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ABSTRAKT 
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Dehydrogenasa/reduktasa nadrodiny SDR člen 3 (DHRS3, alternativně nazývána 

SDR16C1, retSDR1) je NADPH dependentní reduktasa karbonylových sloučenin, která 

patří do nadrodiny dehydrogenas/reduktas s krátkým řetězcem. Poprvé byl DHRS3 

popsán Haeseleerem a kol. jako enzym vyskytující se ve vnějším segmentu čípků 

hovězí sítnice, který redukuje all-trans-retinal na all-trans-retinol v cyklu vidění. 

Nicméně exprese DHRS3 byla zjištěna také v jiných tkáních. Bylo prokázáno, 

že DHRS3 pravděpodobně hraje důležitou roli v embryogenezi a v rozvoji některých 

nádorů. Potvrzena byla účast DHRS3 na in vitro redukci několika endogenních látek 

(androstendion, DL-glyceraldehyd, estron) a xenobiotik (acetohexamid, 

4-nitroacetofenon, benzil). Přestože se DHRS3 zdá být významným enzymem, který 

se účastní důležitých metabolických pochodů, některé jeho vlastnosti, včetně exprese 

v lidských tkáních, nejsou zcela dobře popsány, případně jsou dost roztříštěné. Cílem 

práce bylo stanovit expresi mRNA enzymu DHRS3 v lidských tkáních a přispět tak 

k rozvoji nových poznatků o možné roli DHRS3 v lidském organismu. 

Testovány byly vzorky různých lidských tkání. Vzorky byly vhodně konzervovány 

a po homogenizaci byla izolována RNA, která byla využita pro přepis do cDNA. Takto 

získaná cDNA byla použita jako templát pro provedení kvantitativní PCR v reálném 

čase. V každé tkáni byl stanoven počet transkriptů DHRS3.  

Nejsilnější expresi DHRS3 na úrovni mRNA jsme zjistili ve štítné žláze, o něco 

méně byl DHRS3 exprimován v játrech, prostatě a varlatech. Slabou expresi jsme 

pozorovali v žaludku, ledvinách a nadledvinách. Naopak v srdci, mozku, plících, 

slezině, slinivce břišní, tenkém střevě, tlustém střevě, kosterním svalu a oku jsme zjistili 

velmi nízkou nebo žádnou expresi DHRS3. 
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Dehydrogenase/reductase (SDR family) member 3 (DHRS3, also known 

as SDR16C1, retSDR1) is NADPH dependent carbonyl reductase, member 

of the short-chain dehydrogenases/reductases superfamily. DHRS3 was characterized 

for the first time by Haeseleer et al. as an enzyme that reduces all-trans-retinal 

to all-trans-retinol in the visual cycle that is localised in the outer segment of the cone 

photoreceptors in bovine retina. However, expression of DHRS3 was shown in some 

other tissues. It was proven that DHRS3 plays an important role in embryogenesis and 

tumour development. It was also established that DHRS3 participates in the reduction 

of some endogenous compounds (androstendione, estrone, DL-glyceraldehyde) and 

xenobiotics (acetohexamide, 4-nitroacetophenone, benzil) in vitro. DHRS3 seems 

to be an important enzyme with participation in significant metabolic pathways. 

Nevertheless, knowledge of some DHRS3 properties, including expression in human 

tissues, is quite poor. The aim of this study was to determine expression of DHRS3 

at mRNA level in human tissues and thus bring new knowledge about its possible role 

in human organism. 

A collection of properly preserved human samples was tested. Following 

the homogenization, RNA was isolated. Obtained RNA was used for transcription 

to cDNA that was utilized as a template for real-time quantitative PCR. Number 

of DHRS3 transcripts was determined in tissue samples.  

The strongest expression of DHRS3 mRNA was detected in the thyroid. Lower 

number of DHRS3 transcripts was measured in liver, prostate and testes. Weak 

expression was observed in stomach, kidney and adrenal glands. No or very low 

expression was detected in heart, brain, lungs, spleen, pancreas, small intestine, large 

intestine, skeletal muscle and eye. 
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ÚVOD 

 

Přestože byl lidský genom v projektu mapování lidského genomu (Human Genome 

Project) rozluštěn před více jak deseti lety, stále nejsou známy a podrobně 

charakterizovány všechny proteiny, které jsou v něm kódované. I takové proteiny, 

resp. enzymy, však mohou mít významnou roli v lidském organismu a je důležité, aby 

byly popsány z různých úhlů pohledu. Mezi doposud jen částečně popsané enzymy 

patří i reduktasy karbonylových sloučenin, které plní významnou funkci v široké škále 

fyziologických drah a v patogenezi některých, více či méně, závažných onemocnění.  

Významnou skupinou enzymů redukujících karbonylové sloučeniny jsou zástupci 

z nadrodiny dehydrogenas/reduktas s krátkým řetězcem. Charakterizace jejich 

vlastností, jako je enzymová aktivita, membránová topologie a tkáňová exprese, může 

posloužit k lepšímu pochopení jejich role v lidském organismu a jejich zapojení 

ve fyziologických či patofyziologických procesech. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

1 ENZYMY METABOLIZUJÍCÍ KARBONYLOVÉ SLOUČENINY  

 

Karbonylová skupina je často součástí jak endogenních sloučenin, tak xenobiotik. 

Lze ji nalézt u aldehydů, ketonů a chinonů. Její redukcí vzniká hydroxylová skupina. 

Karbonylové sloučeniny jsou velmi reaktivní a na jejich detoxifikaci se podílí několik 

enzymových systémů (Malátková a kol., 2010).  

 

 

Obr. 1: Hlavní metabolické přeměny sloučenin obsahujících karbonylovou skupinu. MDR, 

dehydrogenasy/reduktasy se středně dlouhým řetězcem; AKR, aldo-ketoreduktasy; ALDH, 

aldehydehydrogenasy; SDR, dehydrogenasy/reduktasy s krátkým řetězcem; DH/Red, 

dehydrogenasy/reduktasy; QR, chinonreduktasa (upraveno z Oppermann a Maser, 2000). 

 

Jelikož je karbonylová skupina často zodpovědná za biologickou aktivitu látek, které 

ji obsahují, mohou enzymy redukující karbonylové sloučeniny regulovat a kontrolovat 

biologické účinky těchto látek (Malátková a kol., 2010). Enzymy redukující karbonylové 

sloučeniny využívají jako koenzym NAD(P)(H) a patří do jedné ze tří nadrodin: 

aldo-ketoreduktas (AKR), dehydrogenas/reduktas s krátkým řetězcem (SDR) nebo 

dehydrogenas/reduktas se středně dlouhým řetězcem (MDR) (Skálová a Boušová, 

2011). Většina z nich jsou enzymy cytosolické, pouze některé enzymy patřící 

do nadrodiny SDR jsou součástí endoplasmatického retikula, mitochondrií nebo 

peroxisomů (Škarydová a Wsól, 2012). 
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1.1 Nadrodina aldo-ketoreduktas (AKR) 

 

Aldo-ketoreduktasy se vyskytují ve většině živých organismů (Skálová a Boušová, 

2011). Do této nadrodiny je řazeno více než 190 enzymů, které mohou být rozděleny 

do 16 rodin (Penning, 2014). Základem jejich názvu je zkratka AKR, za kterou 

následuje arabská číslice označující rodinu, poté písmeno symbolizující podrodinu 

a jako poslední arabská číslice, která představuje konkrétní proteinovou sekvenci 

(Skálová a Boušová, 2011).  

AKR enzymy mají nízkou substrátovou specifitu a metabolizují jak endogenní látky 

(sacharidy, ketosteroid, ketorpostaglandiny, retinal), tak xenobiotika (dolasetron, 

daunorubicin, aflatoxin B1 dialdehyd) (Skálová a Boušová, 2011; Penning, 2014). Jsou 

to obvykle monomerní proteiny o velikosti 37 kDa. Typickým rysem jejich prostorového 

uspořádání je (α/β)8 neboli triosafosfátisomerasový barelový motiv (Skálová 

a Boušová, 2011; Penning, 2014). V této struktuře je centrální prstenec tvořený osmi 

β-skládanými listy zabalen do vnější obálky složené z osmi α-helixů (Barski a kol., 

2008).  

 

 

 

Obr. 2: Struktura AKR enzymu s (α/β)8 barelovým motivem. V centrální části je osm 

β-skládaných listů obklopeno osmi α-helixy (Jez, 1997). 

 

Doposud bylo v lidském genomu identifikováno 15 zástupců AKR (Skálová 

a Boušová, 2011). AKR jsou rovněž zapojeny do patogeneze různých onemocnění 

např. AKR1B1 do rozvoje diabetických komplikací (Penning, 2014). 
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Tab. 1 Přehled lidských AKR enzymů (upraveno z Skálová a Boušová, 2011). 

 

AKR, aldo-ketoreduktasa; AGE, produkty pokročilé glykace 

 

1.2 Nadrodina dehydrogenas/reduktas se středně dlouhým 

řetězcem (MDR) 

 

Do nadrodiny MDR je řazena poměrně heterogenní skupina enzymů. V této době 

čítá více než 155 835 enzymů (Jörnvall a kol., 2014). Patří sem 

leukotrien B4 dehydrogenasy, acetylkoenzym A reduktasy, polyoldehydrogenasy, 

chinonreduktasy, Zn2+-dependentní alkoholdehydrogenasy a mnoho dalších (Hedlund 

a kol., 2010; Persson a kol., 2008; Skálová a Boušová, 2011). Pro tyto reduktasy je 

charakteristická přítomnost dvou domén. Na C-konci je vazebné místo pro koenzym 

s Rossmanovým záhybem, v němž je šest paralelních β-skládaných listů zabalených 

do α-helixů. Vazebné místo pro substrát na N-konci je tvořeno antiparalelními 

systematický název alternativní název substráty

AKR1A1 aldehydreduktasa aromatické aldehydy, steroidní 

aldehydy, malé tříuhlíkaté aldehydy

AKR1B1 aldosareduktasa AGE prekursory, isokortikoidsteroidy, 

produkty peroxidace lipidů, oxidované 

fosfolipidy, konjugáty glutationu 

s nenasycenými aldehydy, některé 

environmentální polutanty (např. 

akrolein)

AKR1B10 aldosareduktasa tenkého střeva all-trans-retinal, daunorubicin, 

dolasetron, oracin, nitrosamin NNK

AKR1B15 aldosareduktasa steroidní hormony

AKR1C1-1C4 hydroxysteroiddehydrogenasy steroidní hormony, doxorubicin, 

oracin

AKR1D1 ∆4-3-ketosteroid-5-β-reduktasa steroidní hormony

AKR1E2 testis-specifický protein -

AKR6A3,6A5,6A9 Kvβ proteiny -

AKR7A2 aflatoxinreduktasa γ-aminomáselná kyselina

AKR7A3 aflatoxinreduktasa aflatoxin B1-dialdehyd, akrolein, 

methylglyoxal
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β-skládanými listy, rovněž zabalených do α-helixů (Hedlund a kol., 2010; Persson 

a kol., 2008). Substráty mohou být jak fyziologické (prostaglandiny, steroidy), tak 

xenobiotické (alkoholy, aromatické a alifatické aldehydy a ketony) (Skálová a Boušová, 

2011). 

 

Obr. 3: Struktura MDR enzymu s Rossmanovým záhybem, ve kterém je šest paralelních 

β-skládaných listů zabaleno do α-helixů (Internet 1). 

 

1.3 Nadrodina dehydrogenas/reduktas s krátkým řetězcem (SDR) 

 

Nadrodina SDR je považována za jednu z nejrozsáhlejších a nejstarších skupin 

enzymů. Řadí se sem více než 679 520 členů, jejichž počet od devadesátých let, kdy 

jich bylo pouhých 20, významně vzrostl (Persson a Kallberg, 2013; Jörnvall a kol., 

2014). SDR enzymy se vyskytují ve všech formách života od bakterií k savcům 

a většina z nich jsou NAD(P)(H)-dependentní oxidoreduktasy. Katalyzují přeměnu 

široké škály substrátů, včetně retinoidů a steroidů. Jedná se o poměrně heterogenní 

skupinu enzymů (Škarydová a Wsól, 2012; Haeseleer a Palczewski, 2000). Přesto 

spolu sdílí několik charakteristických strukturních rysů (Skálová a Boušová, 2011). 

Typická je přítomnost Rossmanova záhybu tvořeného 6-7 paralelně uspořádanými 

β-skládanými listy, které jsou z každé strany obklopeny 3-4 α-helixy. Rossmanův záhyb 

představující vazebnou doménu pro kofaktor, je umístěn na N-konci polypeptidového 

řetězce a je charakteristický motivem bohatým na glycin (Tyr-Gly-X-X-X-Gly-X-Gly), 

na který se váže pyrofosfátová část kofaktoru (Haeseleer a Palczewski, 2000; 

Kavanagh a kol., 2008). Aktivní místo je tvořeno katalytickou tetrádou 

(Asn-Ser-Tyr-Lys) (Persson a Kallberg, 2013). Vazebné místo pro substrát, určující 
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substrátovou specifitu, je umístěno na C-konci polypeptidového řetězce 

(Kavanagh a kol., 2008). SDR enzymy mohou tvořit monomery, dimery nebo tetramery. 

Polypeptidový řetězec je obvykle tvořen 250 aminokyselinami (Persson a Kallberg, 

2013). 

 

 

 

Obr. 4: Struktura SDR enzymu s Rossmannovým záhybem. V centrální části je modře 

znázorněno 7 paralelních listů. Ty jsou obklopeny oranžově znázorněnými helixy (Internet 2). 

 

1.3.1 Nomenklatura nadrodiny SDR 

 

Doposud bylo popsáno celkem 464 SDR rodin, v lidském genomu jich bylo 

nalezeno 47. Přestože počet SDR enzymů každým rokem významně vzrůstá, počet 

rodin se začíná blížit konečnému číslu. Pro SDR nomenklaturu jsou jako základ využity 

„Hidden Markov“ modely (HMM). Za zkratkou SDR je pro každou rodinu uvedena 

arabská číslice, za kterou následuje písmeno označující daný typ SDR enzymu 

(Persson a Kallberg, 2013). Bylo charakterizováno 6 typů SDR enzymů, nejčastější 

jsou označovány písmeny C („classical“) a E („extended“), méně častým jsou přiřazena 

písmena I („intermediate), D („divergent“), X („complex“) a A („atypical“). Ostatní 

enzymy jsou k nalezení pod písmenem U („unknown“) (Skálová a Boušová, 2011). 

Určitému enzymu je pak přidělena konkrétní arabská číslice (Persson a Kallberg, 

2013). 
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1.3.2 Význam lidských SDR enzymů 

 

V posledních desetiletích bylo oblasti SDR enzymů věnováno poměrně málo 

pozornosti a jejich role byla podceňována.  Mnoho SDR enzymů nebylo dosud zcela 

popsáno nebo bylo popsáno pouze v malém rozsahu. Dnes je známo, že jsou SDR 

enzymy zapojeny v metabolismu velkého množství endogenních sloučenin 

a xenobiotik, včetně karcinogenů a antineoplastik (Persson, 2009; Škarydová a Wsól, 

2012). 

Nejznámější člen nadrodiny SDR je cytosolická karbonylreduktasa 1 (CRB1, 

SDR21C1) (Škarydová a Wsól, 2012). Jedná se o reduktasu katalyzující 

NADPH-dependentní redukci endogenních (prostaglandiny) i xenobiotických látek 

(Skálová a Boušová, 2011). Mezi jeho xenobiotické substráty patří 

např. 4-nitrobenzaldehyd,  menadion, daunorubicin a doxorubicin (Hoffmann a Maser, 

2007; Malátková a kol., 2010). Za jediný dobře popsaný mikrosomální SDR enzym, 

který se podílí na metabolismu xenobiotik, je považována 

11β-hydroxysteroidehydrogenasa 1 (11β-HSD1) (Škarydová a Wsól, 2012). Ta 

metabolizuje mimo glukokortikoidních hormonů i xenobiotické substráty jako 

protinádorové léčivo oracin nebo nitrosamin NNK, karcinogen obsažený v tabáku 

(Maser a kol., 2006).  

Mezi další významné SDR enzymy patří retinoldehydrogenasy (RDH) metabolizující 

retinoidy, 17β-hydroxysteroidehydrogenasy typu 1 a 2 (17β-HSD1 a 2), u nichž byla 

prokázána role v patogenezi rakoviny prsu, karbonylreduktasa 3 (CRB3) účastnící se 

redukce některých chinonů, isatinu a oracinu a karbonylreduktasa 4 (CRB4), což je 

mitochondriální reduktasa metabolizující některé chinonové sloučeniny (Lidén 

a Eriksson, 2006; Nagasaki a kol., 2009; Skálová a Boušová, 2011; Škarydová a Wsól, 

2012). U mnoha SDR enzymů nebyly jejich vlastnosti, jako subcelulární lokalizace 

a biologická funkce, ještě popsány. Produkty některých SDR genů na úrovni proteinů 

také nebyly dosud charakterizovány (Škarydová a Wsól, 2012).  

 

1.4 Dehydrogenasy/reduktasy (SDR rodina) (DHRS) 

 

Do této heterogenní skupiny je zařazeno celkem 17 oxidoreduktas z nadrodiny 

SDR, které se označují zkratkou DHRS. Některé z nich byly popsané pod jinými názvy. 

Většina DHRS enzymů nebyla kompletně charakterizována nebo nebyla dosud 

popsána vůbec (Štambergová, 2013; Internet 2). 
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Tab. 2 Přehled DHRS enzymů patřících do nadrodiny SDR (upraveno z Štambergová, 2013). 

 

SDR, dehydrogenasy/reduktasy s krátkým řetězcem; DHRS, dehydrogenasy/reduktasy SDR 

rodiny; ER, endoplazmatické retikulum. 

 

Mezi DHRS enzymy, které nebyly dosud popsány, patří DHRS1, DHRS4L1, 

DHRS4L2, DHRS7B, DHRS11, DHRS12, DHRS13 a DHRSX. Naopak u některých 

DHRS enzymů již byly zjištěny více či méně významné informace o jejich vlastnostech. 

Jedním z nich je DHRS2 podílející se na detoxifikaci cytotoxických 

α-dikarbonylových sloučenin, které mají sklony k přeměně na konečné produkty 

pokročilé glykace (AGEs). AGEs mají významnou roli v patogenezi některých 

chronických onemocněních a jejich komplikací (diabetické komplikace, komplikace 

aterosklerosy) (Shafqat a kol., 2006). Významnou roli v metabolismu 

Enzym SDR název Alternativní název Enzymová 

aktivita

Subcelulární lokalizace

DHRS1 SDR19C1 neznámá ER

DHRS2 SDR25C1 protein D, Hep 27 redukce cytosol, nukleus

DHRS3 SDR16C1 retSDR1 redukce ER

DHRS4 SDR25C2 SCAD-SRL redukce peroxisomy

DHRS4L1 SDR25C4 neznámá neznámá

DHRS4L2 SDR25C3 neznámá neznámá

DHRS6 SDR15C1 BDH2 oxidace cytosol

DHRS7 SDR34C1 retSDR4 redukce ER

DHRS7B SDR32C1 neznámá membrána peroxisomů

DHRS7C SDR32C2 oxidace ER

DHRS8 SDR16C2 17β-HSD11, 

retSDR2

oxidace ER

DHRS9 SDR9C4 RDH15, retSDR8, 

3α-HSD

oxidace ER

DHRS10 SDR47C1 17β-HSD14, 

retSDR3

oxidace cytosol

DHRS11 SDR24C1 neznámá neznámá

DHRS12 SDR40C1 neznámá ER

DHRS13 SDR7C5 neznámá neznámá

DHRSX SDR7C6 neznámá neznámá
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α-dikarbonylových sloučenin má také DHRS4, který se podílí i na syntéze 

3β-hydroxysteroidů. Unikátní vlastnost lidského DHRS4 je inaktivace chladem 

(Matsunaga a kol., 2008).  

Enzym DHRS6 byl popsán jako cytosolická hydroxybutyrátdehydrogenasa typu 2, 

což napovídá o jeho možné účasti v utilizaci ketolátek (Guo a kol., 2006). U enzymu 

DHRS7 byla prokázána podobnost s 11β-HSD1 a in vitro schopnost redukce 

endogenních steroidních sloučenin (kortison) a některých škodlivých exogenních 

sloučenin (1,2-naftochinon, 9,10-fenanthrenchinon) (Štambergová a kol., 2014). Dalším 

částečně popsaným zástupcem je DHRS7C, u něhož byla popsána aktivita a exprese 

v kosterním svalu a účast v oxidaci all-trans retinolu na all-trans-retinaldehyd (Treves 

a kol., 2011).  

Enzym DHRS9 má důležitou roli v regulaci účinku steroidních hormonů. 

V centrálním nervovém systému je zodpovědný za udržování rovnováhy mezi 

5α-dihydrotestosteronem a 3α-androstandiolem v pohlavních žlázách a kontroluje také 

množství allopregnanolonu (Chetyrkin a kol., 2001). Zapojen je i do biosyntézy kyseliny 

all-trans-retinové. V této souvislosti byla zjištěna jeho snížená exprese u většiny 

kolorektálních karcinomů (Kropotova a kol., 2014). Naopak zvýšená exprese byla 

pozorována v buňkách Burkittova lymfomu, u nichž byla potvrzena přítomnost viru 

Epstein-Barrové v lytické fázi (Jones a kol., 2007). Bylo prokázáno, že produkt lidského 

DHRS10 genu má 17β-HSD účinky in vitro a také strukturní podobnost s většinou 

17β-HSD enzymů (Lukacik a kol., 2007).  

Ukazuje se, že DHRS enzymy mohou být důležitou součástí metabolismu 

endogenních látek a xenobiotik a také se podílet na patogenezi rozličných 

onemocnění. Nicméně hlubší znalosti a popis jejích skutečné funkce u člověka přinese 

až budoucí výzkum.  

 

1.4.1 Dehydrogenasa/reduktasa SDR nadrodiny člen 3 (DHRS3) 

  

DHRS3, nazývaný podle SDR nomenklatury SDR16C1 nebo také alternativním 

názvem retSDR1, je mikrosomální NADPH-dependentní reduktasa zapojená 

do metabolismu endogenních látek a xenobiotik (Lundová a kol., 2014). 

Poprvé byl DHRS3 popsán Haeseleerem a kol. (1998), kteří jej charakterizovali jako 

enzym hojně se vyskytující ve vnějším segmentu čípků, resp. fotoreceptorických buněk 

hovězí sítnice. Dokázáno bylo také jeho možné zapojení do redukce all-trans-retinalu 

(ATRAL) v cyklu vidění a tím byly položeny základy pro další, detailnější studie 

DHRS3. Později byla zjištěna exprese mRNA kódující DHRS3 také v dalších tkáních 
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(např. játra, pankreas, varlata) (Haeseleer a kol., 1998; Lundová a kol., 2014). 

V nedávné studii byla zjištěna důležitost interakce DHRS3 a RDH10 pro jejich úplný 

katalytický účinek. DHRS3 aktivovaný pomocí RDH10 byl potvrzen jako reduktasa 

s vysokou afinitou k all-trans-retinalu. Vzájemná katalytická aktivace DHRS3 a RDH10 

je potvrzením vysoce citlivého mechanismu kontroly hladiny kyseliny all-trans-retinové 

(ATRA) (Adams a kol., 2014). 

DHRS3 má typické strukturní rysy SDR nadrodiny jako je oblast bohatá na glycin 

nutná pro vazbu kofaktoru a katalytická tetráda (Haeseleer a kol, 1998). Podrobnější 

analýza sekvence ukázala přítomnost bazické aminokyseliny argininu v poloze 

před druhým glycinem obsaženým v motivu bohatém na glycin, což je typický rys 

NADPH dependentních enzymů (Lundová a kol., 2014).  

 

 

Obr. 5: Kalotový model znázorňující aktivní místo ve struktuře DHRS3. Zeleně je znázorněný 

all-trans-retinal, černě atomy uhlíku, červeně atomy kyslíku, žlutě atomy síry, modře atomy 

dusíku a šedě NADP (Haeseleer a kol., 1998). 

 

V důsledku zjištěné preference DHRS3 pro NADP(H) byly testovány některé 

sloučeniny s karbonylovou skupinou jako substráty tohoto enzymu. Potvrzena byla jeho 

účast na in vitro redukci několika endogenních sloučenin (androstendion, estron, 

DL-glyceraldehyd) a xenobiotik (acetohexamid, 4-nitroacetofenon, benzil) (Lundová 

a kol., 2014). 

 

1.4.1.1 Role DHRS3 v metabolismu kyseliny retinové  

 

Kyselina all-trans-retinová (ATRA) a její metabolity se uplatňují v mnoha 

fyziologických procesech. Retinol (vitamín A), který přijímáme v potravě ve formě 

retinylesterů, má význam jako prekurzor dalších retinoidů. ATRAL je důležitým 

meziproduktem v produkci ATRA (Haeseeler a kol., 1998). ATRA má důležitou roli jak 

v embryonálním vývoji (např. organogeneze srdce, plic, ledvin, pankreatu), tak 

v postnatální fázi (reprodukční funkce, imunitní odpověď, energetická homeostáza). 
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Jelikož její nadměrné množství nebo naopak nedostatek mohou mít závažné 

patofyziologické a teratogenní účinky, její hladina musí být dokonale regulována. Tato 

regulace je zajištěna komplexem několika enzymů, transportérů a proteinů. Syntéza 

ATRA probíhá ve dvou stupních: oxidace all trans-retinolu na ATRAL a jeho následná 

oxidace na ATRA. ATRAL je nestabilní intermediát, který podléhá kromě oxidace také 

redukci, čímž se zabrání kumulaci ATRA. Enzymové systémy podílející se na těchto 

reakcích jsou popsány na obr. 6 (Kam a kol., 2013; Kam a kol., 2010; Billings a kol., 

2013; Kedishvili, 2013).  

 

 

 

Obr. 6: Syntéza ATRA z vitamínu A. Oxidace all-trans-retinolu na ATRAL je katalyzována 

mikrosomálními enzymy retinoldehydrogenasami (RDH) z nadrodiny SDR (např. RDH10) nebo 

cytosolickými ADH enzymy nadrodiny MDR. Oxidaci ATRAL na ATRA katalyzuje většinou 

retinaldehydrogenasa typu 2 (ALDH1A2). ATRAL je redukován na all-trans-retinol buď SDR 

enzymy (např. DHRS3) nebo některými enzymy nadrodiny AKR (upraveno z Haeseeler a kol., 

1998; Billings a kol., 2013). 

 

Bylo prokázáno, že odchylky v metabolismu retinoidů vedou k poruše 

embryonálního vývoje. Jelikož se DHRS3 účastní důležité přeměny ATRAL 

na all-trans-retinol, má exprese DHRS3 významný vliv na embryogenezi. Během 

in vivo studií embryií Xenopus laevis a myší s vyřazeným genem pro DHRS3 byla 

potvrzena důležitá role DHRS3 v časné embryogenezi. Ukázalo se i to, že exprese 

DHRS3 je indukována léčbou ATRA a naopak nedostatek DHRS3 vede ke zvýšení 

hladin ATRA a snížení hladin retinolu a retinylesteru. Také se prokázala zvýšená 
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exprese DHRS3 u fenotypů s nadměrným množstvím CYP26A1. U embryí 

se zvýšenou expresí ALDH1A2 nebo RDH10 působí DHRS3 proti jejich účinku, čímž 

zeslabí tvorbu ATRA a její působení. Následkem akumulace ATRA je snížená exprese 

genů pro její syntézu, zvýšená exprese CYP26A1 a změněná exprese cílových genů 

ATRA (Kam a kol., 2013; Kam a kol. 2010; Billings a kol., 2013). 

Výsledkem těchto studií je potvrzení účasti DHRS3 v metabolismu ATRA, alespoň 

u modelových organismů -  embryií Xenopus laevis a myší s vyřazeným genem 

pro DHRS3. DHRS3 se podílí na udržování hladiny ATRA na fyziologické úrovni 

a tudíž má význam v časné embryogenezi (Kam a kol., 2013; Kam a kol. 2010; 

Billings a kol., 2013). 

 

1.4.1.2 Role DHRS3 v cyklu vidění 

 

Metabolismus 11-cis-retinalu a jeho isomeru ATRALu jsou důležitou součástí cyklu 

vidění (Haeseeler a kol., 1998). Fotoisomerizace 11-cis-retinolu na ATRAL 

ve fotoreceptorech je prvním krokem tohoto cyklu. Cyklus vidění je cyklický proces 

zahrnující fototransdukci a regenerační reakce vedoucí zpět k 11-cis retinolu, tedy 

oxidační a redukční reakce katalyzované některými retinoldehydrogenasami (RDH) 

nebo enzymem DHRS3 ve fotoreceptorech, respektive v pigmentové epiteliální vrstvě 

sítnice (Parker a Crouch, 2010). 

 

 

Obr. 7: Oxidační a redukční reakce v cyklu vidění. Ten je iniciován ve fotoreceptoru za pomocí 

světla, kdy 11-cis-retinal je isomerisován na ATRAL a současně je aktivován rhodopsin. Touto 

fototransdukcí je vyvolán zrakový vjem. Následují regenerační reakce, série reakcí 

regenerujících 11-cis-konfiguraci a původní zrakový pigment. ATRAL je ve fotoreceptoru 

redukován RDH na all-trans-retinol, přemístěn do RPE, přeměněn na 11-cis-retinol a oxidován 

RDH na 11-cis-retinal (upraveno z Parker a Crouch, 2010). 
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DHRS3 je zapojen pouze v cyklu vidění specifickém pro čípky, kde ve vnějším 

segmentu redukuje ATRAL na all-trans-retinol. Ten je po přemístění do Műllerových 

buněk isomerizován na 11-cis-retinol, který je v čípcích oxidován na 11-cis-retinal. 

Tento cyklus zajišťuje čípkům zvýhodněný zdroj 11-cis-retinalu (Parker a Crouch, 

2010). 

 

1.4.1.3 Role DHRS3 v rozvoji nádorů 

 

Retinoidy mohou kromě účasti v základních biologických procesech kontrolovat růst 

(inhibicí proliferace či navozením apoptózy) a diferenciaci některých nádorových buněk 

(Cerignoli a kol., 2002; Kirschner a kol., 2010). DHRS3 jako enzym podílející se 

na metabolismu retinoidů může mít tedy význam také v nádorovém bujení. Jeho 

zvýšená exprese byla pozorována v papilárním karcinomu štítné žlázy, naopak 

u folikulárního typu zvýšená hladina zjištěna nebyla. Tak může exprese DHRS3 sloužit 

jako marker pro diferenciaci mezi těmito typy tumorů. Stejně tak korelovaly vyšší 

hladiny DHRS3 s výskytem karcinomů tlustého střeva. (Kirschner a kol., 2010) 

Zvýšená hladina DHRS3 byla zaznamenána také u podávání bexarotenu, což je 

aktivátor RXR (retinoidní receptor X), který pomáhá předcházet vývoji nádoru prsní 

žlázy. Právě zvýšení exprese DHRS3 je považováno jako příčina této chemoprevence. 

Byl také popsán vztah mezi vyšší hladinou DHRS3 a příznivým výsledkem dětských 

neuroblastomů (Kirschner a kol., 2010). Indukce exprese DHRS3 retinoidy byla 

dokázána také v lidské monocytární buněčné linii odvozené od akutní monocytární 

leukemie (THP 1) (Zolfagharia kol., 2012). 

Exprese DHRS3 může být indukována také proteiny rodiny p53, konkrétně proteiny 

p53 a p63. Ty regulují transkripci navázáním se na responzivní elementy v promotoru 

genu a tím vyvolají jeho aktivaci. Tato regulace přispívá ke kontrole apoptózy, která je 

důležitá pro supresi nádorů a pro správný embryonální vývoj. DHRS3 byl 

charakterizován jako cílový gen těchto proteinů a regulace jeho exprese těmito proteiny 

je spojována jak se supresí nádorů, tak s některými malformačními syndromy 

(Kirschner a kol., 2010). 

V experimentální studii byla v buňkách neuroblastomu (NB) prokázána regulace 

exprese DHRS3 retinoidy. Jeho zvýšená exprese vedla k akumulaci retinylesterů, tedy 

zásobní formy retinolu. V DNA NB s amplifikací MYCN onkogenu byla pozorována 

delece DNA fragmentu obsahujícího gen pro DHRS3. Naopak v NB bez amplifikace 

MYCN k deleci tohoto fragmentu nedocházelo. Delece DHRS3 genu v NB s amplifikací 

MYCN a v mnoha dalších nádorech tedy může ohrozit citlivost buněk k retinolu 



21 
 

a tvorbu retinylesterů. V důsledku nedostatku zásob retinolu se sníží produkce jeho 

metabolitů včetně ATRA, což může vést k nádorovému bujení (Cerignoli a kol., 2010).  

 

1.4.1.4 Role DHRS3 v dalších onemocněních 

 

Zvýšená hladina DHRS3 byla zjištěna také ve studii, která analyzovala expresi genů 

kódujících enzymy zapojené do metabolismu retinoidů v játrech s nealkoholickou 

tukovou chorobou (NAFLD). Zpozorován byl celkový zvýšený metabolismus retinoidů 

(zesílená oxidace retinolu na ATRAL a následně na ATRA, zrychlená konverze retinolu 

na retinylestery), včetně zvýšené degradace ATRA vedoucí k nedostatku retinoidů. 

Tento hypermetabolický stav retinoidů je považován za možný mechanismus progrese 

NAFDL do chronických jaterních onemocnění včetně jaterní cirhózy (Ashla a kol., 

2010). 

Při in vivo studii exprese DHRS3 v jaterních buňkách dospělých potkanů byla 

pozorována zvýšená exprese DHRS3 v souvislosti s nutričním stavem organismu 

daného potkana. Při zánětu došlo k supresi hladin DHRS3 (Zolfagharia kol., 2012). 

 

2 MOŽNOSTI STANOVENÍ EXPRESE mRNA 

 

Proteiny mají v lidském těle nezastupitelnou roli. Plní funkci strukturní, pohybovou, 

katalytickou, receptorovou, signální, regulační, imunitní, transportní a nutriční. Důležitý 

je jejich význam ve farmakoterapii. Proteiny mohou být samotnými léčivy nebo jsou 

častým terčem působení léčiv (Lenčo, 2012/2013).  

Stanovení exprese proteinů v různých tkáních daného organismu umožní získat 

informace, které přispějí k podrobnější charakterizaci signálních drah, k identifikaci 

proteinů zapojených do patofyziologie různých onemocnění, k objasnění mechanismu 

vzniku chorob a k objevení nových biomarkerů používaných pro prevenci, diagnózu, 

prognózu a optimalizaci terapie (Graves a Haystead, 2002; Internet 3). 

Exprese proteinu se stanovuje metodami prováděnými buď přímo na úrovni 

proteinu, nebo na úrovni mRNA. Metody prováděné na úrovni proteinu zahrnují 

Western blotting, dvojdimenzionální elektroforézu, SDS elektroforézu, hmotnostní 

spektrometrii a spoustu dalších metod (Lenčo, 2012/2013). Mezi nejvýznamnější 

metody pro stanovení proteinu na úrovni mRNA patří Northern blotting, 

DNA microarray, fluorescenční hybridizace in situ, RNase protection assay 

a RT q-PCR (Dvořák a kol., 2003; Beránek, 2012/2013). Metoda RT q-PCR je v dnešní 

době nejpoužívanější metodou pro stanovení mRNA díky své jednoduchosti, 
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bezpečnosti a vysoké citlivosti a výkonnosti (Dvořák a kol., 2003). Tato metoda byla 

používána v experimentální části práce, tudíž zbytek teoretické části bude zaměřen 

pouze na ní. 

 

2.1 Polymerázová řetězová reakce (PCR) 

Polymerázová řetezová reakce, jejíž název je odvozen z anglického názvu 

polymerase chain reaction (PCR), je jednoduchá enzymatická metoda umožňující 

amplifikaci požadované sekvence DNA. Její podstatou je cyklicky se opakující 

enzymová syntéza nových řetězců DNA (amplikonů) podle templátové DNA za pomocí 

DNA polymerasy. Probíhá zcela v podmínkách in vitro. Metodu PCR je možné použít 

i k namnožení extrémně malých množství vzorku DNA. Vynalezl ji v roce 1983 Dr. Kary 

Mullis, který za tento objev získal v r. 1993 Nobelovu cenu za chemii. Metoda PCR je 

hojně využívána v molekulární biologii, mikrobiologii, forenzní medicíně a v mnoha 

dalších oborech. Mezi některá využití patří detekce virových infekcí, testování paternity, 

studium genové exprese, detekce vrozených onemocnění a další. (Alberts a kol., 2008; 

Šimůnek, 2012/2013) 

 

2.1.1 Průběh PCR 

 

Obvyklý průběh PCR zahrnuje asi 20-40 opakujících se reakčních cyklů, z nichž 

se každý skládá ze třech kroků s odlišnými požadavky na teplotu: denaturace 

při 92-95 °C, annealing (připojení primerů) při teplotě vhodné pro templát DNA 

a primery (45-60 °C) a elongace (syntéza DNA) při teplotě okolo 70 °C. PCR reakce 

trvá přibližně 2-4 hodiny. V prvním cyklu je syntéza ukončena změnou teploty a vzniká 

řetězec nespecifické délky, v dalších cyklech už délka vznikajících řetězců odpovídá 

vzdálenosti vymezené nasednutím primerů. Množství DNA je zdvojnásobeno v každém 

cyklu, amplifikace tedy probíhá geometrickou řadou. Opakování cyklů je zajištěno 

pomocí termocyklérů (automaticky mění teplotu podle zadaného programu) 

dodávaných výrobci (Innis, 2012; Šimůnek, 2012/2013). 
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Obr. 8: Amplifikace templátové DNA probíhá geometrickou řadou. V každém PCR cyklu 

je množství DNA zdvojnásobeno (upraveno z Talwar, 2014). 

 

I. Denaturace 

Denaturace je proces, při kterém dochází k porušení vodíkových vazeb mezi 

dusíkatými bazemi DNA a z dvoušroubovice DNA (dsDNA) se stává jednovláknová 

DNA (ssDNA). Trvá obvykle 15-30 s (až 1 min pro dlouhé fragmenty). 

II. Annealing 

Připojení primerů je nejdůležitější krok, na němž záleží úspěšnost PCR. Teplota 

annealingu je teplota, při níž se utvoří vodíkové vazby mezi komplementárními bazemi 

templátové DNA a primeru. Při annealingu tedy dochází k zchlazení na takovou 

teplotu, aby došlo k navázání primerů na templát. Primery, které jsou v nadbytku 

a kratší než ssDNA, se navážou na templát snadněji. Teplotu je nutno optimalizovat 

pro každou reakci, při příliš nízké teplotě může dojít ke vzniku nespecifických produktů, 

naopak při příliš vysoké teplotě je riziko nízkého výtěžku.  

III. Elongace 

Elongace je syntéza nového řetězce DNA podle templátové DNA pomocí 

termostabilní DNA polymerasy za použití deoxynukleotidtrifosfátů (dNTPs) obsažených 

v reakční směsi. Syntéza probíhá ve směru 5‘→3‘, přičemž nové řetězce navazují 

na 3‘ konce primerů. Rychlost elongace je v průměru 60 připojených bazí za sekundu 

a délka trvání závisí na délce fragmentu (200-500 bazí odpovídá asi 30 s). 
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Obr. 9: Schéma jednotlivých kroků PCR. Nejdříve je templátová DNA denaturována, poté dojde 

k nasednutí primerů na protilehlé jednovláknové řetězce DNA (annealing) a nakonec 

je ve směru 5‘→3‘ syntetizován nový řetězec DNA pomocí DNA polymerasy (elongace) 

za použití deoxynukletidů (upraveno z Internet 4). 

 

2.1.2 Složení reakční směsi 

PCR je jednoduchá reakce vyžadující tyto základní reagenty: templátovou 

(matricovou) DNA, specifické DNA oligonukleotidy (primery), termostabilní DNA 

polymerasu, dNTPs, Mg2+ ionty, pufr, další složky vylepšující výtěžnost a/nebo specifitu 

reakce (detergenty, např. Tween, potlačující tvorbu sekundárních struktur, želatina 

stabilizující polymerasu, glycerol nebo dimethylsulfoxid usnadňující změny teplot) 

a H2O. Smícháním všech komponent přidáváných k templátu vzniká „Master Mix“. 

Reakční objem je obvykle 20 - 100 l (Šimůnek, 2012/2013; Talwar, 2014). 

 

Templátová DNA 

Templátová DNA obsahuje úsek, který má být amplifikován. Může být izolována 

z různých zdrojů. Jako templát je používána široká škála DNA a RNA vzorků: 

mediátorová RNA (mRNA), komplementární DNA (cDNA), genomová DNA, plasmidy, 

bakteriofágy, kosmidy, umělé bakteriální chromosomy a umělé kvasinkové 

chromosomy. Čistota a množství templátu ovlivňuje účinnost reakce (Šimůnek, 

2012/2013; Talwar, 2014). 
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Primery 

Požadovány jsou dva syntetické jednovláknové oligonukleotidy (obvykle o délce 

17-30 nukleotidů) odlišné sekvence, které nasedají na komplementární vlákna 

templátové DNA a tím ohraničují replikovaný úsek. K dispozici je několik programů 

používaných pro návrh primerů.  

Sekvence primerů by měla obsahovat rovnoměrný počet jednotlivých nukleotidů, 

s obsahem guaninových (G) a cytosinových (C) bazí kolem 50% a poměrem AT:GC 

1:1 (A=adeninová baze, T=thyminová baze). Nežádoucí jsou repetitivní sekvence 

a úseky stejných nukleotidů, které by mohly způsobit „klouzání“ primerů po matrici. 

3‘ konec oligonukleotidové sekvence je důležitý pro kontrolu navázání primerů 

na templát a je výhodné, aby v této pozici byla jedna nebo více G nebo C báze. Jejich 

silné vodíkové vazby zvýší účinnost správného nasednutí primerů. Mezi posledními 

pěti bazemi na tomto konci by však měly být maximálně tři G nebo C báze. Aby 

primery netvořily dimery nebo vlásenky, je třeba se vyvarovat komplementárním 

sekvencím, především na 3‘ konci.  

 

:  

Obr. 10: Příklad nesprávně navržených primerů. Pokud primer obsahuje komplementární 

sekvence v rámci stejného řetězce, může utvořit vlásenkovou strukturu. V případě 

komplementárních sekvencí mezi dvěma primery hrozí jejich vzájemné navázání a tvorba 

dimeru (upraveno z Sanchez a Endicott, 2006). 

 

Teplota tání primerů (tzv. melting temperature, Tm), tedy teplota, při které 

se na templát naváže polovina primerů, by měla být o 5 °C vyšší než teplota 

annealingu (teplota fáze nasedání primerů). Tm primerů se nesmí lišit o více než 5 °C. 

Obvyklá koncentrace primerů je v rozsahu 0,1 - 1 mol/l (5-50 pmol každého primeru 

na 50 l reakčního objemu). Vyšší koncentrace by mohly vést k chybnému annealingu, 

nižší k nižšímu výtěžku reakce (Nolan a kol., 2006; Talwar, 2014; Šimůnek, 

2012/2013). 
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DNA polymerasa 

DNA polymerasa je enzym katalyzující vznik fosfodiesterových vazeb mezi fosfátem 

připojovaného deoxynukleotidu a kyslíkem OH skupiny deoxynukleotidu na 3‘ konci 

nově syntetizovaného řetězce DNA. Nejčastěji používaná je termostabilní 

Taq polymerasa izolovaná z bakterie Thermus aquaticus s teplotním optimem kolem 

72 °C a DNA polymerasovou aktivitou ve směru 5‘→3‘. Její termostabilita umožňuje 

opakování amplifikačních cyklů, aniž by musela být po každé denaturaci znovu 

přidávána k reakční směsi. Taq polymerasa je efektivní po dobu 40 min při 95 °C, což 

znamená asi 50 cyklů PCR za běžných podmínek. Dalšími používanými polymerasami 

je polymerasa izolovaná z Pyrococcus furiosus (Pfu) a polymerasa izolovaná 

z Thermus thermophilus (Tth). Koncentrace DNA polymerasy je obvykle kolem 

1 - 2,5 U/100 l reakční směsi (Šimůnek, 2012/2013; Talwar, 2014). 

 

Deoxynukleotidtrifosfáty (dNTPs) 

dNTPs jsou stavební jednotky, z nichž je syntetizována nová DNA. Ve standardní 

PCR je používána směs deoxadenosintrifosfátu (dATP), deoxytymidintrifosfátu (dTTP), 

deoxyguanosintrifosfátu (dGTP), deoxycytozintrifosfátu (dCTP), jejichž koncentrace 

jsou ekvimolární, obvykle 50 mol/l - 1,5 mmol/l, nejčastěji kolem 200 mol/l. Vyšší 

koncentrace působí inhibičně, jelikož vážou Mg2+ (Šimůnek, 2012/2013; Talwar, 2014). 

 

Mg2+ ionty (obvykle ve formě MgCl2) 

Koncentrace Mg2+ iontů je rozhodující a je důležité ji optimalizovat, jelikož ovlivňuje 

účinnost a přesnost Taq polymerasy. Současně je ovlivňována koncentrací dNTPs, 

s nimiž tvoří komplex. Obvyklá koncentrace je 1,5 - 6 mmol/l (Šimůnek, 2012/2013; 

Talwar, 2014). 

 

Pufr 

Obvykle 10x koncentrovaný reakční pufr je komerčně dodávaný spolu s DNA 

polymerasou. Pro její správnou funkci je pH pufru v rozmezí 8,3 – 9. Obvyklou součástí 

pufru jsou 10 mmol/l Tris (hydroxymetyl) aminometan hydrochlorid (Tris HCl) 

a 50mmol/l KCl (Šimůnek, 2012/2013; Talwar, 2014). 
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2.1.3 Optimalizace PCR 

 

Optimalizace je důležitá pro  vyšší sensitivitu, specificitu a reprodukovatelnost PCR, 

což vede ke zlepšení její výkonnosti a minimalizaci případného neúspěchu. Jak již bylo 

zmíněno v kapitole 2.1.2, je nutné optimalizovat koncentraci dNTPs a Mg2+ iontů. 

Nespecifické navázání primerů, které bylo částečně popsáno v kapitole 2.1.2, může být 

také ovlivněno teplotou annealingu a koncentrací Mg2+. Významné je také použití 

Hot Start DNA polymeras, jejichž aktivní místo je blokováno často monoklonální 

protilátkou, která se uvolní pouze při teplotě denaturace. K zabránění vzniku dimerů 

a vlásenek je důležité správné navržení primerů, popsané v kapitole 2.1.2. Důležitá je 

také koncentrace Mg2+ iontů a zvýšení teploty annealingu. 

Chybné zařazení bazí během annealingu může být v některých případech 

(např. při klonování PCR produktů) rovněž zásadní. Taq polymerasa postrádá 3‘→5‘ 

exonukleasovou aktivitu a nemá tak schopnost odstranit chybně zařazené baze v nově 

vznikající DNA. Její chybovost je průměrně 1 na 10 000 bazí, což může ovlivnit 

přesnost PCR.  Toto riziko lze snížit použitím většího množství templátové DNA nebo 

polymeras s 3‘→5‘ exonukleasovou aktivitou, mezi něž patří Pfu polymerasa, 

Pwo polymerasa (izolovaná z Pyrococcus woesei) nebo Tth polymerasa (Talwar, 2014; 

Šimůnek, 2012/2013). 

 

2.1.4 Typy modifikací PCR 

 

V současnosti je k dispozici velké množství modifikací PCR. Multiplex PCR 

je využívána k amplifikaci více úseků najednou. Nested PCR se používá v případě 

minimálních množství templátové DNA. Asymetrická PCR je vhodná především 

pro sekvenování (Talwar, 2014; Šimůnek, 2012/2013). Touchdown PCR (TD PCR) je 

PCR využívající postupné snižování teploty annealingu. Použitím TD PCR se zvýší 

specifita amplifikace a výtěžek PCR (Hecker, 1996).  

Inverzní PCR je obměna PCR používaná k namnožení neznámého úseku DNA 

obsahující jednu známou sekvenci (Sambrook a Russell, 2006). Hot Start PCR 

je technika snižující riziko nespecifické amplifikace. Toho je docíleno buď 

tím, že je reakční směs vystavena vysoké teplotě (95 °C) ještě před přidáním DNA 

polymerasy, nebo jsou použity speciální polymerasy popsané v kapitole 2.1.3. Další 

významnou modifikací PCR je kvantitativní PCR v reálném čase (Talwar, 2014; 

Šimůnek, 2012/2013). 



28 
 

 

2.2 Kvantitativní PCR v reálném čase (q-PCR) 

 

Kvantitativní PCR v reálném čase (q-PCR) je modifikace PCR, ve které je měřen 

nárůst produktu již během amplifikace, na rozdíl od klasické PCR, ve které je produkt 

vyhodnocen až po skončení PCR (tzv. end-point metoda) (Šimůnek, 2012/2013; Bustin 

a kol., 2009). Sledování průběhu PCR v reálném čase je umožněno použitím 

fluorescenčních sond nebo barviv. Zvýšení jejich fluorescence je úměrné množství 

amplikonu vzniklého během každého cyklu (Nolan a kol., 2006). 

Modifikací q-PCR je kvantitativní PCR v reálném čase spojená s reverzní transkripcí 

(RT q-PCR), která se používá pro stanovení mRNA. RT q-PCR je molekulárně 

biologická metoda používaná ke kvantitativní analýze dat v molekulární medicíně, 

biotechnologii, mikrobiologii a diagnostice. Byla zavedena na začátku devadesátých let 

Higuchim a kol. (1993) a stala se metodou volby pro kvantifikaci mRNA (Nolan a kol, 

2006; Bustin a kol., 2009). RT q-PCR má širokou škálu využití, nejčastěji se s její 

pomocí stanovuje exprese mRNA v různých tkáních nebo se využívá v diagnostice 

virových onemocnění, např. HIV a vztekliny (Talwar, 2014; Šimůnek, 2012/2013). 

V RT q-PCR jsou propojeny tři kroky. Prvním je reverzní transkripce, kdy dochází 

k přepisu vzorku RNA do cDNA pomocí reverzní transkriptasy. Ve druhém kroku 

je cDNA namnožena v PCR reakci. Třetí krok zahrnuje detekci a kvantifikaci amplikonů 

v reálném čase (Nolan a kol, 2006). 

 

2.2.1 Metody detekce 

 

K provedení kvantitativní q-PCR je používán termocyklér, v němž je integrovaný 

světelný zdroj (lampa, laser nebo LED systém), fluorimetr (umožňuje detekci 

fluorescence) a software zobrazující naměřená data (např. amplifikační křivku). 

V současnosti existuje několik detekčních systémů založených na přidání 

fluorescenčního agens k reakční směsi. Nejjednodušší je technika využívající 

fluorescenčních interkalačních barviv, další metody využívají oligonukleotidy značené 

fluorescenčním barvivem (Navarro a kol., 2015; Bustin, 2000). 
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2.2.1.1 Nespecifická interkalační barviva 

 

Mezi nespecifická interkalační barviva patří široké spektrum barviv, jako je  SYBR 

green, EvaGreen, YO-PRO 1, SYBR Gold, SYTO, BEBO, BOXTO a ethidium bromid. 

Nejčastěji používáným je SYBR green, jehož struktura (2-[N-(3-

-dimethylaminopropyl)-N-propylamino]-4-[2,3-dihydro-3-methyl-(benzo-1,3-thiazol-2-yl)-

-methyliden]-1-fenylchinolin) nese za běžných podmínek dva pozitivně nabité náboje, 

které přispívají k vysoké afinitě SYBR green k dvouvláknové DNA. Komplex 

DNA-SYBR green absorbuje modré světlo o vlnové délce 497 nm a emituje zelené 

záření o vlnové délce 520 nm (VanGuilder a kol., 2008; Navarro a kol, 2015).  

 

 

 

 

Obr. 11: Molekulární struktura SYBR green. V červeném kruhu jsou znázorněny dva pozitivní 

náboje molekuly SYBR green, které zvyšují její afinitu k dvouvláknové DNA (upraveno z Internet 

5). 

 

Intenzita fluorescence nenavázaného barviva je velmi nízká. Během elongační fáze 

se ale barvivo váže do malého žlábku nově vznikající dvouvláknové DNA a tím 

se fluorescenční signál zvýší až 1000x. S amplifikací dvouřetězcové DNA tak dochází 

i k nárůstu fluorescenčního signálu, který se měří vždy na konci elongační fáze 

každého cyklu. Pokles fluorescence je pozorován po denaturaci DNA (Bustin, 2000; 

Internet 6; Navarro a kol., 2015). 
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Obr. 12: A. Molekula SYBR green se váže na dvoušroubovici DNA. Po nasednutí primeru 

na DNA templát a prodloužení primeru pomocí deoxynukleotidů a DNA polymerasy se SYBR 

green naváže do nově vzniklé dvouvláknové DNA (upraveno z Internet 7).  

B. Navázáním SYBR green do dvoušroubovice DNA se několikanásobně zvýší intenzita 

fluorescenčního signálu. Nenavázaný SYBR green emituje velmi nízký fluorescenční signál. 

Při vzniku komplexu DNA-SYBR green je změněn intramolekulární stav SYBR green a dojde ke 

zvýšení fluorescence (upraveno z Internet 8). 

 

Příčina nárůstu a poklesu fluorescence při vzniku a zániku komplexu DNA-SYBR 

green je intramolekulárního původu. Fluorescence nenavázaného SYBR green 

je tlumena intramolekulárními pohyby uvnitř molekuly. Při navázání SYBR green 

do molekuly DNA nejdříve dochází k interkalaci aromatických kruhů mezi dusíkaté 

baze DNA. Takto vzniklý komplex je stabilizován elektrostatickými silami mezi pozitivně 

nabitými skupinami SYBR green a negativními fosfátovými skupinami DNA. Molekula 

SYBR green se ustálí v příznivém konformačním stavu a tato změna konformace 

je zodpovědná za nárůst fluorescence (Dragan a kol., 2012). 

Interkalační barviva jsou poměrně levná, jejich použití je jednoduché a jsou vhodná 

pro jakoukoli PCR reakci. Nerozlišují však jednotlivé genové sekvence a z tohoto 

důvodu nemohou být použita k multiplexové PCR. Další nevýhodou nespecifické vazby 

interkalačních barviv je jejich navázání na případné dimery primerů a jiné 

kontaminanty, což vede ke zvýšení fluorescenčního signálu (VanGuilder a kol., 2008). 

Je tedy nutné po skončení amplifikace analyzovat křivku tání a tím rozlišit specifické 

a nespecifické produkty (Internet 6.; Bustin 2000).  
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2.2.1.2 Specifické fluorescenční sondy a primery 

 

V současné době jsou využívány spíše specifické sondy a primery, u nichž 

je emitace fluorescence závislá na jejich intermolekulární interakci s templátem. 

Jednotlivé typy sond jsou srovnatelné, co se týče jejich sensitivity 

a reprodukovatelnosti. Patří sem hydrolyzační (Taqman), hybridizační sondy 

a molecular beacons (Bustin, 2002). Sondy jsou krátké oligonukleotidové sekvence, 

které během amplifikace hybridizují s komplementárním cílovým úsekem PCR 

produktu (Internet 6). 

Taqman sonda má na svém 5’ konci navázané fluorescenční barvivo (fluorofor), 

jehož fluorescenční aktivita je tlumena na 3‘ konci navázaným zhášečem. Během 

reakce je využívána 5‘-3‘ exonukleasová aktivita DNA polymeras, obvykle Taq nebo 

Tth polymeras. Ty štěpí pouze sondu hybridizovanou, nenavázaná sonda tedy zůstává 

intaktní a zhášeč tlumí veškeré fluorescenční signály (Bustin, 2000).  

 

 

Obr. 13: Struktura a mechanismus hydrolyzační Taqman sondy s fluoroforem na 5‘ konci 

a zhášečem na 3‘ konci. Sonda navázaná na amplifikovanou DNA je štěpena Taq polymerasou, 

zhášeč a fluorofor jsou oddáleny a dojde k zesílení fluorescence (Navarro a kol., 2015). 

 

Systém hybridizačních sond využívá dvou fluorescenčních sond. K detekci 

fluorescenčního signálu dojde pouze v případě navázání obou sond na cílovou 

sekvenci, čímž se zvyšuje specifičnost reakce (Bustin, 2000; VanGuilder a kol., 2008). 

 

 

Obr. 14: Struktura a mechanismus hybridizační sond. 3‘ konec jedné sondy je značen 

fluoroforem (akceptor energie), 5‘ konec druhé sondy fluoresceinem (donor energie). 

Po excitaci donoru a navázání obou sond dojde k rezonančnímu přenosu energie z donoru 

na akceptor a k emitaci červeného záření (Dahan a kol., 2013). 
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Molecular beacons jsou hybridizační sondy ve tvaru vlásenky, jejíž konce jsou 

navzájem komplementární a samotná struktura vlásenky je komplementární k cílové 

DNA sekvenci (Bustin, 2000). 

 

Obr. 15: Struktura a mechanismus Molecular beacons. Základem je struktura vlásenky, která 

je komplementární k cílové sekvenci amplifikované DNA. Na 5‘ konci je navázán flurofor 

a na 3‘ konci zhášeč, po navázání k amplifikované DNA dojde k jejich oddálení a vyzáření 

fluorescence (Navarro a kol., 2015). 

 

Detekce pomocí technologie LUX (Light Upon eXtension) využívá primeru ve tvaru 

vlásenky značeného na 3‘ konci fluoroforem. Avšak na rozdíl od molecular beacons 

není na druhém konci vázán zhášeč (Nordgren a kol., 2010). 

 

Obr. 16: Struktura a mechanismus technologie LUX.  Vlásenková struktura má na 3‘ konci 

navázaný fluorofor. Emitace fluorescence je tlumena samotnou vlásenkovou strukturou, 

k emitaci dojde po jejím rozbalení a navázání k cílové sekvenci (Navarro a kol., 2015). 

 

Dalším detekčním systémem je technika Scorpions, která signální reakci významně 

zrychluje. Sonda má opět tvar vlásenky. Na 5‘ konci je navázán fluorofor, který 

je zhášen vlásenkovou strukturou. 3‘ konec se zhášečem je spojený se specifickým 

primerem pomocí monomeru, většinou hexethylenglykolu, který brání amplifikaci sondy 

v nepřítomnosti cílového sekvence (Bustin, 2002). 
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Obr. 17: Struktura a mechanismus detekčního systému Scorpions s vlásenkovou strukturou. 

Na 5‘ konci je navázaný flurofor, 3‘ konec se zhášečem je spojen se specifickým primerem. 

Nežádoucí amplifikaci brání tzv. blokátor. Po navázání primeru k templátu a jeho extenzi 

je vlásenka denaturována a hybridizována s komplementární sekvencí v rámci stejného řetězce 

DNA a fluorescenční signál je vyzářen (Navarro a kol., 2015). 

 

2.2.2 Metody vyhodnocení 

 

Data získaná během q-PCR se vyhodnocují analýzou amplifikační křivky vyjadřující 

závislost naměřené fluorescence na pořadovém číslu příslušného cyklu PCR. Výsledná 

amplifikační křivka má esovitě zakřivený tvar a skládá se ze tří částí. V počáteční 

lineární (baseline, background) fázi není ještě fluorescenční signál vznikajících 

amplikonů měřitelný, není tedy vyšší než fluorescenční práh (threshold), který 

je automaticky stanoven přístrojem. Při vzniku dostatečného množství amplikonů 

vykazujících měřitelnou fluorescenci začíná exponenciální (log) fáze rostoucí, dokud 

nenastane poslední fáze plató, kdy se množství amplikonů nemění a fluorescenční 

signál je konstantní (Internet 9; Internet 6). 

 

 

Obr. 18: Amplifikační křivka vyjadřující závislost fluorescence na počtu proběhnutých PCR 

cyklů. Skládá se ze tří částí: lineární fáze, kdy není fluorescenční signál amplikonů měřitelný, 

exponenciální fáze, kdy fluorescence překoná fluorescenční práh (threshold) a poslední plató 

fáze, kdy je fluorescenční signál konstantní (upraveno z Ahmed, 2005). 
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Metoda sledování fluorescence v reálném čase umožňuje určit hodnotu Ct 

(threshold cycle) v exponenciální fázi. Ct, někdy také nazývaný také Cp (crossing 

point), udává cyklus amplifikace, ve kterém hodnota fluorescenčního signálu překoná 

threshold. Pomocí určení Ct se snadno určí počáteční koncentrace templátu ve vzorku 

v rozsahu až 10 řádů (Internet 9; Internet 6; Nolan a kol, 2006). 

 

 

Obr. 19: Amplifikační křivky jednotlivých vzorků. Na ose x je znázorněn počet proběhnutých 

cyklů, na ose y intenzita fluorescenčního signálu. Z grafu lze určit Ct (threshold cycle) 

jednotlivých vzorků, což je hodnota udávající cyklus, ve kterém byl překročen fluorescenční 

práh (threshold). Obecně platí, že čím dříve je dosaženo exponenciální fáze, tzn. čím nižší 

je Ct, tím vyšší množství templátu bylo ve vzorku na začátku reakce (upraveno z Internet 6). 

 

2.2.2.1 Kvantitativní analýza 

 

Absolutní kvantifikace 

Jedna z možností určení množství templátu je absolutní kvantifikace. Absolutní 

množství templátu je stanoveno pomocí kalibrační křivky. Ta je sestavena za použití 

postupně ředěných standardů o známé koncentraci (Internet 6; Nolan a kol., 2006). 

Jako standardy jsou používány dvouvláknové i jednovláknové DNA, cDNA a cRNA 

obsahující cílovou sekvenci. Nejčastěji využívaným standardem je cDNA získaná 

vložením do vhodného cyklického plasmidového vektoru. Jeho namnožením 

a následným rozštěpením restrikčními endonukleasami je získán lineární plasmid 

obsahující cílovou sekvenci (Ahmed, 2005). 

Zvolený rozsah koncentrací standardů musí zahrnovat koncentraci testovaného 

vzorku a musí odpovídat koncentracím, které jsou daným PCR termocyklérem 

detekovatelné (Ahmed, 2005). Postupně naředěné standardy se podrobí RT PCR 
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a analýzou vzniklých amplifikačních křivek se vyhodnotí jejich Ct. Následně se sestrojí 

kalibrační křivka vynesením hodnot Ct proti logaritmu počátečního množství kopií 

ve standardech. Množství templátu ve vzorku je pak zjištěno z rovnice lineární regrese 

(Bustin, 2000). 

 

 

Obr. 20: Vztah amplifikační a kalibrační křivky. Postupně naředěné standardy se podrobí PCR 

a následně se sestrojí amplifikační křivka (závislost fluorescence na počtu proběhnutých 

cyklů), ze které jsou vyhodnoceny hodnoty Ct. Ze získaných Ct hodnot se sestrojí kalibrační 

křivka (závislost Ct na počátečním počtu kopií) (upraveno z Nolan a kol., 2006). 

 

Kromě množství templátu ve vzorku lze z kalibrační křivky zjistit také další 

parametry, jako je korelační koeficient a sklon křivky. Korelační koeficient (R2) udává, 

nakolik se naměřená data shodují s průběhem kalibrační křivky. Ideální hodnota 

R2 je 1, ačkoli povolené jsou hodnoty vyšší než 0,98. Sklon křivky je lineární 

a je měřítkem efektivity reakce. K obdržení správných a reprodukovatelných výsledků 

je třeba, aby účinnost byla co nejbližší 100% a sklon křivky byl v rozsahu -3,2 a -3,5 

(Internet 6; Nolan a kol., 2006). 
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Obr. 21: Kalibrační křivka vyjadřující závislost Ct (threshold cycle) na logaritmu počátečního 

množství kopií ve vzorcích. Rozsah zvolených koncentrací standardů musí zahrnovat 

koncentraci testovaného vzorku. Zde byl zvolen rozsah 5 log, tedy počet kopií od 10
1
 do 10

5
. 

Důležitými parametry jsou korelační koeficient a sklon křivky (upraveno z Nolan a kol., 2006). 

 

Relativní kvantifikace 

Při relativní kvantifikaci je porovnávána exprese cílového genu a genu referenčního. 

Koncentrace cílového genu je pak vyjádřena v poměru k danému referenčnímu genu. 

Jako referenční geny se používají tzv. provozní (housekeeping) geny, které jsou 

přítomny ve všech buňkách. Exprese mRNA těchto genů je stabilní a jsou používány 

také jako vnitřní kontrola (kalibrátor) variability. Používány jsou např. albumin, β-aktin, 

glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenasa, tubulin (Pfaffl, 2001; Internet 9). 

Nejčastěji se pro stanovení relativní kvantity genové exprese používá komparativní 

Ct metoda (2–ΔΔCT). Ta srovnává změnu exprese cílového a referenčního genu 

v testovaném a kontrolním vzorku. Jedná se o model bez korekce efektivity 

(Schmittgen a Livak, 2008). Vzorec výpočtu poměru genové exprese 2-ΔΔCt: 

2-ΔΔCt = [ (Ct cílový gen – Ct referenční gen) vzorku 

– ( Ct cílový gen – Ct referenční gen) kontroly] 

 

2.2.2.2 Ověření validity získaných výsledků  

 

Specificita q-PCR je ovlivněna navrženými primery a reakčními podmínkami. 

Nicméně i dobře navržené primery mohou utvářet dimery nebo jiné nespecifické 

produkty. V případě RT q-PCR je dalším rizikem přítomnost genomové DNA ve vzorku, 

která může být také amplifikována a znehodnotit tak výsledky PCR (Internet 6). 

K charakterizaci a určení specificity produktu q-PCR se analyzuje křivka tání. 

Analýzu křivky tání lze provést pouze v případě q-PCR používajících takový detekční 

systém, ve kterém zůstává fluorofor během elongace navázaný na amplikon (detekční 
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systém SYBR green). Během analýzy je vzorek postupně zahříván až nad jeho teplotu 

tání (melting temperature, Tm), což je teplota, při které se polovina párů dusíkatých 

bazí v DNA od sebe oddělí, tzn. polovina molekul DNA je dvouvláknová a druhá 

polovina jednovláknová. Současně je zaznamenávána fluorescenční aktivita produktu. 

Křivka tání vzniká vynesením intenzity fluorescence proti příslušné teplotě. 

Při dosažení Tm produktu je v křivce tání zaznamenán ostrý pokles fluorescence. 

Tento pokles je způsoben disociací interkalačního barviva ze vzniklé jednovláknové 

DNA (Internet 10; Nolan a kol., 2006; Bustin 2000, Internet 6). 

 

Obr. 22: Křivka teploty tání vyjadřující závislost intenzity fluorescence na teplotě. Postupným 

zahříváním vzorku dochází k denaturaci DNA. Teplota, při níž je ve vzorku polovina DNA 

jednovláknová a polovina dvouvláknová, se označuje jako teplota tání (Tm) (upraveno 

z Internet 11). 

 

Analýzou křivky tání lze rozlišit specifické produkty od dimerů primerů a jiných 

nespecifických artefaktů tajících většinou při nižší teplotě. Jelikož hodnota Tm závisí 

na délce DNA a zastoupení párů bazí, je pro každou molekulu DNA charakteristická. 

Amplikony bohaté na G a C mají vyšší Tm než ty s vyšším zastoupením A a T 

(Internet 10; Nolan a kol., 2006; Bustin 2000). 

Pro lepší odhad Tm software vytvoří derivaci křivky tání, kde vrchol křivky odpovídá 

Tm. Pokud vzniká v q-PCR jen jeden amplikon, je v křivce tání zaznamenán jen jeden 

vrchol, v případě dimerů nebo jiných nespecifických produktů jsou navíc přítomny další 

vrcholy (Internet 10; Nolan a kol., 2006; Bustin 2000). 
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Obr. 23: Derivovaná křivka tání vyjadřující závislost druhé derivace fluorescence na teplotě. 

Vrchol křivky odpovídá teplotě tání (Tm). V grafu jsou zaznamenány dva vrcholy, z čehož 

vyplývá přítomnost nespecifických artefaktů ve vzorku. V tomto případě je nespecifickým 

artefaktem genomová DNA s vyšším Tm než cílová mRNA (upraveno z Nolan a kol., 2006). 

 

Dimery primerů jsou často objeveny ve slepých vzorcích, což jsou vzorky 

neobsahující templát (no template kontrol, NTC). Pokud jsou v NTC zjištěny dimery 

primerů, lze předpokládat jejich přítomnost i ve vzorku s templátem a je nutností 

primery navrhnout znovu. Analýzou křivky tání NTC lze tedy odlišit dimery primerů 

od jiných amplifikovaných nespecifických artefaktů.  

Přítomnost nespecifických produktů ve vzorku není žádoucí, jelikož je snížena 

účinnost q-PCR reakce, znehodnocena analýza a mohou být získány falešně pozitivní 

výsledky (Internet 6). 
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CÍL PRÁCE 

 

Cílem práce bylo stanovit expresi mRNA enzymu DHRS3 v lidských tkáních pomocí 

kvantitativní PCR v reálném čase za použití fluorescenčního barviva SYBR green jako 

detekčního systému a přispět tak k rozvoji nových poznatků v rámci zkoumání 

vlastností a role enzymu DHRS3 v lidském organismu. Cíl práce lze rozdělit na několik 

dílčích částí: 

 

 příprava standardů pro absolutní kvantifikaci DHRS3 

 provedení homogenizace tkání a izolace mRNA ze vzorků tkání 

 zkontrolovat kvalitu a čistotu mRNA spektrofotometrickým stanovením 

 koncentrace a metodou 3‘-5‘ assay 

 odstranění genomové DNA ze vzorku mRNA 

 reverzní transkripce mRNA do cDNA 

 provedení kvantifikace mRNA enzymu DHRS3 ve vzorcích lidských tkání 

 analýza křivek tání 
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

3 Použitý materiál  

 

3.1 Biologický materiál 

 

 cDNA DHRS3 ve vektoru pFB-CT10HF-LIC SGC Oxford (Velká Británie) 

 

 E. coli HB101     Promega (USA) 
(F–, thi-1, hsdS20 (rB–, mB–), supE44, recA13,  
ara-14, leuB6, proA2, lacY1, galK2, rpsL20 (strr),  
xyl-5, mtl-1) 

 

 DHRS3 Forward primer     Generi Biotech (ČR) 

5‘-TGGTCCATGGGAAGAGCCTA-3‘ 

 

 DHRS3 Reverse primer    Generi Biotech (ČR) 

5-TGTCCGCCCTTTGAAAGTGT-3‘ 

 

 GAPDH 3‘ Forward primer   Generi Biotech (ČR) 

5‘-GGTCTCCTCTGACTTCAACAGC-3‘ 

 

 GAPDG 3‘ Reverse primer   Generi Biotech (ČR) 

5‘-TGTAGCCAAATTCGTTGTCATACC-3‘ 

 

 GAPDH 5‘ Forward primer   Generi Biotech (ČR) 

5‘-TGGTCACCAGGGCTGCTT-3‘ 

 

 GAPDH 5‘ Reverse primer   Generi Biotech (ČR) 

5‘-AGCTTCCCGTTCTCAGCCTT-3‘ 

 

 Oligo(dT) 100pmol     Generi Biotech (ČR) 

 

 vzorky lidských tkání získané ze tří  Miroslav Šafr (LF v HK, ČR)  

subjektů, každému subjektu bylo  

odebráno 16 vzorků různých tkání    

(subjekty byly mužského pohlaví, středního  

věku, po náhlé smrti, bez zřejmého onemocnění)     
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3.2 Chemikálie 

 

 Alkalická fosfatasa pufr     TaKaRa (Japonsko) 

 BSA (100x)      NEB (Německo) 

 Chloroform      SERVA (Německo) 

 DNase I pufr      NEB (MA, USA) 

 dNTP mix 10nM      Sigma-Aldrich (ČR) 

 DTT 0,1 M      Invitrogen (USA) 

 Ethanol 96%      Sigma-Aldrich (Německo) 

 First-Strand pufr     Invitrogen (USA) 

 Isopropan-2-ol      Merck (ČR) 

 RNAlater       QIAGEN (Německo) 

 NEBuffer 3 (10x)     NEB (Německo) 

 H2O pro molekulární biologii 

 TRI reagent      Generi Biotech (ČR) 

3.3 Enzymy 

 Restrikční enzym Eco RV    NEB (Německo) 

 DNase I treatment     NEB (USA) 

 RNase       Sigma-Aldrich (Německo) 

 Superscript II Reverse Transcriptase   Invitrogen (USA) 

 Alkalická fosfatasa    TaKaRa (Japonsko) 

3.4 Kity 

 Plasmid MIDI Kit      QIAGEN (Německo) 

 NucleoSpin Kit      Macherey-Nagel (Německo) 

 qPCR Core kit for SYBR green I   Eurogentec (USA) 
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4 Použité pomůcky a přístroje 

 

4.1 Pomůcky 

 

 Automatické pipety 

 Homogenizátor 

 Špičky (0,5 l - 5 ml) 

 Mikrozkumavky (0,2 ml – 2 ml) 

 Erlenmeyerovy baňky 

 Kádinky 

 Odměrné válce 

 Skleněné zkumavky 

 Zkumavky s šroubovacím víčkem 
 

 

4.2 Přístroje 

 

 Analytické váhy      Scaltec Sartorius (Německo) 

 Autokláv      SHP Steriltechnik AG (Německo) 

 Box s laminárním prouděním    Esco ISOCIDE (USA) 

 Centrifuga Heraeus BiofugeStratos   Thermo Electro Corporation (USA)  

 CFX96 Touch™ Real-Time PCR   Bio-Rad Laboratories (USA) 

Detection System       

 Hlubokochladící box HeraFreeze   Thermo Electro Corporation (USA)  

HFU 486 TOP      

 Inkubovaná třepačka Ecotron    Infors HT (Švýcarsko) 

 Minicentrifuga Eppendorf MiniSpin Plus  Eppendorf (Německo) 

 MJ Mini Thermo Cycler     Bio-Rad (USA) 

 NanoDrop 1000 spektrofotometr   Thermo Fisher Scientific (USA) 

 Software GraphPad Prism 6.00    GraphPad Software (USA) 

 Výrobník ledové tříště     AF 80 Scotsman (Itálie) 

 Magnetické míchadlo     Big-squid IKA (Německo) 

 Mikrovlnná trouba     Zanussi (Itálie) 

 pH metr       Orion 410A Thermo (USA) 

 Vodní lázeň s termostatem  P5 + DC10   Thermo Haake (Německo) 
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5 Příprava živných médií a roztoků 

 

5.1 Živná média 

 

 LB médium (Luria-Bertaini médium) 

Složení: 1% (w/v) trypton, 0,5% (w/v) kvasničný extrakt, 10 mM NaCl  

 

5.2 Roztoky 

 

 Ampicilin 50 µg/ml 

 Ethanol 70% 

 

6 Metodika 

 

6.1 Příprava standardů na absolutní kvantifikaci 

 

6.1.1 Namnožení plasmidů 

 

Plasmid pFB-CT10HF-LIC s vloženou sekvencí DHRS3 byl transformován 

do bakterií E. coli HB101 tak, že 1 μl plasmidu byl přidán k 100 μl kompetentních 

bakterií. Tato směs byla inkubována 30 min na ledu, poté 90 s zahřívána na 42 °C 

na vodní lázni a opět inkubována 5 min na ledu. Pak bylo přidáno 900 μl LB média 

předehřátého na 37 °C a následovala 1-4 hodiny trvající inkubace při 37 °C a 180 g. 

Po inkubaci byl obsah mikrozkumavky přenesen do Erlenmayerovy baňky obsahující 

50 ml LB média s 50 μl ampicilinu předehřátého na 37 °C a inkubován přes noc 

při 37 °C a 180 g. Na druhý den byla noční kultura přenesena do sterilní zkumavky se 

šroubovacím víčkem a centrifugována 15 min při 6000 g a 4 °C.  

Purifikace plasmidu byla provedena pomocí komerčního kitu (Plasmid MIDI Kit, 

Qiagen). Noční kultura z transformace byla centrifugována 15 min při 6000 g a 4 °C 

a poté byl odstraněn supernatant a získaná bakteriální peleta byla resuspendována 

25 ml pufru P1 s přidanou RNAsou. Dále byly přidány 4 ml pufru P2 a vzniklá směs 

byla důkladně promíchána energickým obracením zkumavky a následně 15 min 

inkubována při laboratorní teplotě. Po inkubaci byly přidány 4 ml předchlazeného 
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pufru P3, směs byla opět promíchána a poté 15 min inkubována na ledu. Následně 

byla spektrofotometricky změřena koncentrace cyklického plasmidu. 

 

6.1.2 Linearizace plasmidů 

Linearizace plasmidů byla provedena pomocí restrikční endonukleasy Eco RV. 

Plasmid (byl použit takový objem, aby jeho výsledná koncentrace ve směsi byla 

50 ng/μl) byl smíchán s 2 μl NEBufferu 3 (10x), 2 μl BSA (100x), 1 μl restrikčního 

enzymu Eco RV a objemem H2O doplňujícím celkové množství reakční směsi do 20 μl. 

Směs byla 120 min inkubována při 37 °C a po inkubaci byla restrikční endonukleáza 

inaktivována zahřátím směsi na 75 °C po dobu 10 min. Následně byl plasmid 

defosforylován pomocí alkalické fosfatázy. K 20 μl reakční směsi bylo přidáno 3,17 μl 

alkalické fosfatasy, 3 μl pufru pro alkalickou fosfatasu a 3,83 μl H2O. Tato směs byla 

15 min inkubována při 37 °C a poté byla inaktivována alkalická fosfatasa zahřátím 

směsi na 65 °C po dobu 15 min. 

Získaný linearizovaný defosforylovaný plasmid pFB-CT10HF-LIC s vloženou 

sekvencí pro DHRS3 byl purifikován pomocí komerčního kitu (NucleoSpin Kit, 

Macherey-Nagel). K 30 μl vzorku plasmidu bylo přidáno 60 μl pufru A3. Směs byla 

důkladně promíchána a přenesena do kolony ve sběrné zkumavce a centrifugována 

1 min při 11 000 g. Kolona byla promyta 500 μl pufru AW předehřátého na 50 °C 

a centrifugována 1 min při 11 000 g. Na kolonu bylo přidáno 600 μl pufru A4 

a následovala opět centrifugace trvající 1 min při 11 000 g. Po odebrání supernatantu 

byla kolona centrifugována 2 min při 11 000 g. Sběrná zkumavka byla odstraněna 

a kolona umístěna do čisté zkumavky, bylo přidáno 50 μl pufru AE, 1 min inkubováno 

při 37 °C a poté 1 min centrifugováno při 11 000 g. Následně byla spektrofotometricky 

změřena koncentrace připravného lineárního plasmidu. Tato koncentrace byla 

naředěna na koncentraci 18 ng/μl. Její hodnota byla opět spektrofotometricky ověřena. 

 

6.1.3 Příprava kalibrační řady 

 

Následovala příprava kalibrační řady. Kalibrační řada byla připravena z osmi 

standardů v rozsahu od 101 do 108 počtu molekul plasmidů. Tento rozsah byl zvolen 

na základě předpokladu, že výsledné množství stanovované mRNA nebude vyšší než 

108 transkriptů. Nejdříve bylo vypočítáno, jaká koncentrace plasmidů odpovídá danému 

počtu molekul plasmidů, viz Tab. 3. Ze zásobního roztoku plasmidů 

o koncentraci 18 ng/ml byl naředěn kalibrační roztok odpovídající 108 molekul plasmidů 
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a z něj byly připraveny jednotlivé standardy postupným ředěním 1:9. Kalibrační roztoky 

byly použity pro q-PCR v kapitole 6.6.2. 

 

Tab. 3 Koncentrace plasmidů odpovídající jednolitvým počtům molekul plasmidů. 

 

 

6.2 Homogenizace tkání a izolace RNA 

Vzorky lidských tkání byly při odběru vloženy do konzervantu RNAlater a uloženy 

při 20 °C. Po rozmrazení bylo 100 mg vzorku tkáně přeneseno sterilní jehlou 

do mikrozkumavky o objemu 1,5 ml a homogenizováno s pomocí homogenizační 

tyčinky nejprve bez a následně s 0,2 ml. Po homogenizaci bylo jeho množství doplněno 

na 1 ml. Poté se takto vytvořená suspenze nechala inkubovat 5 min při pokojové 

teplotě.  

Do suspenze bylo přidáno 0,2 ml chloroformu. Mikrozkumavky byly intenzivně 

třepány 15 s a nechány 15 min stát při laboratorní teplotě. Vzorky byly centrifugovány 

po dobu 15 min při 4 °C a 12 000 g. Po centrifugaci byla suspenze rozdělena do třech 

fází – horní vodnou fázi obsahující rozpuštěnou RNA, prostřední interfázi s DNA 

a proteiny a spodní organickou fázi se zbytkem TRI reagentu a tkáňového 

homogenátu. Horní vodná fáze byla přenesena do nových zkumavek a smíchána 

s 0,5 ml propan-2-olu. Po vytvoření bílého zákalu na rozhraní kapalin byl vzorek 

promíchán, inkubován 10 min při pokojové teplotě a centrifugován 8 min při 4 °C 

a 12 000 g. Na dně, resp. na straně zkumavky byla usazena bílá nebo gelovitá peleta. 

Po odstranění supernatantu byla RNA peleta promyta 1 ml 96% ethanolu, jemně 

zvortexována a centrifugována 8 min při 4 °C a 12 000 g. 96% ethanol byl odstraněn 

a peleta se nechala volně sušit 3 – 5 min, následně byla rozpuštěna v  H2O dle její 
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velikosti (50 - 500 μl). Koncentrace izolované RNA byla spektrofotometricky změřena 

a poté byl vzorek zamražen na -80 °C pro další použití.  

 

6.3 Kontrola kvality a čistoty RNA 

 

6.3.1 Spektrofotometrické stanovení koncentrace RNA 

 

Koncentrace izolované RNA byla změřena spektrofotometricky na přístroji Nanodrop 

při 260 nm. Dále byla změřena také absorbance při 280 nm. Jejich poměr se používal 

pro stanovení čistoty izolované RNA. Pouze vzorky s hodnotou vyšší než 1,75 byly 

použity k následujícím pokusům. 

 

6.3.2 Metoda 3´:5´ assay 

 

Nejdříve byl připraven MasterMix za použití komerčního kitu (q-PCR SYBR green I 

core kit). Jednotlivé složky MasterMixu jsou uvedeny v Tab. 4.  

 

Tab. 4 Množství jednotlivých komponent používaných během 3‘:5‘ assay. 

 

 

Poté byly do stripů napipetovány 4 μl cDNA, získané v kapitole 6.5, a 16 μl 

připraveného Master mixu. Tento postup byl proveden zvlášť pro 3‘ konec a 5‘ konec 

genu. Zároveň byl připraven slepý vzorek, ve kterém byl nahrazen vzorek cDNA H2O. 

Tato směs se dala do PCR cykléru a byl spuštěn program, jehož parametry jsou 

uvedené v Tab. 5.  

 

 

složka objem [μl]

H2O 9,1

10x reakční pufr 2

50 mM MgCl2 1,4

5 mM dNTP 0,8

Forward primer 1

Reverse primer 1

SYBR Green diluted 0,6

Hotgoldstar polymerasa 0,1
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Tab. 5 Parametry jednotlivých PCR cyklů. 

 

 

Byl zkontrolován průběh amplifikačních křivek, křivek tání a byly určeny hodnoty Ct. 

Byl vypočítán 3´:5´poměr podle metody „comparative“, jehož akceptovatelné hodnoty 

jsou v rozmezí 1 - 11. Výpočet poměru 3‘:5‘ podle metody „comparative“: 

 

, 

 

kde Ct(3‘) je množství cDNA poblíž 3‘ konce a Ct(5‘) množství cDNA poblíž 5‘ konce 

genu (Nolan, 2006; Schmittgen a Livak, 2008). 

 

6.4 Odstranění genomové DNA 

Do mikrozkumavky o objemu 0,2 ml bylo postupně nepipetováno 2 μl Dnase 

reakčního pufru, 2 μl DNAsy I a nakonec H₂O a vzorek RNA, získaný v kapitole 6.2, a 

to v takovém množství, aby výsledná koncentrace RNA byla 500 ng/μl a výsledný 

objem reakční směsi 20 μl. 

Vzniklé roztoky byly inkubovány 30 min při 37 °C a následně 10 min při 75 °C. Poté 

byly uloženy na -80 °C. Zároveň byl připraven slepý vzorek, v němž byl nahrazen 

vzorek RNA H2O. Nakonec byla spektrofotometricky změřena koncentrace vzorku 

RNA, viz kapitola 6.3.1. 

 

6.5 Reverzní transkripce 

 

Do mikrozkumavky bylo postupně napipetováno 1 μl Oligo(dT) a vzorek RNA a H₂O, 

aby výsledná koncentrace RNA ve směsi byla 200 ng/μl a výsledný reakční objem 

směsi byl 20 μl. Poté byla reakční směs inkubována 5 min při 65 °C a následně 

schlazena na ledě. 8 μl této směsi bylo přidáno k Master Mixu, viz Tab. 6. 

teplota čas počet cyklů

95°C 10 min 1

95°C 15 s 45

60°C 1 min 45

72°C 1 min 45

65-95°C zvyšování teploty o 0,5°C každých 30 s 1

3‘:5‘ = 2-∆Cq

∆Ct = Ct(3´) – Ct(5´)
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Tab. 6 Složení Master Mixu používaného v průběhu reverzní transkripce. 

 

 

Vzniklá směs byla inkubována 50 min při 42 °C a poté zahřívána na 65 °C 

na 20 min, aby došlo k inaktivaci enzymu. Připravená cDNA byla naředěna 

na koncentraci 20 ng/μl a uchovávána při -80 °C pro další použití.  

 

6.6 Stanovení exprese mRNA DHRS3 

 

6.6.1 Návrh primerů 

 

Před provedením q-PCR byly navrženy specifické primery pro mRNA DHRS3  

pomocí nástroje Primer-BLAST (Internet 12), jejich specifita byla potvrzena pomocí 

nástroje BLAST (Internet 13). Případná tvorba sekundárních struktur (např. vlásenky) 

byla vyvrácena pomocí nástroje mFOLD (Zuker, 2003). Sekvence navržených primerů 

je uvedena v experimentální čísti v kapitole 3.1.  

 

6.6.2 Kvantitativní PCR v reálném čase (q-PCR) 

 

Kvantitativní PCR v reálném čase byla provedena za použití  komerčně dostupného 

kitu (qPCR SYBR green I core kit). Byl připraven Master Mix, ke kterému byla přidána 

templátová cDNA, viz Tab. 7. Templátová cDNA byla získána reverzní transkripcí 

z RNA (viz kapitola 6.5), která byla izolována ze vzorků tkání (viz kapitola 6.2). Spolu 

s takto připravenou cDNA byly q-PCR podrobeny i kalibrační vzorky cDNA v rozsahu 

101 až 108 počtu molekul plasmidů, připravené v kapitole 6.1.3. Jednotlivé vzorky byly 

připraveny v tripletech. Každý triplet byl podroben jednomu průběhu q-PCR. 

Pro všechna stanovení byl současně připraven slepý vzorek, ve kterém byl vzorek 

cDNA nahrazen H2O.  

 

 

 

složka objem [μl]

5x First-Strand pufr 4

0,1M DTT 2

10 nM dNTP mix 1

SuperScript II RT 1
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Tab. 7 Množství jednotlivých komponent používaných během q-PCR. 

 

 

V termocykléru byl zvolen přednastavený program, jehož parametry jsou uvedeny 

v Tab. 8. 

 

Tab. 8 Přehled parametrů používaných během jednotlivých fází PCR. 

 

 

6.6.3 Vyhodnocení výsledků 

 

Po ukončení PCR byla pomocí analýzy křivek tání posouzena případná 

kontaminace vzorku nespecifickými produkty, jako jsou dimery primerů nebo 

genomová DNA. Zaznamenány byly hodnoty Tm jednotlivých vzorků, které by měly být 

přibližně stejné. Rovněž byl sledován průběh derivované křivky tání, přičemž 

přítomnost více než jednoho vrcholu indikuje kontaminaci nespecifickými artefakty. 

Z amplifikačních křivek kalibračních roztoků byla vytvořena kalibrační přímka. 

Z rovnice lineární regrese kalibrační přímky přímky byl vyhodnocen počet kopií 

transkriptů DHRS3 ve vzorcích získaných z tkání. Výsledky jsou udané jako počet 

transkriptů DHRS3 na na celkové RNA. 

složka objem [μl]

H2O 9,1

10x reakční pufr 2

50 mM MgCl2 1,4

5 mM dNTP 0,8

Forward primer 1

Reverse primer 1

SYBR Green diluted 0,6

Hotgoldstar polymerasa 0,1

cDNA 4

celkem 20

teplota čas počet cyklů

95°C 10 min 1

95°C 15 s 45

60°C 1 min 45

72°C 1 min 45

65-95°C zvyšování teploty o 0,5°C každých 30 s 1
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VÝSLEDKOVÁ ČÁST 

 

7. Výsledky 

Stanovení počtu kopií mRNA DHRS3 v lidských tkáních bylo provedené formou 

pilotní studie, ve které byly použity vzorky tkání získané ze tří subjektů. Tyto vzorky 

byly odebrané v co nejkrátším intervalu po smrti (4-14 h) tak, aby se zabránilo 

nadměrné degradaci. Každému ze subjektů bylo odebráno celkem 16 různých tkání 

zastupující hlavní orgány organismu. Všechny tři subjekty byly mužského pohlaví, 

středního věku, po náhlé smrti a bez zřejmého onemocnění a intoxikace.  

 

7.1 Izolace RNA a transkripce do cDNA 

 

Tyto tkáně bylo nejprve třeba homogenizovat a izolovat z nich RNA. RNA byla 

izolována ze 100 mg vzorku tkáně za použití 1 ml TRI reagentu. Čistota získaných 

vzorků RNA byla ověřena pomocí stanovení absorbance při vlnových délkách 260 nm 

a 280 nm. Pro stanovení čistoty RNA byl důležitý poměr absorbancí A260/A280. 

Všechny námi testované vzorky mohly být použity k následujícím pokusům, jelikož 

jejich poměr A260/280 byl vyšší než 1,75 a dosáhly tak požadované čistoty.  

Následně byla ze vzorku RNA odstraněna případná kontaminace genomovou DNA, 

jejíž přítomnost ve vzorku by mohla znehodnotit konečné výsledky. RNA zbavená 

kontaminace genomovou DNA byla za pomoci reverzní transkriptasy SuperScript II RT 

a oligo(dT) primerů převedena do cDNA, přičemž byl předpokládán 100% přepis. 

 

7.2 Stanovení kvality cDNA 

 

Integrita, resp. kvalita získané cDNA, byla zjištěna pomocí metody 3‘:5‘ assay. Byly 

použity dvě sady podobně účinných primerů navržených na 3‘ a 5‘ konec genu 

pro glyceraldehyd-3-fosfát dehydrogenasu (GAPDH). Tudíž byly provedeny dvě 

nezávislá stanovení cDNA, z nichž byl vypočítán poměr množství cDNA poblíž 3‘ a 5‘ 

konce genu (3´:5´poměr), což je ukazatel kvality cDNA. 3‘:5‘ assay byla provedena pro 

všechny získané vzorky a k amplifikaci cDNA pomocí q-PCR byly použity pouze vzorky 

s poměrem 3‘:5‘ v rozsahu 1 - 11, jelikož při poměru vyšším než 11 je ve vzorku 

pravděpodobně přítomna degradovaná cDNA. Dostatečná kvalita cDNA pro q-PCR 

byla prokázána u subjektu 1 u 9 z 16 vzorků (Tab. 9), a sice u vzorků srdce, jater, 

ledvin, slinivky břišní, nadledvin, žaludku, tenkého střeva, kosterního svalu a štítné 
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žlázy. U subjektu 2 celkem 11 z 16 vzorků (Tab. 10) dosáhlo požadované integrity, a to 

vzorky mozku, plic, jater, sleziny, ledvin, varlat, žaludku, tlustého střeva, kosterního 

svalu, oka a štítné žlázy. U subjektu 3 odpovídalo požadované kvalitě 9 vzorků z 16 

(Tab. 11), tedy vzorky získané z mozku, jater, sleziny, ledvin, nadledvin, varlat, 

prostaty, žaludku a štítné žlázy. U ostatních vzorků cDNA došlo pravděpodobně 

k nadměrné degradaci a tyto vzorky nebyly použity pro q-PCR. Za nejfragilnější lze 

považovat vzorky získané ze srdce, plic, slinivky břišní, prostaty, tenkého střeva, 

tlustého střeva a oka. U těchto tkání byl pro q-PCR použit vzorek pouze z jednoho 

subjektu, což může zkreslovat výsledná data. 

 

Tab. 9 Výsledky metody 3‘:5‘ assay u subjektu č. 1. K dalším pokusům byly použity pouze 

vzorky s poměrem 3‘:5‘ v rozsahu 1 - 11. 

 

∆Ct = Ct(3´) - Ct(5´); 3´:5´poměr = 2
(-∆Ct) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

typ tkáně Ct (3') Ct (5') ∆Ct 3':5' poměr

mozek 17,51 0 0 -

srdce 17,16 19,56 -2,4 5

plíce 20,51 31,65 -11,14 2257

játra 19,7 21,13 -1,43 3

slezina 0 0 0 -

ledviny 16,17 17,39 -1,22 2

slinivka břišní 21,415 23,08 -1,665 3

nadledviny 17,77 18,83 -1,06 2

varlata 17,71 0 0 -

prostata 0 0 0 -

žaludek 20,505 23,975 -3,47 11

tenké střevo 19,5 55,9 -3,4 11

tlusté střevo 21,19 28,45 -7,26 153

kosterní sval 16,34 16,89 -0,55 1

oko 20,9 26,61 -5,71 52

štítná žláza 18,13 21,52 -3039 10
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Tab. 10 Výsledky metody 3‘:5‘ assay u subjektu č. 2. K dalším pokusům byly použity pouze 

vzorky s poměrem 3‘:5‘ v rozsahu 1 - 11. 

 

∆Ct = Ct(3´) - Ct(5´); 3´:5´poměr = 2
(-∆Ct) 

 

Tab. 11 Výsledky metody 3‘:5‘ assay u subjektu č. 3. K dalším pokusům byly použity pouze 

vzorky s poměrem 3‘:5‘ v rozsahu 1 - 11.
 

 

∆Ct = Ct(3´) - Ct(5´); 3´:5´poměr = 2
(-∆Ct) 

 

typ tkáně Ct (3') Ct (5') ∆Ct 3':5' poměr

mozek 18,735 20,365 -1,63 3

srdce 21,985 26,19 -4,205 18

plíce 30,27 30,68 -0,41 1

játra 19,995 21,615 -1,62 3

slezina 27,77 27,69 -0,08 1

ledviny 19,95 21,65 -1,7 3

slinivka břišní 28,605 32,73 -4,125 17

nadledviny 13,57 21,33 -7,76 217

varlata 17,795 19,52 -1,725 3

prostata 21,77 26,83 -5,06 33

žaludek 24,705 26,7 -1,995 4

tenké střevo 21,805 25,72 -3,915 15

tlusté střevo 22,31 25,2 -2,89 7

kosterní sval 16,26 19,23 -2,97 8

oko 16,89 18,85 -1,96 4

štítná žláza 18,79 19,93 -1,14 2

typ tkáně Ct (3') Ct (5') ∆Ct 3':5' poměr

mozek 16,715 17,925 -1,21 2

srdce 20,365 30,285 -9,92 969

plíce 22,06 29,215 -7,155 143

játra 19,545 22,54 -2,995 8

slezina 22,165 25,23 -3,065 8

ledviny 18,795 20,75 -1,955 4

slinivka břišní 24,355 28,985 -4,63 25

nadledviny 18,69 20,835 -2,145 4

varlata 18,115 19,52 -1,405 3

prostata 18,13 19,52 -1,39 3

žaludek 22,19 24,555 -2,365 5

tenké střevo 22,485 27,945 -5,46 44

tlusté střevo 23,08 30,245 -7,165 144

kosterní sval 18,49 26,19 -7,7 208

oko 20,77 25,62 -4,85 29

štítná žláza 18,38 20,205 -1,825 4
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7.3 Příprava kalibračních vzorků 

 

Pro sestrojení kalibrační přímky byly amplifikovány také kalibrační vzorky 

s rozsahem od 101 do 108 počtu molekul plasmidů. Kalibrační vzorky byly připraveny 

postupným ředěním (1:9) zásobního roztoku plasmidů o koncetraci 18 ng/ml. Zásobní 

roztok byl získán transformací plasmidu pFB-CT10HF-LIC s vloženou sekvencí DHRS3 

do bakterií E. coli HB101, jejich namnožením s následovnou purifikací, linearizací 

cyklických plasmidů a defosforylací a opětovnou purifikací linerárních plasmidů. Poté 

byla spektrofotometricky změřena koncentrace získaného lineárního plasmidu a tato 

koncentrace byla naředěna na koncentraci 18 ng/ml a spektrofotometricky ověřena, 

viz Tab. 12. 

 

Tab. 12 Spektrofotometricky naměřené koncentrace lineárního plasmidu a poměr koncentrací 

naměřených při absorbanci 260 nm a 280 nm, udávající čistotu. Hodnota tohoto poměru by 

měla být vyšší než 1,75. 

 

 

7.4 Stanovení exprese mRNA DHRS3 

 

Pro stanovení množství mRNA DHRS3 v lidských tkáních, resp. počtu transkriptů 

DHRS3, byla provedena kvantitativní PCR v reálném čase za použití fluorescenčního 

barviva SYBR green jako detekčního systému. Použity byly jen vzorky cDNA 

s dostatečnou integritou. Po proběhnutí q-PCR byly získány amplifikační křivky, 

amplifikační křivky kalibračních vzorků, křivky tání a derivované křivky tání standardů 

a jednotlivých vzorků. Níže jsou uváděny reprezentativní obrázky pro subjekt 3, 

přičemž podobné výsledky byly získány i pro subjekt 1 a 2. 

 

 

 

 

koncentrace 

(ng/ μl)

poměr 

A260/A280

18,4 1,63

17,7 1,64

18,8 1,53

18,9 1,55

17,6 1,75

18,28 1,62
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7.4.1 Stanovení validity výsledků q-PCR 

 

Nejdříve byla ověřena validita získaných výsledků analýzou křivky tání (Obr. 24) 

a derivované křivky tání (Obr. 25). Analýzou křivek tání byla posouzena kontaminace 

vzorku případnými dimery primerů, genomovou DNA či jinými nespecifickými artefakty, 

které tají většinou při nižší teplotě než samotná cDNA. Teplota tání je pro každou 

molekulu DNA charakteristická, tudíž by měl být v derivované křivce tání zaznamenán 

jen jeden vrchol. Pokud jsou ve vzorku přítomny nespecifické produkty, jsou v křivce 

tání viditelné navíc další vrcholy. Jak lze vidět na Obr. 24 a 25, u všech vzorků byla 

zaznamenána přibližně stejná hodnota Tm, tedy 90 - 90,5 °C. 

 

 

 

Obr. 24: Křivka tání znázorňující závislost fluorescence jednotlivých vzorků (7 standardů 

připravených v duplikátech a 9 vzorků cDNA připravených v triplikátech) na teplotě. Z grafu lze 

zjistit hodnoty Tm pro jednotlivé vzorky. 
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V derivované křivce tání (Obr. 25) byl zaregistrován jen jeden vrchol. Tím byla 

vyloučena přítomnost nespecifických produktů nebo jiných kontaminantů a potvrzena 

specifita získaných produktů. 

 

 

Obr. 25: Derivovaná křivka tání znázorňující závislost druhé derivace fluorescence jednotlivých 

vzorků (7 standardů připravených v duplikátech a 9 vzorků cDNA připravených v triplikátech) na 

teplotě.  

 

 

7.4.2 Absolutní kvantifikace výsledků q-PCR 

 

Protože byla vyloučena přitomnost nespecifických produktů, bylo možno 

z amplifikačních křivek standardů analyzovat a určit hodnoty Ct. Ze stanovených 

hodnot Ct byla následně sestrojena kalibrační přímka (Obr. 26). Hodnota korelačního 

koeficientu kalibrační křivky, udávající nakolik se naměřená data shodují s průběhem 

kalibrační křivky, byla 0,998. Tato hodnota odpovídá povolenému rozmezí 0,98 - 1. 

Účinnost, jejíž hodnota se má co nejvíce blížit 100%, byla 91,9%. Sklon křivky byl 

lineární a jeho hodnota -3,532, což odpovídá povolenému rozsahu -3,2 a -3,5. Tím byla 

potvrzena správnost a reprodukovatelnost výsledků.  
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Obr. 26: Kalibrační křivka získaná amplifikací známého počtu kopií lineárních DHRS3 plasmidů 

(standardů), s korelačním koeficientem 0,998, účinností 91,9% a sklonem křivky -3,532.  

 

Poté byly analyzovány amplifikační křivky jednotlivých vzorků cDNA. Pro každý 

vzorek cDNA byla získána hodnota Ct, která udává cyklus amplifikace, ve kterém 

hodnota fluorescenčního signálu překoná fluorescenční práh. Z rovnice lineární 

regrese, získané z kalibrační přímky, pak bylo zjištěno dle Ct hodnot množství 

transktriptů DHRS3 v jednotlivých vzorcích. Obecně platí, že čím nižší je Ct, tím vyšší 

množství transkriptů bylo ve vzorku na začátku reakce. Tato platnost je patrná 

z amplifikační křivky na Obr. 27, kde nejnižší hodnota Ct byla stanovena pro vzorek 

cDNA získaný ze štítné žlázy, přičemž právě pro tuto tkáň byl následně detekován 

nevyšší počet transkriptů.  
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Obr. 27: Amplifikační křivky standardů a jednotlivých vzorků. Kvantitativní PCR v reálném čase 

bylo podrobeno 7 standardů (duplikáty) a 9 vzorků cDNA (triplikáty), u nichž byl po provedení 

3‘:5‘ assay zjištěn poměr 3‘:5‘ v rozsahu 1 - 11. 

 

Exprese mRNA DHRS3 u jednotlivých subjektů nebyla ve všech tkáních shodná. 

Avšak všechny tři subjekty vykazovaly významnou expresi ve štítné žláze a játrech. 

Významný rozdíl mezi jednotlivými subjekty byl v expresi ve varlatech. U subjektu 3 

byla ve varlatech naměřena silná exprese a u subjektu 2 o něco nižší. Bohužel vzorek 

varlat subjektu 1 nebyl vůbec q-PCR podroben, jelikož kvalita vzorku zjištěna pomocí 

3‘:5‘ assay nebyla pro q-PCR dostatečná. Ve vzorku tkáně prostaty, která byla získána 

ze subjektu 3, byla detekována silnější exprese mRNA DHRS3. Tato tkáň odebraná 

ze subjektu 3 však byla jediná prostatická tkáň, která byla q-PCR podrobena, jelikož 

prostatické tkáně subjektů 1 a 2 nevyhověly kritériím metody 3‘:5‘ assay, tudíž 

nevykazovaly dostatečnou kvalitu a nebyly použity k dalším pokusům.  

Rozličná exprese v rámci jednotlivých subjektů byla naměřena také v nadledvinách, 

kdy u subjektu 3 byla zaznamenána slabá exprese a u subjektu 1 jen exprese velmi 

nízká. Tkáň nadledvin odebraná subjektu 2 nevyhověla metodě 3‘:5‘ assay. Slabá 

exprese mRNA DHRS3 v ledvinách byla naměřena u všech subjektů. Slabší hladina 

exprese byla naměřena také v žaludku, ovšem pouze u subjektů 1 a 3. U subjektu 2 

nebyla v žaludku zjištěna exprese žádná. U vzorků srdeční tkáně byla naměřena velmi 

slabá hladina exprese, ale pouze u vzorků, které byly odebrány subjektu 1. Vzorky 

dalších dvou subjektů nevyhověly metodě 3‘:5‘ assay a nebyly podrobeny q-PCR. 
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 V ostatních tkáních (mozek, plíce, slezina, slinivka břišní, tenké střevo, tlusté 

střevo, kosterní sval, oko) byl detekován jen nepatrný nebo žádný počet kopií mRNA 

DHRS3. V následujících tabulkách (Tab. 13 - 15), resp. na obrázku (Obr. 28), jsou 

uvedeny počty kopií mRNA DHRS3 na ng celkové RNA v jednotlivých tkáních 

pro všechny tři subjekty. 

 

Tab. 13 Výsledky exprese mRNA DHRS3 u subjektu 1. Uvedeny jsou počty kopií mRNA 

DHRS3 na ng celkové RNA v jednotlivých tkáních pro celkem tři měření.  

 
-, vzorky dané tkáně nebyly podrobeny q-PCR, jelikož dle kriteriíí 3‘:5‘ assay nesplňovaly 

požadovanou kvalitu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

typ tkáně vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 průměr směrodatná odchylka

mozek - - - - -

srdce 240 253 266 253 13,00

plíce - - - - -

játra 1708 1706 1709 1708 1,53

slezina - - - - -

ledviny 282 295 289 289 6,51

slinivka břišní 3 7 5 5 2,00

nadledviny 33 27 38 33 5,51

varlata - - - - -

prostata - - - - -

žaludek 323 304 342 323 19,00

tenké střevo 108 114 111 111 3,00

tlusté střevo - - - - -

kosterní sval 108 138 84 110 27,06

oko - - - - -

štítná žláza 1285 1260 1234 1260 25,50

počet transkriptů v 1 ng celkové RNA
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Tab. 14 Výsledky exprese mRNA DHRS3 u subjektu 2. Uvedeny jsou počty kopií mRNA 

DHRS3 na ng celkové RNA v jednotlivých tkáních pro celkem tři měření.  

 
-, vzorky dané tkáně nebyly podrobeny q-PCR, jelikož dle kriteriíí 3‘:5‘ assay nesplňovaly 

požadovanou kvalitu. 

 

Tab. 15 Výsledky exprese mRNA DHRS3 u subjektu 3. V tabulce jsou uvedeny počty kopií 

mRNA DHRS3 na ng celkové RNA v jednotlivých tkáních pro celkem tři měření.  

 
-, vzorky dané tkáně nebyly podrobeny q-PCR, jelikož dle kriteriíí 3‘:5‘ assay nesplňovaly 

požadovanou kvalitu. 

typ tkáně vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 průměr směrodatná odchylka

mozek 20 33 45 33 12,50

srdce - - - - -

plíce 7 7 7 7 0,00

játra 1128 1148 1138 1138 10,00

slezina 0 0 0 0 0,00

ledviny 227 262 323 271 48,58

slinivka břišní - - - - -

nadledviny - - - - -

varlata 515 542 529 529 13,50

prostata - - - - -

žaludek 0 0 0 0 0,00

tenké střevo - - - - -

tlusté střevo 0 0 0 0 0,00

kosterní sval 0 0 0 0 0,00

oko 3 3 3 3 0,00

štítná žláza 1772 1797 1785 1785 12,50

počet transkriptů v 1 ng celkové RNA

typ tkáně vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 průměr směrodatná odchylka

mozek 34 29 32 32 2,52

srdce - - - - -

plíce - - - - -

játra 977 1122 1050 1050 72,50

slezina 5 5 6 5 0,58

ledviny 489 561 365 472 99,14

slinivka břišní - - - - -

nadledviny 416 416 327 386 51,38

varlata 1637 1737 1687 1687 50,00

prostata 938 632 961 844 183,67

žaludek 310 327 357 331 23,80

tenké střevo - - - - -

tlusté střevo - - - - -

kosterní sval - - - - -

oko - - - - -

štítná žláza 2750 2337 3100 2729 381,93

počet transkriptů v 1 ng celkové RNA
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Obr. 28: Graf znázorňující počet transkriptů mRNA DHRS3 na ng celkové RNA v jednotlivých 

tkáních pro všechny tři subjekty. *, pro daný subjekt nebyla uvedená tkáň testována. 
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DISKUZE 

 

SDR nadrodina je rozsáhlá heterogenní skupina enzymů, z nichž mnohá část 

nebyla dosud zcela popsána nebo byla popsána pouze v malém rozsahu. Přitom SDR 

enzymy mohou mít důležitou roli v řadě fyziologických drah a pravděpodobně 

se účastní patogeneze některých závažných onemocnění, jako je metabolický syndrom 

nebo některá nádorovoá onemocnění. Jedním z málo charakterizovaných SDR 

enzymů je DHRS3. DHRS3 dosud nebyl moc intenzivně zkoumán, navíc se většina 

studií soustředila na roli DHRS3 v metabolismu ATRA, na mechanismy indukce 

DHRS3 a na jeho vliv v embryogenezi a cyklu vidění. V současné době jsou zjišťovány 

i další vlastnosti DHRS3, mezi něž patří i účast na metabolismu dalších sloučenin, jak 

endogenních (androstendion, estron, DL-glyceraldehyd), tak xenobiotických 

(4-nitroacetofenon, benzil, acetohexamid). Studie exprese mRNA DHRS3 v lidských 

tkáních tedy může pomoci odhalovat roli DHRS3 v lidském těle a přispět k dalšímu 

podrobnějšímu poznání jeho vlastností (Škarydová a Wsól, 2012; Persson a Kallberg, 

2013; Internet 6; Lundová a kol., 2014).  

Zdá se, že doposud byly na světě publikovány pouze tři studie zabývající 

se stanovením exprese DHRS3, z nichž pouze jedna (Zolfaghari a kol., 2012) 

stanovovala expresi mRNA pomocí RT q-PCR. Avšak exprese mRNA DHRS3 nebyla 

v této studii měřená ve vzorcích lidských tkání, ale ve tkáních dospělých krys.  Další 

dvě studie (Haeseleer a kol., 1998; Cerignoli a kol., 2002) stanovovaly expresi 

v lidských tkáních, ale jsou starší více než 10 let a obě použily starší metodu 

na stanovení mRNA, Northern blotting. Analýza Northern blotting je účinná metoda 

pro stanovení exprese mRNA, avšak její nevýhodou je časová náročnost a potřeba 

vyšších množství vzorků RNA. Za citlivější metodu je považována RT q-PCR, která je 

navíc rychlejší a specifičtější než Norther blotting (Dean a kol., 2002).  

Všechny tři předchozí studie stanovovaly expresi mRNA DHRS3 pomocí relativní 

kvantifikace. Cerignoli a kol. (2002) a Haeseleer a kol. (1998) porovnávali expresi 

mRNA DHRS3 s expresí GAPDH, Zolfaghari a kol. (2012) s expresí 18S RNA. V naší 

práci jsme stanovovali expresi mRNA DHRS3 metodou kvantitativní PCR v reálném 

čase a na rozdíl od předchozích studií jsme výsledky vyhodnocovali metodou absolutní 

kvantifikace. Stejně jako Cerignoli a kol. (2002) a Haeseleer a kol. (1998) jsme zjistili 

významnou expresi mRNA DHRS3 ve štítné žláze, játrech a varlatech. Také Zolfaghari 

a kol. (2012) naměřili silnou expresi v játrech krys, ale jimi zjištěná slabá exprese 

ve varlatech našim výsledkům neodpovídá. 

Dále jsme v naší studii pozorovali silnou expresi mRNA DHRS3 v prostatě, ve které 

doposud exprese mRNA DHRS3 testována nebyla. Mimo to jsme naměřili slabou 
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expresi mRNA DHRS3 v nadledvinách, což je v souladu s daty zjištěnými Cerignolim 

a kol. (2002), ale v rozporu s výsledky, které publikovali Zolfagfari a kol. (2012), kteří 

naměřili v krysích nadledvinách velmi silnou expresi mRNA DHRS3. Námi zjištěná 

slabá exprese v ledvinách a žaludku předchozím studiím neodpovídá, jelikož ve všech 

třech předchozích studiích byla pozorována v těchto tkáních silnější exprese mRNA 

DHRS3. Námi naměřená velmi nízká exprese mRNA DHRS3 v oku je v souladu 

hodnotami, které získali Zolfaghari a kol. (2012), ale v rozporu s daty nameřenými 

Haeseleerem a kol. (1998), kteří zjistili expresi DHRS3 v hovězí sítnici. Tento rozdíl 

je pravděpodobně způsobený tím, že jsme neměli k dispozici samotnou sítnici, ale 

celou zadní část oka. Také silná exprese mRNA DHRS3 v plících, slezině a srdci 

zjištěná Cerignolim a kol. (2002) a Haeseleerem a kol. (1998) v naší práci nebyla 

zjištěna. V tenkém střevě jsme stanovili velmi slabou expresi mRNA DHRS3, což se 

shoduje s výsledky uvedenými Cerignolim a kol. (2002), ale neshoduje s výsledky, 

které naměřili Zolfaghari a kol. (2012). V ostatních tkáních (slinivka břišní, tlusté střevo, 

kosterní sval, mozek) jsme zjistili velmi nízkou hladinu exprese mRNA nebo vůbec 

žádnou, což potvrdilo data z předchozích studií. 

Rozdíly mezi výsledky naší studie a výsledky studií, které byly provedeny 

Cerignolim a kol. (2002) a Haeseleerem a kol. (1998) mohou být způsobeny použitím 

dvou odlišných metod pro stanovení exprese mRNA a také rozličným způsobem 

kvantifikace. Jako vhodnější je považována absolutní kvantifikace zahrnující sestrojení 

kalibrační křivky. Výsledky jsou obvykle vyjádřeny jako počet kopií mRNA v buňce. 

Absolutní kvantifikace tedy poskytuje přesné kvantitativní údaje o expresi mRNA 

(Schmittgen a Livak, 2008). Relativní kvantifikace, udávající výsledky jako poměr 

exprese sledovaného genu k expresi genu referenčního, je pro porovnávání exprese 

mRNA v různých tkáních méně vhodná, jelikož exprese referenčních genů, konkrétně 

G3PDH, který používali k relativní kvantifikaci také Haeseleer a kol. (1998), 

se v jednotlivých tkáních liší (Barber a kol., 2005). Pro srovnání exprese v několika 

tkáních je tedy příhodnější použít metodu poskytující exaktnější výsledky, tedy námi 

použitou absolutní kvantifikaci. 

Příčinou některých rozkolů mezi našimi daty a daty, které naměřili Zolfaghari a kol. 

(2012), může být kromě odlišného způsobu kvantifikace také fakt, že neměřili expresi 

v lidských tkáních, ale ve tkáních dospělých krys. Jak už bylo zmíněno výše, DHRS3 

hraje důležitou roli v metabolismu vitamínu A. A v tomto metabolismu mohou být u lidí 

a krys mezidruhové rozdíly, což může být příčinou rozdílné exprese mRNA DHRS3 

ve  tkáních.  

Třebaže stanovení exprese mRNA může přispět k charakterizaci některých 

vlasností proteinů, stanovení exprese přímo na úrovni proteinu se zdá být lepší 
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variantou, jelikož nositelem funkce není mRNA, ale samotný protein. V nedávné studii 

(Lundová a kol., 2014) byla poprvé stanovena exprese DHRS3 proteinu a to za pomocí 

metody Western blotting. V této studii byla naměřena exprese DHRS3 v játrech 

a varlatech, což se shoduje s našimi výsledky. Dále však byla stanovena silná exprese 

proteinu DHRS3 v tenkém střevě, což se od námi zjištěné velmi nízké exprese mRNA 

DHRS3 liší. Mimoto ve štítné žláze a prostatě, kde jsme v naší studii naměřili silnou 

expresi, nebyla metodou Western blotting zjištěna exprese žádná. Z těchto rozdílů 

je patrné, že hladiny mRNA a proteinů ne vždy korelují, což může být způsobeno 

mnoha buněčnými pochody, jako je rozklad mRNA, rychlost a regulace translace 

a stabilita samotného proteinu (Lundová a kol., 2014). 

Ve výše zmíněných studiích byla exprese mRNA DHRS3 stanovována ve zdravých 

tkáních, avšak v některých studiích byla naměřena zvýšená exprese také v řadě 

nádorových buněčných linií. Např. Kirschner a kol. (2010) stanovili pomocí RT q-PCR 

za použití relativní kvantifikace vyšší expresi mRNA DHRS3 v kolorektální rakovinné 

buněčné linii. V naší práci jsme však ve zdravé tkáni tlustého střeva nestanovili expresi 

žádnou. Vypadá to, že exprese mRNA DHRS3 se při nádorovém bujení v kolorektální 

tkáni zvýší a DHRS3 by mohl hrát roli v patogenezi karcinomu tlustého střeva.  

Zdá se tedy, že DHRS3 je enzym mající významnou roli v lidském těle. Přitom, 

jak už bylo zmíněno výše, DHRS3 patří mezi SDR enzymy, jejichž vlastnosti nejsou 

dodnes plně charakterizované. Jedna z doposud neprobádaných vlastností toho 

enzymu je tkáňová exprese mRNA. Námi získané výsledky exprese mRNA DHRS3  

v jednotlivých tkáních, ať už potvrzující nebo vyvracející předešlé studie, či úplně nové, 

mohou posloužit jako podklad pro další studie zabývající se tímto enzymem a přispět 

k poznání dalších jeho dosud nepopsaných vlastností a k lepšímu pochopení zapojení 

DHRS3 v široké škále fyziologických procesů či v patogenezi řady onemocnění.  
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ZÁVĚR 

 

V rámci této diplomové práce byla stanovena exprese mRNA enzymu DHRS3  

pomocí na pracovišti již zavedené metody – kvantitativní PCR v reálném čase 

s využitím fluorescenčního barviva SYBR green jako detekčního systému. Tkáňová 

exprese mRNA DHRS3 je jedna z vlastností DHRS3, která dosud nebyla podrobně 

probádána. 

V naší práci se nám podařilo potvrdit expresi mRNA DHRS3 ve štítné žláze, játrech 

a varlatech. Nižší expresi jsme pozorovali v žaludku, ledvinách a nadledvinách. Nově 

jsme zjistili vysoký počet kopií mRNA DHRS3 také v prostatě. V ostatních tkáních 

(srdce, mozek, plíce, slezina, slinivka břišní, tenké střevo, tlusté střevo, kosterní sval, 

oko) jsme naměřili velmi nízké množství mRNA DHRS3 nebo v nich k expresi mRNA 

DHRS3 nedocházelo vůbec.  

Námi získaná data mohou pomoci s rozvojem nových poznatků o vlastnostech 

enzymu DHRS3 a posloužit k podrobnějšímu objasnění role DHRS3 v lidském 

organismu a přispět tak k možným významným medicínským objevům. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

A – adeninová baze 

AGE – produkty pokročilé glykace 

AKR – aldo-ketoreduktasy 

ALDH - aldehydehydrogenasy 

ATRA – all-trans-retinal 

ATRAL – kyselina all-trans-retinová 

cDNA – komplementární DNA 

C – cytosinová baze 

CRB – karbonyl reduktasa 

cRNA – komplementární RNA 

Ct – threshold cycle 

Cp – crossing point 

CYP – cytochrom P450 

dATP – deoxadenosintrifosfát 

dCTP – deoxycytosintrifosfát 

dGTP - deoxyguanosintrifosfát 

dTTP - deoxythymidintrifosfát 

DH/Red – dehydrogenasy/reduktasy 

DHRS – dehydrogenasy/reduktasy 

(rodina SDR) 

dNTPs - deoxynukleotidtrifosfáty 

dsDNA – dvouvláknová DNA 

G – guaninová baze 

GAPDH - glyceraldehyd-3-fosfát 

dehydrogenasa 

ER – endoplazmatické retikulum 

HMM – Hidden Markov modely 

HSD – hydroxysteroidehydrogenasa 

MDR – dehydrogenasy/reduktasy se 

středně dlouhým řetězcem 

mRNA – mediátorová RNA 

NAD – nikotinamidadenindinukleotid 

NADH – nikotinamidadenindinukleotid 

v redukované formě 

NADP – 

nikotinamidadenindinukleotidfosfát 

NADPH – 

nikotinamidadenindinukleotidfosfát 

v redukované formě 

NAFLD – nealkoholická tuková jaterní 

choroba 

NB – neuroblastom 

NTC – slepý vzorek 

PCR – polymerázová řetězová reakce 

Pfu – Pyrococcus furiosus 

QR – chinonreduktasy 

q-PCR – kvantitativní PCR v reálném 

čase 

RT q-PCR – kvantitativní PCR 

v reálném čase spojená s reverzní 

transkripcí 

RDH – retinoldehydrogenasa 

RXR – retinoidní receptor X 

SDR – dehydrogenasy/reduktasy 

s krátkým řetězcem 

ssDNA – jednovláknová DNA 

T – thyminová baze 

Taq - Thermus aquaticus 

Tm – teplota tání 

Tth - Thermus thermophilus 
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