNA a bílkovin z lyzátu

organickou extrakcí. QIAzol Lysis Reagent se přidá do plasmy, poté se přidá chloroform. 

Centrifugací se lyzát rozdělí na vodnou a organickou fázi. RNA je přítomna v horní, vodné 

fázi, zatímco DNA je přítomna v mezifázi a bílkoviny v dolní, organické fázi, nebo 

mezifázi. Horní vodná fáze se extrahuje a přidá se k ní ethanol zajišťující vhodné 

podmínky pro navázání všech molekul RNA od velikosti přibližně 18 nukleotidů na 

kolonku. Vzorek se poté nanese na RNeasy MinElute centrifugační kolonku, ve které se 

váže celková RNA na membránu, ale fenol a další nečistoty jsou účinně odplaveny. RNA 

se poté eluuje do malého objemu RNase-free vody.

Použitý materiál:

Vzorky plasmy odebrané pacientům s AML při prvozáchytu onemocnění a po léčbě

Vzorky plasmy ranních a odpoledních odběrů zdravých dárců (kontrol)
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miRNeasy Serum/Plasma Kit (Qiagen, Německo):

QIAzol Lysis Reagent

Pufr RWT

Pufr RPE

voda (RNase-free) 

RNeasy MinElute centrifugační kolonka

Zkumavky (1,5ml a 2ml)

Chloroform (Penta, ČR)

Ethanol (96%, 80%) (Penta, ČR)

Centrifuga CL31R (Thermo Scientific, Kanada)

Centrifuga miniSpin (Eppendorf, Německo)

Pipety (10-100l, 100-1000l) (Gilson, Francie)

Špičky ep Dualfilter T.I.P.S. (100l, 1000l) (Eppendorf, Německo)

Vortex (Velp Scietifica, Itálie)

Zkumavky (2ml) (Eppendorf, Německo)

Postup:

1) Necháme roztát vzorky plasmy a promícháme je na vortexu. Přeneseme 200 µl 

vzorku do předem označených 2ml zkumavek.

2) Ke vzorku přidáme 1000 µl QIAzol Lysis Reagent a použijeme vortex.

3) Inkubujeme 5 minut při pokojové teplotě (15-25 °C).

4) Přidáme 200 µl chloroformu, řádně uzavřeme a promícháváme na vortexu po dobu 

15 s.

5) Inkubujeme 2-3 minuty při pokojové teplotě.

6) Centrifugujeme (12000x g, 15 minut, 4 °C).

7) Přeneseme svrchní vodnou fázi do nové zkumavky (tj. 700 µl). Je třeba zamezit 

zanesení interfázního materiálu. Přidáme 1,5 násobné množství 96% ethanolu 

(tj. 1050 µl) a důkladně promícháme propipetováním. Neprodleně pokračujeme 

krokem 8.

8) Přeneseme 700 µl směsi (včetně jakékoliv sraženiny, která se mohla vytvořit) na 

RNeasy MinElute centrifugační kolonku ve 2ml sběrné zkumavce, zavřeme 

zkumavku a centrifugujeme (8000x g, 15 s, 15-25 °C). Vylijeme průchozí a postup 

opakujeme se zbývající směsí.
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9) Přidáme na kolonku 700 µl pufru RWT, zavřeme zkumavku a centrifugujeme 

(8000x g, 15 s). Vylijeme průchozí.

10) Přidáme 500 µl pufru RPE na kolonku, uzavřeme zkumavku a centrifugujeme 

(8000x g, 15 s). Vylijeme průchozí.

11) Přidáme na kolonku 500 µl 80% ethanolu, uzavřeme zkumavku a centrifugujeme 

(8000x g, 2 minuty). Vyhodíme sběrnou zkumavku spolu s průchozím.

12) Vložíme kolonku do nové 2ml sběrné zkumavky a otevřenou ji centrifugujeme 

(maximální rychlost, 5 minut) do vysušení membrány. Vyhodíme sběrnou 

zkumavku.

13) Vložíme kolonku do nové 1,5ml zkumavky. Přidáme 14 µl vody (RNase-free) 

přímo doprostřed membrány v kolonce. Centrifugujeme (maximální rychlost, 

1 minuta) k eluci RNA.

14) Produkt eluce dáme do lednice a neprodleně pokračujeme s přípravou reverzní 

transkripce.

4.4 Reverzní transkripce (reverzně-transkripční PCR)

Polymerázová řetězová reakce (polymerase chain reaction, PCR) je metoda, která se 

využívá k exponenciální amplifikaci (namnožení) určité sekvence DNA ohraničené dvěma 

primery. PCR reakční směs obsahuje pufr zajišťující optimální podmínky reakce 

(optimální pH, iontové prostředí....), hořečnaté kationty (Mg2+), termostabilní DNA-

dependentní DNA polymerázu, volné deoxynukleotidtrifosfáty (dNTPs), přímý a zpětný 

primer (oligonukleotidy komplementární k templátu), vodu a  templát (cílovou DNA).

PCR reakce probíhá v cyklech (nejčastěji 30-40 cyklů) o třech krocích, viz kapitola 

Přílohy: Obrázek 2. Prvním krokem PCR reakce je denaturace dvouřetězcové DNA 

(dsDNA), která probíhá při teplotě 94-96 °C. Následuje hybridizace primerů ke 

komplementární sekvenci (annealing) při teplotě 50-66 °C. Přesná anelační teplota se 

odvozuje od teploty tání primeru (Tm), která je daná délkou primeru a jeho sekvencí. 

Posledním krokem je elongace (polymerace), v níž termostabilní DNA-dependentní DNA 

polymeráza polymeruje (prodlužuje) primer od jeho 3´ konce podle komplementární 

sekvence DNA. Elongace probíhá při teplotě, která je optimální pro danou polymerázu 

(nejčastěji je využívaná Taq polymeráza, jež má optimální teplotu polymerace 75-80 °C). 

Výsledkem reakce je exponenciální namnožení konkrétního úseku DNA, viz kapitola 

Přílohy: Obrázek 3. 
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Reverzní transkripce, neboli reverzně-transkripční PCR (RT-PCR), je jednou 

z modifikací PCR reakce, která místo DNA-dependentní DNA polymerázy obsahuje RNA-

dependentní DNA polymerázu (reverzní transkriptázu). Reverzní transkriptáza využívá 

jako templát RNA, kterou přepisuje do cDNA (complementary DNA). Primery mohou mít 

podobu oligo dT, náhodných hexamerů, nebo specifických komplementárních sekvencí.

My jsme pracovali podle MegaplexTM Pools For microRNA Expression Analysis 

protokolu, který využívá MegaplexTM RT Primers (10x), což jsou dvě předdefinované 

sady, z nichž každá obsahuje 380 reverzně-transkripčních primerů (stem-looped), jež 

umožňují současnou syntézu cDNA pro zralé miRNA, viz kapitola Přílohy: Obrázek 4.

Použitý materiál:

Produkt izolace

MegaplexTM RT Primers (10x) (Human Pool A v2.1, Human Pool B v3.0) (Applied 

Biosystems, USA )

TaqMan MicroRNA Reverse Transcription Kit components (Applied Biosystems, 

USA ):

dNTPs s dTTP (100mM)

MultiScribeTM Reverse Transcriptase (50U/l)

10x RT Pufr

RNase Inhibitor (20U/l)

MgCl2 (dodán s MegaplexTM RT Primers) (Applied Biosystems, USA )

Voda – Nuclease-free Water for injection (Fresenius Kabi, ČR)

Centrifuga GmCLab Capsulefuge PMC 880 (Gilson, Francie)

Elektronické pipety (0,5-10l, 5-100l, 20-300l, 50-1000l) (Eppendorf, 

Německo)

Špičky ep Dualfilter T.I.P.S. (10l, 100l, 300l, 1000l) (Eppendorf, Německo)

Termocykler MyCycler Thermal Cycler (BioRad, USA)

Vortex GVLab (Gilson, Německo)

Zkumavky (0,2ml, 1,5ml) (Eppendorf, Německo)

Postup:

1) Následující komponenty necháme roztát na ledu:

MegaplexTM RT Primers, MgCl2

TaqMan MicroRNA Reverse Transcription Kit components
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2) Podle počtu reakcí připravíme základní reakční směs, viz Tabulka 1. K počtu reakcí 

je nutné přidat jednu reakci navíc z důvodu objemových ztrát při pipetování.

Tabulka 1: Složení reakční směsi pro jednu reakci reverzní transkripce

RT komponenty reakční směsi Množství na jeden vzorek (μl)

MegaplexTM RT Primers (10x) 0,80

dNTPs s dTTP (100mM) 0,20
MultiScribeTM Reverse Transcriptase 
(50U/l) 1,50 *

10x RT Pufr 0,80

MgCl2 (25mM) 0,90

RNase Inhibitor (20U/l) 0,10 *

Nuclease-free voda 0,20

Celkem 4,50

* necháváme v mrazáku, vyndáváme těsně před pipetováním

3) Zkumavku se směsí 6x převrátíme a krátce centrifugujeme.

4) Do připravených a popsaných 0,2ml mikrozkumavek přeneseme 4,5 μl reakční 

směsi a přidáme 3 μl vyizolované RNA.

5) Mikrozkumavky 6x převrátíme a krátce centrifugujeme.

6) Inkubujeme 5 minut na ledu.

7) Na termocykleru si nastavíme teplotní režim, viz Tabulka 2, vložíme do něj 

mikrozkumavky a překryjeme alobalem.

Tabulka 2: Teplotní režim reakce reverzní transkripce

Fáze Teplota Čas

Reverzní transkripce 16 °C 2 min

(40 cyklů) 42 °C 1 min

50 °C 1 s

Inkubace 85 °C 5 min

Inkubace 4 °C 

8) Po proběhnutí reakce uchováváme cDNA v mrazáku při -15 až -25 °C.
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4.5 Preamplifikace

Preamplifikace v námi vybraném protokolu slouží k „předzmnožení“ specifických 

cDNA, které se poté využijí pro analýzu genové exprese s použitím TaqMan® MicroRNA 

Arrays. 

V preamplifikaci jsou používány MegaplexTM PreAmp Primers (10x), což jsou dvě 

sady genově-specifických přímých a zpětných primerů, jež jsou určeny pro velmi malé 

množství výchozího materiálu. Primery umožňují preamplifikaci cílových cDNA

(přepsaných z miRNA) pomocí PCR reakce, viz kapitola Přílohy: Obrázek 5.

Použitý materiál:

Produkt reverzní transkripce (cDNA)

MegaplexTM PreAmp Primers (10x) (Human Pool A v2.1, Human Pool B v3.0) 

(Applied Biosystems, USA )

TaqMan PreAmp Master Mix (2x) (Applied Biosystems, USA )

Voda – Nuclease-free Water for injection (Fresenius Kabi, ČR)

Centrifuga GmCLab Capsulefuge PMC 880 (Gilson, Francie)

Elektronické pipety (0,5-10l, 5-100l, 20-300l, 50-1000l) (Eppendorf, 

Německo)

Špičky ep Dualfilter T.I.P.S. (10l, 100l, 300l, 1000l) (Eppendorf, Německo)

Termocykler MyCycler Thermal Cycler (BioRad, USA)

Zkumavky (0,2ml, 1,5ml) (Eppendorf, Německo)

Postup:

1) MegaplexTM PreAmp Primers necháme roztát na ledu a 6x převrátíme, abychom 

primery promíchali. Krátce centrifugujeme.

2) Kroužením lahvičkou promícháme TaqMan PreAmp Master Mix.

3) Podle počtu reakcí připravíme základní reakční směs, viz Tabulka 3. K počtu reakcí 

je nutné přidat jednu reakci navíc z důvodu objemových ztrát při pipetování.

Tabulka 3: Složení reakční směsi pro jednu preamplifikační reakci

Preamplifikační komponenty reakční směsi Množství na jeden vzorek (μl)

TaqMan® PreAmp Master Mix (2x) 12,5

MegaplexTM PreAmp Primers (10x) 2,5

Nuclease-free voda 7,5

celkem 22,5
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4) Zkumavku se směsí 6x převrátíme a krátce centrifugujeme.

5) Do připravených a popsaných 0,2ml mikrozkumavek přeneseme 22,5 μl reakční 

směsi a přidáme 2,5 μl cDNA získané z reverzní transkripce (cDNA necháme roztát 

na ledu, 6x převrátíme a krátce zcentrifugujeme).

6) Mikrozkumavky 6x převrátíme a krátce centrifugujeme.

7) Inkubujeme 5 minut na ledu.

8) Na termocykleru si nastavíme teplotní režim, viz Tabulka 4, vložíme do něj 

mikrozkumavky a překryjeme alobalem.

Tabulka 4: Teplotní režim preamplifikační reakce

Fáze Teplota Čas

Inkubace 95 °C 10 min

Inkubace 55 °C 2 min

Inkubace 72 °C 2 min

Preamplifikace 95 °C 15 s

(12 cyklů) 60 °C 4 min

Inkubace 99,9 °C 10 min

Inkubace 4 °C 

9) Po proběhnutí reakce uchováváme preamplifikační produkt při -15 až -25 °C.

4.6 Kvantitativní PCR v reálném čase (Real-time PCR)

Metoda Real-time PCR je další z modifikací klasické PCR reakce a používá se ke 

kvantitativní analýze templátu (cDNA) v reálném čase. Od klasické PCR reakce se liší tím, 

že navíc obsahuje sondy. Rozlišujeme dva typy sond, nespecifické a specifické. 

Nespecifické sondy jsou fluorescenční interkalační činidla, která svítí po vazbě na dsDNA, 

například Sybr Green. Specifické sondy jsou krátké fluorescenčně značené 

oligonukleotidy, které jsou komplementární k úseku obsaženém v amplifikované sekvenci. 

Existují různé specifické sondy fungující na různých principech, my jsme používali tak 

zvané TaqMan sondy, které mají na jednom konci navázaný reportér (fluorescenční 

značku, fluorochrom) a na druhém zhášeč (quencher), který reportér utlumuje. Polymeráza 

s exonukleásovou aktivitou při polymeraci sondu naštěpí, tím se vzdálí reportér od zhášeče 

a reportér svítí, viz kapitola Přílohy: Obrázek 6. 
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Se zvyšujícím se počtem cyklů přibývají kopie cílové sekvence a narůstá světelná 

signalizace. Světelný signál je snímán a zaznamenáván počítačem v reálném čase, vzniká 

tak amplifikační křivka, podle které lze určit počáteční množství templátu.

Amplifikační křivka má tři fáze (exponenciální, lineární a plató). Několik prvních 

cyklů je úroveň počtu kopií amplifikované sekvence ještě nedetekovatelná (background, 

pozadí), poté dochází k exponenciálnímu nárůstu počtu kopií a signálu. Určuje se práh, kdy 

je detekovaná fluorescence považovaná za vlastní fluorescenci vzorku. Cyklus, ve kterém 

signál překročí práh, se nazývá prahový cyklus (threshold cycle, CT). V lineární fázi je 

v reakci dostatek amplifikovaných sekvencí a potřebných reagencií, a dochází tak 

s každým cyklem ke zdvojnásobení počtu kopií amplifikované sekvence. Plató fáze 

znamená, že dochází ke zpomalování amplifikace až k jejímu zastavení, viz kapitola 

Přílohy: Obrázek 7.

Hodnota CT je určována množstvím templátu, čím více je templátové DNA ve 

vzorku, tím je CT hodnota nižší. Porovnáním CT hodnot lze porovnat na příklad expresi 

určitého genu u pacientů a zdravých kontrol, v našem případě expresi miRNA.

My jsme ke kvantifikaci genové exprese miRNA používali TaqMan® MicroRNA 

Array, což je sada dvou mikrofluidních karet (každá s 384 jamkami) obsahujících vysušené 

TaqMan primery a sondy. Tato array umožňuje na jedné kartě kvantifikaci úrovně genové 

exprese 378 miRNA (viz kapitola Přílohy: Tabulka 10 a Tabulka 11) a třech malých 

jaderných RNA (RNU6, RNU44, RNU48). Toho je dosaženo vložením cDNA produktu po 

preamplifikaci do arraye pro PCR amplifikaci a real-time analýzu. 

Použitý materiál:

Produkt preamplifikace

TaqMan Universal PCR Master Mix, No AmpErase UNG, 2x (Applied 

Biosystems, USA)

Voda – Nuclease-free Water for injection (Fresenius Kabi, ČR)

TaqMan® MicroRNA Arrays (TaqManArray Human MicroRNA A Card v2.1, 

TaqManArray Human MicroRNA B Card v3.0) (Applied Biosystems, USA)

Centrifuga GmCLab Capsulefuge PMC 880 (Gilson, Francie)

Centrifuga Multifuge 3L (Heraeus, Německo)

Elektronické pipety (0,5-10l, 50-1000l) (Eppendorf, Německo)

Pipety (100l) (Gilson, Francie)
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Sealer (Applied Biosystems, USA)

Špičky ep Dualfilter T.I.P.S. (10l, 100l, 1000l) (Eppendorf, Německo)

Zkumavky (1,5ml) (Eppendorf, Německo)

7900HT Fast Real-Time PCR System (Applied Biosystems, USA)

Postup:

1) Mikrofluidní kartu (TaqMan® MicroRNA Array) vyndáme z lednice a necháme ji 

15 minut při pokojové teplotě.

2) Produkt z preamplifikační reakce necháme roztát na ledu, 6x převrátíme a krátce 

centrifugujeme.

3) Kroužením lahvičkou promícháme TaqMan Universal PCR Master Mix.

4) V 1,5ml zkumavce smícháme následující komponenty, viz Tabulka 5.

Tabulka 5: Složení reakční směsi pro jednu Real-time PCR reakci

Komponenty Real-time PCR reakce Množství na jednu array (μl)*

TaqMan Universal PCR Master Mix, No AmpErase

UNG, 2x
450

Produkt preamplifikační reakce 9

Nuclease-free voda 441

celkem 900

* zahrnuje 12,5 % přebytek pro objemové ztráty při pipetování

5) Zkumavku 6x převrátíme a krátce centrifugujeme.

6) Rozpipetujeme po 100 µl PCR reakční směs do každého portu mikrofluidní karty.

7) Mikrofluidní kartu 2x centrifugujeme (1200x g, 1 minuta), utěsníme pomocí 

sealeru a odstřihneme svrchní část karty obsahující porty.

8) Mikrofluidní kartu dáme do 7900HT Fast Real-Time PCR System.

9) Importujeme nastavení SDS souboru umístěném na informačním CD:

Spustíme SDS v2.3 software.

V hlavní nabídce zvolíme: File → New.

V New Document dialogovém boxu vybereme následující z rozvinovací nabídky:

Relative Quantification (∆∆Ct)

384-well TaqMan Low Density Array

V hlavní nabídce zvolíme: File → Import.
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V otevřeném dialogovém boxu přejdeme na Setup.txt soubor specifický pro kartu, 

která bude spuštěna, a potvrdíme „Import“.

10) Načteme a spustíme array.

4.7 Analýza dat

Analyzovali jsme data od 8 pacientů s AML a 10 zdravých dárců. Od každého 

pacienta a zdravého dárce jsme analyzovali dva vzorky, u pacientů byl jeden vzorek 

odebrán při prvozáchytu onemocnění a druhý po léčbě, u zdravých dárců byl jeden vzorek 

odebrán ráno a druhý odpoledne. Celkem jsme tedy analyzovali 36 vzorků. Každý vzorek 

byl nanesen na TaqMan® MicroRNA Array, která je rozdělena do dvou mikrofluidních 

karet (TaqManArray Human MicroRNA A Card v2.1 – „Karta A“ a TaqManArray 

Human MicroRNA B Card v3.0 – „Karta B“) obsahující primery pro jiné lidské miRNA, 

viz kapitola Přílohy: Tabulka 10 a Tabulka 11. Celkem jsme tedy analyzovali 72 běhů. 

Použité programy:

Expression Suite v1.0.3. Software (Life technologies)

qbase+ v2.4. (Biogazelle)

Postup:

1) V programu Expression Suite v1.0.3. jsme vytvořili 2 studie – Karta A a Karta B. 

Provedli jsme automatickou analýzu (baseline, threshold).

2) Všechny eseje (jednotlivé miRNA) jsme ručně analyzovali v programu 

Expression Suite:

Zkontrolovali jsme amplifikační grafy.

Podle potřeby jsme upravili threshold (baseline nebyla s ohledem na pozdní 

amplifikace upravována, ponechali jsme automatické nastavení).

Pokud eseje jevily nízkou robustnost, atypický náběh amplifikačních křivek, 

velmi pozdní náběh amplifikačních křivek (opticky po 35. cyklu), nebo nabíhalo 

pouze velmi málo křivek pro danou esej, tak jsme danou kombinaci esej/vzorek 

z analýzy vyloučili (pomocí funkce Omit).

3) Výsledky z Expression Suite jsme exportovali ve formátu .xls do excelového 

souboru. Všem CT=Undetermined jsme přiřadili hodnotu 40. Soubory (Karta A 

a Karta B) jsme poté uložili ve formátu .txt a importovali je do qbase+.
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4) Parametry analýzy v qbase+:

Předpokládaná účinnost 100 %

Automaticky vyloučeny všechny hodnoty s CT > 38

Interrun kalibraci nebylo možné provést

Target scaling vůči vzorkům ranních odběrů zdravých dárců

Vždy uvažována nenormální distribuce dat

Korekce: Benjamini-Hochberg

5) Analýzu jsme provedli v qbase+ v2.4.

Wilcoxonův test jsme použili pro:

srovnání ranních a odpoledních odběrů zdravých dárců.

srovnání vzorků pacientů odebraných při prvozáchytu a po dosažení remise. 

Mann-Whitney test jsme použili pro:

srovnání vzorků pacientů odebraných při prvozáchytu se vzorky ranních

odběrů zdravých dárců.

srovnání vzorků pacientů po dosažení remise se vzorky ranních odběrů 

zdravých dárců.



42

5 Výsledky

V rámci této práce byly porovnávány exprese extracelulárních lidských miRNA mezi:

 ranními a odpoledními odběry zdravých dárců.

 vzorky pacientů s AML a zdravých kontrol.

 vzorky pacientů odebraných při prvozáchytu onemocnění a po léčbě (po dosažení 

remise).

5.1 Porovnání exprese extracelulárních miRNA mezi ranními a odpoledními 

odběry zdravých dárců

Porovnání exprese extracelulárních miRNA mezi ranními a odpoledními odběry 

zdravých dárců jsme provedli za použití Wilcoxonova testu. Použili jsme Benjamini-

Hochbergovu korekci.

Mezi ranními a odpoledními odběry zdravých dárců jsme nedetekovali na 5% 

hladině významnosti signifikantně rozdílnou expresi žádné miRNA. Předpokládali jsme 

tedy, že exprese miRNA je u zdravých dárců v průběhu dne stabilní, a proto jsme se 

rozhodli pro další analýzu používat pouze ranní vzorky zdravých dárců (dále jen kontroly), 

jelikož většina krevních odběrů probíhá v ranních hodinách. 

5.2 Porovnání exprese extracelulárních miRNA mezi vzorky pacientů s AML

a kontrol

Pro porovnání exprese extracelulárních miRNA u vzorků pacientů s AML 

s kontrolami jsme použili Mann-Whitney test a Benjamini-Hochbergovu korekci.

Vzorky pacientů odebrané při prvozáchytu onemocnění vykazovaly ve srovnání se 

zdravými kontrolami odlišnou expresi 45 miRNA, z nichž bylo 25 méně exprimovaných 

a 20 více exprimovaných, viz kapitola Přílohy: Tabulka 12, Tabulka 13 a Graf 1.

Po léčbě dosáhlo 5 pacientů 1. kompletní remise (1.CR), 2 pacienti parciální remise 

a jeden pacient byl rezistentní na léčbu, viz kapitola Přílohy: Tabulka 9. Pro porovnání 

exprese extracelulárních miRNA mezi vzorky kontrol a pacientů odebraných po léčbě jsme 

použili pouze vzorky pacientů, jež dosáhli remise, pacienta s rezistencí na léčbu jsme 

vynechali. Vzorky pacientů po dosažení remise vykazovaly ve srovnání s kontrolami 

odlišnou expresi 34 miRNA, z nichž bylo 21 méně exprimovaných a 13 více 

exprimovaných, viz kapitola Přílohy: Tabulka 12, Tabulka 14 a Graf 1.
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Deregulaci exprese u pacientů před léčbou i v remisi ve srovnání s kontrolami 

vykazovalo 23 miRNA, viz kapitola Přílohy: Tabulka 12 a Graf 1. 22 miRNA bylo ve 

srovnání s kontrolami odlišně exprimováno pouze u vzorků pacientů odebraných při 

prvozáchytu, viz kapitola Přílohy: Tabulka 13 a Graf 1, naopak 11 miRNA bylo ve 

srovnání s kontrolami odlišně exprimováno pouze u vzorků pacientů po dosažení remise, 

viz kapitola Přílohy: Tabulka 14 a Graf 1. Úroveň exprese těchto miRNA se tedy 

u pacientů po dosažení remise změnila. 

Mezi nejvíce deregulované miRNA u vzorků pacientů odebraných při prvozáchytu 

AML ve srovnání se zdravými kontrolami jsme zařadili miR-125a-5p, miR-192, miR-221 

a miR-346. Rozsah relativních kvantifikací exprese těchto miRNA se u vzorků pacientů 

odebraných při prvozáchytu AML a vzorků zdravých kontrol nepřekrýval, viz kapitola 

Přílohy: Graf 2 (a-c) a Graf 3 (d). Rozsah relativních kvantifikací exprese miR-25, miR-

27a, miR-101, miR-145, miR-181a, miR-191, miR-375, miR-486-3p a miR-652 se 

u vzorků pacientů odebraných při prvozáchytu AML a vzorků zdravých kontrol překrýval 

pouze okrajově, viz kapitola Přílohy: Graf 2 (d-g) a Graf 3 (b, e-h). Tyto miRNA by tedy

mohly představovat vhodné kandidátní markery pro včasnou diagnózu AML. Exprese 

dalších 32 miRNA byly statisticky významně odlišné u vzorků pacientů odebraných při 

prvozáchytu ve srovnání se zdravými kontrolami, nicméně rozsahy relativních kvantifikací 

se v těchto skupinách vzorků překrývaly již více. Exprese těchto miRNA by se tedy nedaly 

použít pro jednoznačnou diskriminaci pacientů s AML od zdravých jedinců, ale mohly by 

mít případně prognostický význam. Proto by bylo vhodné exprese těchto miRNA také 

otestovat na větším počtu vzorků.

Léčba přispěla k tomu, že u sedmi z výše zmíněných miRNA (miR-101, miR-125a-

5p, miR-181a, miR-192, miR-346, miR-486-3p a miR-652) se po dosažení remise hodnoty 

exprese přiblížily k hodnotám detekovaných u zdravých kontrol, viz kapitola Přílohy: Graf 

2. Tyto miRNA by tedy mohly představovat vhodné kandidátní markery pro použití 

v klinické diagnostice k monitorování účinnosti terapie.

let-7d, miR-26a, miR-145, miR-150, miR-199a-3p, miR-221 a miR-301a

reprezentují nejvíce deregulované miRNA u vzorků pacientů odebraných po dosažení 

remise ve srovnání se zdravými kontrolami. let-7d, miR-145, miR-199a-3p a miR-221

představují miRNA, u nichž jsme detekovali zvýšenou expresi nejen po dosažení remise, 

ale také při prvozáchytu AML, viz kapitola Přílohy: Graf 3 (a-d). Zde demonstrujeme, že 

existují miRNA, jejichž exprese zůstává navzdory léčbě stejným směrem změněná. miR-



44

26a, miR-150 a miR-301a reprezentují miRNA, jejichž exprese vykazovala statisticky 

významný rozdíl oproti zdravým kontrolám pouze po dosažení remise, viz kapitola 

Přílohy: Graf 4.

5.3 Porovnání exprese extracelulárních miRNA u vzorků pacientů odebraných při 

prvozáchytu AML se vzorky pacientů po dosažení remise

Porovnání exprese extracelulárních miRNA u vzorků pacientů odebraných při 

prvozáchytu onemocnění se vzorky pacientů po dosažení remise jsme provedli za použití 

Wilcoxonova testu a Benjamini-Hochbergovy korekce.

Za přísných podmínek Benjamini-Hochbergovy korekce jsme nedetekovali na 5% 

hladině významnosti signifikantně rozdílnou expresi žádné miRNA mezi odběry pacientů 

při prvozáchytu AML a po dosažení remise. Po dosažení remise byla exprese většiny 

miRNA u pacientů odlišně deregulována, u některých pacientů došlo po léčbě ke zvýšení 

exprese, u jiných naopak ke snížení exprese dané miRNA. Pouze 11 miRNA 

analyzovaných na Kartě A se blížilo hranici 5% hladiny významnosti, viz kapitola Přílohy: 

Tabulka 15. Šest z těchto miRNA bylo odlišně exprimováno u vzorků pacientů 

odebraných při prvozáchytu AML ve srovnání se zdravými kontrolami (miR-222, miR-

302c, miR-346, miR-518d-3p, miR-597 a miR-652). Exprese miR-652 po léčbě u všech 

pacientů (včetně pacienta rezistentního na léčbu) poklesla a exprese miR-302c, miR-346 

a miR-518d-3p narostla, viz kapitola Přílohy: Graf 5 (c-e, h). Po dosažení remise exprese 

miR-222 klesla u pacientů na úroveň exprese vyskytující se u zdravých kontrol, ale 

u pacienta, který byl rezistentní na léčbu, došlo naopak k navýšení exprese miR-222, viz 

kapitola Přílohy: Graf 5 (a). Exprese miR-597 po dosažení remise u pacientů vzrostla, 

avšak u pacienta rezistentního na léčbu naopak mírně poklesla, viz kapitola Přílohy: Graf 

5 (f).

Exprese dvou miRNA analyzovaných na Kartě B, jež byly odlišně exprimovány 

u vzorků pacientů odebraných při prvozáchytu AML ve srovnání se zdravými kontrolami, 

se po léčbě u všech pacientů (včetně pacienta rezistentního na léčbu) také shodně změnila, 

exprese miR-223* poklesla a miR-645 narostla, viz kapitola Přílohy: Graf 5 (b, g).
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6 Diskuse

V této práci byla hodnocena exprese extracelulárních miRNA přítomných v plasmě 

pacientů s AML a zdravých dárců. Zaznamenali jsme deregulaci exprese celkem 

56 miRNA u pacientů s AML ve srovnání se zdravými kontrolami. V diskusi bychom se 

chtěli zaměřit na vybrané miRNA a pomocí software DIANA miRPath v.2.0 nastínit, jakou 

roli by mohly tyto miRNA hrát v patogenezi akutní myeloidní leukemie.   

Geny pro miR-221 a miR-222 se nacházejí ve společném clusteru na chromosomu X 

(http://www.mirbase.org/). Ve vzorcích kostní dřeně pacientů s AML byla detekována 

zvýšená exprese miR-221 a miR-222 ve srovnání se zdravými kontrolami a pacienty 

s ALL (Mi et al., 2007; Dixon-McIver et al., 2008; Isken et al., 2008; Cammarata et al., 

2010). V naší studii jsme zjistili, že exprese miR-221 a miR-222 je ve vzorcích plasmy 

odebrané pacientům při prvozáchytu AML statisticky významně vyšší ve srovnání se 

zdravými kontrolami. U pacientů v remisi exprese miR-222 poklesla na úroveň exprese 

detekované u zdravých kontrol, naopak pacient s rezistencí na léčbu vykazoval po léčbě 

navýšení exprese miR-222. Zvýšená exprese miR-221 a miR-222 byla detekována nejen 

u pacientů s AML, ale také u pacientů s různými hematologickými malignitami a solidními 

nádory (Volinia et al., 2006; Lee et al., 2007; Machová Poláková et al., 2011). Bylo 

zjištěno, že miR-221 a miR-222 blokují expresi KIT protoonkogenu (Felli et al., 2005; 

Isken et al., 2008). Naproti tomu bylo dokázáno, že pacienti s AML mají zvýšenou expresi 

KIT genu. Isken et al. (2008) prokázali, že mezi expresí genu KIT a expresí miR-221 

a miR-222 existuje pouze slabá korelace. Je možné, že pouze velmi vysoké hladiny 

exprese miR-221 a miR-222 mohou ovlivnit expresi genu KIT (Isken et al., 2008). V jiné

studii bylo prokázáno, že miR-221 blokuje expresi inhibitoru buněčného cyklu 

a tumorsupresorového genu CDKN1B (cyclin-dependent kinase inhibitor 1B, p27, Kip1, 

12p13.1-p12), což posiluje hypotézu, že miR-221 má onkogenní potenciál (le Sage et al., 

2007; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene). Za použití software DIANA miRPath v.2.0  jsme 

zjistili, že exprese CDKN1B genu by mohla být ovlivněna i miR-181a, jejíž exprese byla 

u pacientů s AML ve srovnání se zdravými kontrolami také zvýšena (Dixon-McIver et al., 

2008; Vlachos et al., 2012). My jsme detekovali v průměru přibližně 9,5x vyšší expresi 

miR-181a v plasmě pacientů s AML oproti zdravým kontrolám. Tato miRNA reguluje 

expresi velkého množství genů, například také genů KRAS a MAP2K1 (mitogen-activated 

protein kinase kinase 1, 15q22.1-q22.33) (Vlachos et al., 2012; 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene
http://www.mirbase.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene). Exprese genu MAP2K1 může být také ovlivněna 

expresí miR-106a (Vlachos et al., 2012).

Dále jsme zjistili, že exprese miR-346 byla v průměrů přibližně 12x nižší u vzorků 

pacientů odebraných při prvozáchytu onemocnění ve srovnání se zdravými kontrolami. Po 

dosažení remise exprese této miRNA narostla tak, že ve srovnání se zdravými kontrolami 

již nevykazovala statistickou významnost. Po léčbě se exprese miR-346 zvýšila u všech 

pacientů, včetně pacienta rezistentního na léčbu. Pomocí software DIANA miRPath v.2.0 

jsme zjistili, že miR-346 může ovlivňovat expresi několika genů, z nichž je většina 

zapojena do různých metabolických a signalizačních drah. miR-346 blokuje mimo jiné 

expresi také dvou genů zapojených do hematopoézy – LIF (leukemia inhibitory factor, 

22q12.2) a IL11RA (interleukin 11 receptor, alpha, 9p13) (Vlachos et al., 2012; 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene). Při poklesu exprese miR-346 by tedy mělo dojít 

k nárůstu exprese těchto genů. Gen LIF kóduje pleiotropní cytokin, který je zapojen do 

několika různých systémů. Podílí se na indukci hematopoetické diferenciace v normálních 

a myeloidních leukemických buňkách a indukci diferenciace neuronů, reguluje 

mezenchymálně-epitelovou konverzi v průběhu vývoje ledvin a může také hrát roli 

v imunitní toleranci na mateřském a fetálním rozhraní. Po prostudování literatury jsme 

zjistili, že u akutní myeloidní leukemie skutečně dochází k nárůstu exprese genu LIF

(Roela et al., 2007; da Costa et al., 2010; Xiao et al., 2010; 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene).

Za použití software DIANA-miRPath v2.0 se nám také podařilo zjistit, že miR-27a 

blokuje mimo jiné expresi genů RUNX1 a LIFR (leukemia inhibitory factor receptor alpha, 

5p13-p12), které se ve spolupráci s dalšími geny podílejí na regulaci diferenciace 

hematopoetické progenitorové buňky (Vlachos et al., 2012; 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene). Zajímavá je situace genu LIFR, který kóduje receptor 

pro cytokin LIF. V kostní dřeni pacientů s AML byla detekována zvýšená exprese miR-27a 

ve srovnání se zdravými kontrolami (Dixon-McIver et al., 2008; Cammarata et al., 2010). 

Exprese miR-27a byla ve vzorcích kostní dřeně pacientů s AML vyšší i oproti vzorkům 

pacientů s ALL (Mi et al., 2007). My jsme detekovali zvýšenou expresi miR-27a také

v plasmě pacientů s AML. Při nárůstu exprese miR-27a by mělo dojít k poklesu exprese 

genu LIFR. Dříve jsme si ale ukázali, že dochází k nárůstu exprese genu LIF. Po 

prostudování literatury se nám nepodařilo zjistit, zda skutečně dochází k poklesu exprese 

LIFR genu u pacientů s akutní myeloidní leukemií. Dohledali jsme ale, že snížená exprese 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene
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genu LIFR vede k nárůstu metastáz a ke zhoršení prognózy u pacientek s rakovinou prsu 

(Chen et al., 2012). Vyslovili jsme tedy hypotézu, že nárůst exprese genu LIF může být 

snahou organismu kompenzovat pokles exprese genu LIFR, který může být 

spoluzodpovědný za rozvoj AML. Tuto hypotézu by bylo potřeba však ověřit. Gen RUNX1

působí jako nádorový supresor tak, že indukuje myeloidní diferenciaci. Potlačení exprese 

RUNX1 genu, nebo vznik inhibiční mutace v genu přispívá k rozvoji AML. Ukazuje se ale, 

že problematika týkající se genu RUNX1 je komplexnější, a že v některých případech může 

RUNX1 naopak podporovat myeloidní leukemogenezi (Goyama et al., 2013). 

Ve studii Garzon et al. (2008) vykazovaly sníženou expresi u pacientů s AML ve 

srovnání se zdravými CD34+ buňkami kromě jiných také tyto 3 miRNA – miR-25, miR-

101 a miR-106a (Garzon et al., 2008). My jsme ve vzorcích plasmy zaznamenali sníženou 

expresi miR-25, miR-101 a miR-106a u pacientů s AML oproti kontrolám. Exprese miR-

25 a miR-106a zůstala u pacientů snížená i po dosažení remise. Pomocí software DIANA-

miRPath v2.0 jsme zjistili, že miR-106a se podílí na regulaci exprese genu RUNX1 ve 

spolupráci s miR-27a (Vlachos et al., 2012). Na rozdíl od miR-106a jsme detekovali 

zvýšenou expresi miR-27a u pacientů ve srovnání se zdravými kontrolami. Tyto miRNA 

jsou tedy u pacientů opačně regulovány. Je možné, že potlačení exprese jedné miRNA, 

zapříčinilo nárůst jiné miRNA, a naopak. Je tedy otázkou, zda u našich pacientů došlo ke 

změně exprese cílového genu. miR-106a blokuje expresi dalších genů, jejichž deregulace 

může vést k rozvoji nádorového onemocnění, například genu VEGFA (vascular endothelial 

growth factor A, 6p12), na jehož regulaci se podílí také miR-101 (Vlachos et al., 2012,

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene). Při poklesu exprese těchto miRNA by tedy mělo dojít 

k nárůstu exprese genu VEGFA u pacientů s AML. V literatuře jsme náš předpoklad

potvrdili, u pacientů s AML skutečně dochází k nárůstu exprese VEGFA genu (Fiedler 

et al., 1997; Aguayo et al., 1999). miR-101 se může uplatnit dále například při regulaci 

exprese genu E2F3 (E2F transcription factor 3, 6p22) (Vlachos et al., 2012,

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene). Snížená exprese miR-101 by tedy mohla mít za 

následek nárůst exprese genu E2F3, což by mohlo vést ke zvýšené proliferaci myeloidních 

progenitorových buněk (Pulikkan et al., 2010). Předpokládáme tedy, že miR-101 by mohla 

mít tumorsupresorovou funkci. miR-25 blokuje expresi tumorsupresorových genů 

CDKN1C (cyclin-dependent kinase inhibitor 1C, p57, Kip2, 11p15.5) a TP53 (Vlachos 

et al., 2012, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene). Pokles exprese miR-25 může tedy 

zapříčinit nárůst exprese těchto genů. 
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Cammarata el a. (2010) detekovali v buňkách kostní dřeně pacientů s AML naopak 

zvýšenou expresi miR-191 ve srovnání se zdravými CD34+ buňkami (Cammarata et al., 

2010). Exprese miR-191 byla v plasmě našich pacientů s AML přibližně 5x vyšší oproti 

zdravým kontrolám. Po vložení této miRNA do mapovače drah DIANA-miRPath v2.0

jsme zjistili, že může ovlivňovat expresi genu IL1A (interleukin 1, alfa, 2q14), jež kóduje 

pleiotropní cytokin, který je zapojen mimo jiné také do procesu krvetvorby a apoptózy

(Vlachos et al., 2012; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene).

Dále jsme zaznamenali v průměru přibližně 9x vyšší expresi miR-145 u pacientů

s AML ve srovnání se zdravými kontrolami. Tato miRNA reguluje expresi genů 

zapojených v drahách karcinogeneze na několika úrovních, například se podílí mimo jiné 

na regulaci interakce cytokinu a cytokinového receptoru blokováním exprese genu IGF1R

(insulin-like growth factor 1 receptor, 15q26.3), dále reguluje Jak-STAT signalizační dráhu 

blokováním exprese genu STAT1 (signal transducer and activator of transcription 1, 

2q32.2) a reguluje také translaci transkripčního faktoru MYC (v-myc avian 

myelocytomatosis viral oncogene homolog, 8q24.21). Mutace, nadměrná exprese, 

translokace nebo přestavby genu MYC jsou zapojeny v rozvoji několika různých 

hematopoetických nádorů, leukemií a lymfomů (Vlachos et al., 2012; 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene). Po prostudování literatury jsme zjistili, že v buňkách 

různých leukemických linií dochází k poklesu exprese miR-145 ve srovnání se zdravými 

CD34+ buňkami (Starczynowski et al., 2011). Pokles exprese této miRNA by tedy mohl 

zapříčinit nárůst exprese genu MYC a podpořit tak rozvoj leukemie. Jak jsem již zmínila, 

v plasmě jsme ale zaznamenali zvýšenou expresi miR-145. Navrhli jsme tedy hypotézu, že 

leukemické buňky odstraňují miR-145 aktivní sekrecí do krve. miR-145 by tedy mohla mít 

tumorsupresorovou funkci. 

V plasmě pacientů jsme také detekovali zvýšenou expresi miR-652 (v průměru 

přibližně 12,5x) ve srovnání se zdravými kontrolami. Zvýšená exprese miR-652 byla také 

detekována v plasmě pacientek s rakovinou prsu a plasmě pacientů s kolorektálním 

adenomem (Cuk et al., 2013; Kanaan et al., 2013). Tato miRNA může regulovat expresi 

genu HOXA9 (homeobox A9, 7p15.2) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene; Vlachos et al., 

2012). Nadměrná exprese protoonkogenu HOXA9 v buňkách kostní dřeně zvyšuje expanzi 

hematopoetických progenitorových buněk a může iniciovat rozvoj AML. Pacienti s AML 

s vyšší expresí genu HOXA9 měli horší prognózu ve srovnání s pacienty s nižší expresí 

genu HOXA9 (Thorsteinsdottir et al., 1999; Thorsteinsdottir et al., 2002; Quéré et al., 
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2011; Jia et al., 2013). Míra exprese miR-652 v buňkách pacientů s AML nebyla dosud 

publikována, můžeme se tedy pouze domnívat, že by situace mohla být obdobná jako 

v případě miR-145, viz výše.

Tanaka et al. (2009) detekovali sníženou expresi miR-92a v plasmě pacientů s akutní 

leukemií (AML, nebo ALL) ve srovnání se zdravými kontrolami (Tanaka et al., 2009). My 

jsme se zaměřili na expresi extracelulárních miRNA pouze u pacientů s AML a také jsme 

detekovali sníženou expresi miR-92a v plasmě pacientů s AML ve srovnání se zdravými 

kontrolami. Výsledky studie Tanaka et al. (2009) jsme tedy potvrdili. Pomocí software 

DIANA-miRPath v2.0 jsme zjistili, že miR-92a se účastní v regulaci exprese 

tumorsupresorových genů TGFBR2 (transforming growth factor, beta receptor II, 3p22)

a SMAD4 (SMAD family member 4, 18q21.1), které se podílejí na ovlivnění buněčného 

růstu (Vlachos et al., 2012; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene).

Pacienti s AML zařazení do naší studie vykazovali ve srovnání se zdravými 

kontrolami v plasmě zvýšenou expresi let-7d. Naproti tomu Fayyad-Kazan et al. (2013) 

detekovali sníženou expresi let-7d v plasmě pacientů ve srovnání se zdravými kontrolami 

(Fayyad-Kazan et al., 2013). Protichůdné výsledky exprese let-7d by bylo možné vysvětlit 

například tím, že jsme využili rozdílné způsoby normalizace dat. My jsme pro normalizaci 

dat použili tzv. „Global mean“, zatímco Fayyad-Kazan et al. (2013) normalizovali data

podle úrovně exprese miR-16 (Fayyad-Kazan et al., 2013). Při použití normalizace tzv. 

„Global mean“ jsme zachytili statisticky významně sníženou expresi miR-16 v plasmě 

pacientů oproti kontrolám. 

Proč jsme se rozhodli právě pro normalizaci dat podle tzv. „Global mean“? TaqMan® 

Low Density Arrays, které jsme použili v našem exprerimentu, obsahují kromě lidských 

miRNA i doporučenou referenční RNA – malou jadernou RNA U6. Nicméně několik 

studií prokázalo, že U6 není vhodná pro normalizaci dat pro expresi cirkulujících miRNA

(Qi et al., 2012; Benz et al., 2013). Hledali jsme tedy jiný způsob normalizace našich dat.

Podle studie D’haene et al. (2012) je vhodné v pilotních studiích, které se zaměřují na 

profilování exprese objektivní sady velkého množství miRNA, použít globální metodu 

normalizace (D’haene et al., 2012). Na základě výsledků této studie jsme se rozhodli právě 

pro tento způsob normalizace dat. 

V plasmě jsme detekovali mimo jiné i sníženou expresi miR-20a. Tato miRNA může 

regulovat expresi velkého množství genů, zahrnujících také geny RUNX1, MYC, SMAD4

a VEGFA, jejichž exprese je ovlivněna i jinými miRNA, které jsem zmiňovala výše. To 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene
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nám ukazuje, že regulace exprese genů pomocí miRNA je velmi komplexní a vyžaduje 

další výzkum. Některé miRNA ovlivňující expresi téhož genu jsou u pacientů s AML 

opačně deregulovány, nejsme tedy schopni říct, jaká je ve skutečnosti exprese daného 

genu. Pomocí mapovače drah DIANA-miRPath v2.0 se ná podařilo zjistit, že některé 

miRNA by mohly ovlivňovat expresi jak tumorsupresorových genů, tak protoonkogenů. Je 

tedy otázkou, zda podporují, nebo potlačují rozvoj AML. 
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7 Závěr

Prvním cílem práce bylo porovnat expresi extracelulárních miRNA v plasmě mezi 

ranními a odpoledními odběry zdravých dárců. Mezi ranními a odpoledními odběry 

zdravých dárců jsme nedetekovali na 5% hladině významnosti signifikantně rozdílnou 

expresi žádné miRNA. Exprese extracelulárních miRNA by tedy měla být u zdravých 

dárců v průběhu dne stabilní.

Hlavním cílem této diplomové práce bylo na malém počtu vzorků pacientů s AML 

a kontrol vytipovat ze souboru 750 lidských miRNA ty, jejichž exprese se statisticky 

signifikantně liší při porovnání vzorků pacientů odebraných při diagnóze AML a zdravých 

kontrol. Deregulaci exprese u pacientů při diagnóze AML ve srovnání s kontrolami 

vykazovalo 45 miRNA. Mezi nejvíce deregulované miRNA u vzorků pacientů odebraných 

při prvozáchytu AML ve srovnání se zdravými kontrolami jsme zařadili 13 miRNA (miR-

25, miR-27a, miR-101, miR-125a-5p, miR-145, miR-181a, miR-191, miR-192, miR-221 

a miR-346, miR-375, miR-486-3p a miR-652). Tyto miRNA by tedy mohly představovat 

vhodné kandidátní markery pro včasnou diagnózu AML.

Dalším cílem této studie bylo vytipovat ty miRNA, jejichž exprese zůstává u pacientů 

signifikantně odlišná od zdravých kontrol navzdory z klinického hlediska úspěšné terapii. 

Deregulaci exprese u pacientů před léčbou i v remisi ve srovnání s kontrolami vykazovalo 

23 miRNA. let-7d, miR-145, miR-199a-3p a miR-221 reprezentují nejvíce deregulované 

miRNA u vzorků pacientů odebraných po dosažení remise ve srovnání se zdravými 

kontrolami, u nichž jsme detekovali zvýšenou expresi nejen po dosažení remise, ale také 

při prvozáchytu AML. 

Jako poslední cíl jsme si stanovili vytipovat miRNA, jejichž exprese se signifikantně 

změní v důsledku standardního terapeutického protokolu. 22 miRNA, které byly ve 

srovnání s kontrolami odlišně exprimovány u vzorků pacientů odebraných při prvozáchytu 

AML, po dosažení remise v porovnání se zdravými kontrolami již nevykazovalo statisticky

významné rozdíly. Exprese sedmi miRNA z nejvíce deregulovaných miRNA u vzorků 

pacientů odebraných při prvozáchytu AML ve srovnání se zdravými kontrolami (miR-101, 

miR-125a-5p, miR-181a, miR-192, miR-346, miR-486-3p a miR-652) se po dosažení 

remise přiblížila k hodnotám detekovaných u zdravých kontrol. Tyto miRNA by tedy 

mohly představovat vhodné kandidátní markery pro použití v klinické diagnostice 

k monitorování účinnosti terapie.
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Všechny cíle, které jsme si vytyčili v rámci této diplomové práce, jsme splnili. 

Vzhledem k tomu, že jsme tuto diplomovou práci pojali jako pilotní studii, s jejíž pomocí 

jsme chtěli na malém počtu vzorků pacientů s AML a kontrol vytipovat z velkého 

množství extracelulárních lidských miRNA ty, jež by vykazovaly diagnostický potenciál, 

je potřeba ověřit deregulaci exprese těchto kandidátních miRNA na velkém souboru 

pacientů s AML a zdravých kontrol a toto studium doplnit expresní studií zaměřenou na 

cílové mRNA vytipovaných miRNA.

Dále jsme v práci nastínili, jakou roli by mohly hrát miRNA v patogenezi akutní 

myeloidní leukemie, a vyslovili další otázky, na které bychom se chtěli v našem dalším 

výzkumu zaměřit.
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8 Seznam zkratek

3´UTR 3´nepřekládaná oblast (3´-untraslated region)

add adice

Ago protein z argonautové rodiny

ALL akutní lymfocytární leukemie

AML akutní myeloidní leukemie

APL akutní promyelocytární leukemie

ATRA all-trans kyselina retinová (all-trans retinoic acid)

BAALC brain and acute leukemia, cytoplasmic

BCL6 B-cell CLL/lymphoma 6

CBFB core-binding factor, beta subunit

CD cluster of differentiation

CDKN1B cyclin-dependent kinase inhibitor 1B, p27, Kip1

CDKN1C cyclin-dependent kinase inhibitor 1C, p57, Kip2

cDNA komplementární DNA (complementary DNA)

CEBPA CCAAT/enhancer binding protein-alpha

CGH komparativní genomová hybridizace 

(comparative genomic hybridization)

c-KIT v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog

CR kompletní remise (complete remission)

CRM1 chromosomal region maintenance 1

CT prahový cyklus (threshold cycle)

del delece

DGCR8 DiGeorge syndrome critical region 8

DNA deoxyribonukleová kyselina (deoxyribonucleic acid)

dNTP deoxynukleotidtrifosfát

dsDNA dvouvláknová DNA (double-strand DNA)

E2F3 E2F transcription factor 3

EDTA kyselina ethylendiaminotetraoctová

ERG EST-related gene 

(v-ets avian erythroblastosis virus E26 oncogene homolog)

EVI1 ecotropic viral integration site 1
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FAB Francouzko-americko-britská

FACS fluorescence-activated cell sorting

FISH fluorescenční in situ hybridizace

FLT3 fms-like tyrosine kinase

Flu fludarabin

GTP guanosin-5´-trifosfát

HiDAC high-dose cytarabine

HOXA9 homeobox A9

IGF1R insulin-like growth factor 1 receptor

IL11RA interleukin 11 receptor, alpha

IL1A interleukin 1, alfa

inv inverze

ISCN mezinárodní systém lidské cytogenetické nomenklatury

(International System for Human Cytogenetic Nomenclature) 

ITD interní tandemová duplikace

KRAS Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog

LIF leukemia inhibitory factor

LIFR leukemia inhibitory factor receptor alpha

MAP2K1 mitogen-activated protein kinase kinase 1

mBAND mnohobarevné pruhování

MDS myelodysplastický syndrom

Mel melphalan

mFISH mnohobarevná fluorescenční in situ hybridizace

MIC morfologie-imunofenotyp-cytogenetika

MIC-M morfologie-imunofenotyp-cytogenetika a molekulární genetika

miRNA mikroRNA

MKL1 megakaryoblastic leukemia (translocation) 1

MLL mixed lineage leukemia

MLLT3 myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia

(trithorax homolog, Drosophila); translocated to, 3

MN1 meningioma 1

MPO myeloperoxidáza

MRD minimální zbytková choroba (minimal residual disease )
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mRNA mediátorová ribonukleová kyselina

Mx mitoxantron

MYC v-myc avian myelocytomatosis viral oncogene homolog

MYH11 myosin, heavy chain 11

NPM1 nucleophosmin 1

PCR polymerázová řetězová reakce (polymerase chain reaction)

PML romyelocytic leukemia

pre-miRNA prekurzor mikroRNA

pri-miRNA primární prekurzor mikroRNA

PTD parciální tandemová duplikace

RARA retinoic acid receptor alpha

RBM15 RNA binding motif protein 15

RISC RNA-indukovaný tlumící komplex (RNA induced silencing complex)

RNA ribonukleová kyselina (ribonucleic acid)

RNáza ribonukleáza

RPN1 ribophorin 1

RT reverzní transkripce

RT-PCR reverzně-transkripční polymerázová řetězová reakce

RUNX1 runt-related transcription factor 1

RUNX1T1 runt-related transcription factor 1; translocated to, 1 (cyclin D-related)

SMAD4 SMAD family member 4

ssDNA jednovláknová DNA (single-strand DNA)

STAT1 signal transducer and activator of transcription 1

t translokace

TGFBR2 transforming growth factor, beta receptor II

TLDA TaqMan Low Density Array

Tm teplota tání (melting temperature)

TP53 tumor protein p53

TRBP transactivation response RNA binding protein

VEGFA vascular endothelial growth factor A

WHO světová zdravotnická organizace (World Health Organization)

WT1 Wilms´ tumor
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