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Název diplomové práce: Volné cirkulující nukleové kyseliny v krevní plazmě 

 
Cíl práce: Cílem této práce bylo porovnat různé komerčně dostupné soupravy pro 

extrakci DNA a vyhodnotit podle optických charakteristik, výsledků z qPCR a záchytu 

a výtěžnosti krátkých fragmentů všestranně optimální metodu pro rutinní izolaci volné 

cirkulující DNA ze vzorků krevní plazmy. 

Metody: Pro porovnání extrakčních metod byly zvoleny celkem čtyři komerčně 

dostupné soupravy: QIAmp DNA Blood Mini Kit, QIAmp DSP Virus Spin Kit (obě 

Qiagen), NucleoSpin Plasma XS Kit (Macherey-Nagel), a Agencourt Genfind v2 

(Beckman Coulter). DNA byla izolována z alikvotů směsné plazmy zdravých jedinců. 

Po extrakci byla plazmatická DNA kvantifikována spektrofotometricky, fluorimetricky 

a kvantitativní polymerázovou řetězovou reakcí. Zároveň byla u vybraných vzorků 

provedena fragmentační analýza pomocí kapilární elektroforézy. 

Výsledky: Nejlepší výtěžnost a čistotu poskytla metoda od firmy Qiagen QIAmp DSP 

Virus Spin Kit s průměrnou hodnotou koncentrace stanovené qPCR 49,95 ± 23,57 

ng/ml a s nejvyššími hodnotami fluorescence při fragmentační analýze u všech 

fragmentů kromě nejkratšího. Druhé nejlepší výsledky poskytla metoda NucleoSpin 

Plasma XS (qPCR 39,82 ± 16,48 ng/ml), která při fragmentační analýze v oblasti 

nejkratšího fragmentu byla nejlepší, výtěžnost ostatních fragmentů byla jen o něco málo 

nižší, než u metody QIAmp DSP Virus Spin Kit. 

Závěr: Vzhledem k nevýhodám, jako jsou cena a malý objem zpracovaného vzorku, se 

metoda QIAmp DSP Virus Spin Kit s nejlepšími výsledky nejeví jako příliš přijatelná 

pro rutinní izolaci volné cirkulující DNA z plazmy. Druhá nejlepší a levnější metoda 

NucleoSpin Plasma XS Kit poskytla velmi dobré výsledky a lze jí zpracovat větší 

objemy plazmy, proto byla vyhodnocena pro tento účel jako nejvhodnější. 
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Outline: The aim of this thesis was to compare various commercially available DNA 

extraction kits and choose the universally optimal method for routine isolation of free 

circulating DNA from blood plasma samples according to their optical characteristics, 

the qPCR results and yield of short fragments. 

Methods: Four commercially available methods of extraction have been chosen to 

compare: QIAmp DNA Blood Mini Kit, QIAmp DSP Virus Spin Kit (both Qiagen), 

NucleoSpin Plasma XS (Macherey-Nagel) and Agencourt Genefind v2 (Beckman 

Coulter). DNA was isolated from aliquots of a pooled blood plasma of healthy 

individuals. Plasmatic DNA was quantified after extraction by spectrophotometry, 

fluorimetry and quantitative polymerase chain reaction. Fragmentation analysis on 

selected samples by capillary electrophoresis was also realized. 

Results: The best yield and purity provided the method from Qiagen QIAmp DSP Virus 

Spin Kit. Average value of the concentration determined qPCR was 49.95 ± 23.57 

ng/mL and it gave the highest values of the fluorescence of fragmentation analysis in all 

fragments except the shortest. Second best results provided the method NucleoSpin 

Plasma XS (qPCR 39.82 ± 16.48 ng/mL), which during fragmentation analysis in the 

shortest fragment was the best. Yield of the other fragments were only slightly lower 

than the QIAmp DSP Virus Spin Kit method. 

Conclusion: The QIAmp DSP Virus Spin Kit method shows the best results, but it does 

not seem to be acceptable for routine isolation of free circulating DNA from blood 

plasma. The main disadvantage of this method is cost and small volume of processed 

samples. The second best and cheaper method NucleoSpin Kit Plasma XS provided 

very good results and it can process larger volumes of plasma, therefore it was 

evaluated for this purpose as most suitable method.  
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Teoretická část 

1 Úvod 

Molekulární genetika je velmi mladý, avšak bouřlivě se rozvíjející vědní obor, 

který za posledních třicet let zaznamenal obrovský pokrok. Zabývá se nukleovými 

kyselinami, geny, produkty genů a interakcemi těchto produktů na molekulární úrovni. 

Ve vyspělých zemích světa se molekulární genetika stala v řadě medicínských oborů 

dominantním diagnostickým nástrojem. 

V popředí zájmu tohoto oboru je deoxyribonukleová kyselina (DNA). Molekula 

DNA jako taková byla objevena již koncem v 19. století, ale její struktura a funkce byly 

objasněny až v polovině minulého století. Další důležitou kapitolou v  rozvoji 

molekulární biologie a genetiky je období, kdy byly vyvinuty a aplikovány techniky, 

jako např. polymerázová řetězová reakce a sekvenování, jejichž uplatnění je v dnešní 

době nenahraditelné. 

Největší milník molekulární genetiky je datován rokem 2003, kdy byl úspěšně 

rozluštěn lidský genom. Díky znalosti sekvencí většiny lidských genů je možno rychleji 

identifikovat mutace spojené s dědičnými či získanými onemocněními. 

Hlavním úkolem molekulární diagnostiky je vyhledávání rozdílů v sekvencích 

DNA specifických genů, které mohou mít za následek patologickou aktivitu, stabilitu 

nebo expresi kódovaných proteinů - mutací. Dalšími změnami v sekvenci DNA jsou 

polymorfismy, které se vyskytují hlavně v nekódující oblasti DNA.  

DNA a RNA analýza jsou v současné době v medicíně rozsáhle aplikovány 

zejména díky rozvoji zmíněných technik. Metody analýzy nukleových kyselin jsou 

využívány v postnatální i prenatální diagnostice dědičných chorob, v onkologické 

diagnostice, u genotypizace osob (k forenzním nebo transplantačním účelům), ve 

farmakogenetice a v neposlední řadě také v diagnostice onemocnění s mikrobiálním 

agens. Kromě diagnostických možností lze prostřednictvím analýzy DNA a RNA 

odvozovat prognózu nemocného, ale také navrhovat a kontrolovat terapii.  
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2 Deoxyribonukleová kyselina – DNA 

2.1 Historie DNA 

V roce 1869 J. F. Meisher izoloval z hnisu látku bohatou na fosfor, kterou bylo 

tvořeno buněčné jádro, a nazval ji nukleon (jádro je latinsky nukleus). Protože byla 

objevena v jádře a je to látka s vlastnostmi kyselin, byla tato látka nazvána o 30 let 

později nukleová kyselina. Později se ukázalo, že se nukleové kyseliny vyskytují i 

v cytoplazmě a na základě toho je lze rozlišit na deoxyribonukleovou kyselinu (DNA), 

která se vyskytuje v jádře, a ribonukleovou kyselinu (RNA) vyskytující se v jádře i 

cytoplazmě. Samotný objev DNA nijak nevzbudil pozornost, protože se usuzovalo, že 

jde jen o látku se stavební funkcí. Ve 40. letech minulého století se však podařilo O. T. 

Averymu prokázat, že v sobě molekula DNA obsahuje genetickou informaci. Navzdory 

tomuto úspěchu nebyl objasněn zápis dědičné informace v molekule DNA. To se 

povedlo až po objasnění její struktury [1, 2].  

2.2 Struktura DNA 

2.2.1 Primární struktura 

Nukleové kyseliny jsou tvořené nukleotidy, které jsou složeny ze zbytků kyseliny 

fosforečné, organické dusíkaté báze a pentózy (v případě DNA deoxyribózy, u RNA 

ribózy). Dusíkaté báze jsou heterocyklické sloučeniny a podle toho, od kterého 

heterocyklu jsou odvozené, se rozlišují na purinové (adenin a guanin) a pyrimidinové 

(thymin a cytosin, u RNA se vyskytuje místo thyminu uracil). Báze spolu 

s fosforečnanovou skupinou a cukrem tvoří nukleotid, který je považován za základní 

jednotku polynukleotidového řetězce. K cukru jsou dusíkaté báze navázané přes uhlík 

1‘ N-glykosidickovou vazbou (strukturní vzorec deoxyribózy viz Obr. 1). 

Fosfodiesterovou vazbou se vážou k cukru na 3‘ a 5‘ uhlík fosfátové skupiny (proto se 

každý konec polynukleotidového řetězce označuje jinak: buď 3‘, nebo 5‘). 

   Nukleotidy jsou v DNA uspořádány za sebou v určitém pořadí neboli v sekvenci. 

Tato sekvence je zapisována zkratkami bází, které jsou uvedeny na Obr. 2 společně se 

strukturou dusíkatých bází.  
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Obr. 1: A) Strukturní vzorec deoxyribózy s očíslovanými uhlíky v molekule. Od ribózy se liší 
deficitem –OH skupiny v pozici 2‘. B) Schematické zobrazení vazeb deoxyribózy v molekule 
DNA. Na uhlík 1‘ se váže dusíkatá báze, na uhlíky 3‘ a 5‘ fosfátové skupiny.  

 
Obr. 2: Dusíkaté báze, které tvoří společně s fosfátovou skupinou a deoxyribózou nukleotidy 
v molekule DNA. 

2.2.2 Sekundární struktura 

Molekula DNA je tvořena dvěma řetězci, které jsou vzájemně propojeny 

vodíkovými můstky mezi dusíkatými bázemi. Adenin a cytosin se vyskytují 

v aminoformě a thymin a guanin v ketoformě, proto mezi nimi mohou vznikat vodíkové 

vazby. Jsou navzájem komplementární a vždy se páruje A-T a G-C. Polynukleotidové 

řetězce jsou spojeny v dvoušroubovici a řetězce jsou navzájem orientovány 

antiparalelně, jeden řetězec má směr 5‘→3‘ a druhý 3‘→5‘ (viz Obr. 3). 

Objev dvoušroubovicové struktury DNA je datován rokem 1953. Zasloužili se o něj 

J. D. Watson, F. H. C. Crick, M. H. F. Wilkins a R. Franklinová. V roce 1962 byla 

udělena Watsonovi, Crickovi a Wilkinsovi za tento objev Nobelova cena za medicínu a 

fyziologii. 
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Obr. 3: Antiparalelní orientace řetězců dvoušroubovice DNA [3]. 

Díky vodíkovým vazbám a dalším přitažlivým silám mezi komplementárními 

bázemi je molekula DNA velmi stabilní. Vodíkové můstky je však možné rozrušit 

zvýšenou teplotou (90 – 100 °C), působením některých chemických sloučenin nebo 

specifických enzymů. V případě, že jsou vodíkové vazby přerušeny, dochází k rozdělení 

dvoušroubovice DNA na jednotlivé řetězce. Tento proces se nazývá denaturace. 

V případě, že dojde k ochlazení roztoku, nebo je změněno chemické složení roztoku, 

komplementární řetězce se opět spojují a dochází k tzv. renaturaci DNA.  

DNA může vytvářet několik konfigurací. Nejčastější a ve vodném prostředí 

nejstabilnější je konfigurace B, která je pravotočivá.  Dále existuje pravotočivá forma A 

a levotočivá forma Z. Vzájemně se od sebe odlišují sklonem k ose, průměrem, 

průměrným počtem páru bází na jedno otočení šroubovice a dalšími charakteristikami. 

Jeden typ konfigurace se může měnit na druhý v závislosti na daných podmínkách, což 

může hrát roli při regulaci genové exprese nebo rekombinaci. V oblastech DNA, kde se 

v delším úseku vyskytují na jednom řetězci jen purinové a na druhém řetězci pouze 

pyrimidinové báze, může docházet ke vzniku trojité šroubovice [1, 2]. 
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2.2.3 Terciární a kvartérní struktura  

Celková délka DNA je v porovnání s rozměry buňky obrovská, proto je v jádře 

rozdělena do sady chromozomů. Způsob, jímž se DNA skládá, je evolučně velmi 

stabilní a je zobrazen na Obr. 4. Eukaryotní chromozom je složen z jedné lineární 

molekuly DNA a specifických proteinů (histonů), kolem kterých se DNA váže a je tak 

v kompaktnější formě. Tento komplex se nazývá chromatin. Histony a DNA tvoří 

základní jednotku chromozomu, tzv. nukleozom. DNA se kolem histonu 

v nukleozomovém řetězci točí konstantním úsekem tvořeným 146 páry bází a 

vzdálenost mezi dvěma nukleozomy je asi 20 párů bází [3].  

 

Obr. 4: Znázornění výhodného složení DNA do chromozomu [3]. 

Ve všech somatických lidských buňkách se vyskytují chromozomy ve dvou 

kopiích, jedna je vždy od matky a druhá od otce. Zárodečné buňky obsahují pouze 

jednu sadu. Více o charakteristice chromozomů člověka bude zmíněno v 

následující podkapitole. 
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2.3 Bližší charakteristika DNA 

DNA je nosičem genetické informace. Základní jednotkou genetické informace je 

gen, který představuje určitou sekvenci nukleotidů v molekule DNA. Geny strukturní 

obsahují instrukce pro tvorbu proteinů a kódují jejich tvorbu. Dalším typem jsou geny, 

které obsahují informace pro tvorbu transferové a ribozomální ribonukleové kyseliny 

(tRNA a rRNA). 

U člověka se vyskytuje asi 20 000 genů. Genová DNA tvoří méně jak cca 5% 

celkové jaderné DNA, zbytek DNA tvoří tzv. negenová DNA (asi 95% a více z celkové 

jaderné DNA). Negenová DNA není přepisována na proteiny a zatím nemá zcela jasný 

význam. 

Jako soubor veškeré genetické informace daného organismu v jedné buňce je 

označován genom. Většina lidského genomu je uložena v jádře (extrajaderný genom je 

uložen jen v mitochondriích). I přes to, že je z 99% genom u lidí identický, každý lidský 

jedinec je jedinečný (výjimku tvoří jednovaječná dvojčata). Individualita každého 

jedince je způsobena jednonukleotidovými polymorfismy (SNP = Single Nucleotide 

Polymorphisms) a mikrosatelity (krátké tandemové repetice, STR = Short Tandem 

Repeats). 

Jaderný genom je uložen v chromozomech. Počet a utváření chromozomů 

v buněčném jádře jsou pro každý druh charakteristické. Jádro somatické buňky člověka 

obsahuje 46 chromozomů, které tvoří 23 párů (sada je diploidní). Ty jsou děleny na 

dvaadvacet párů autozomních (značeny čísly 1 – 22) a jeden pár pohlavních 

chromozomů (gonozomů, značeny písmeny X a Y). Gonozomy určují pohlaví jedince – 

ženy mají ve svém karyotypu dva X chromozomy, karyotyp muže obsahuje jeden 

chromozom X a jeden chromozom Y. V každém páru chromozomů je vždy jeden 

chromozom maternálního a druhý paternálního původu. Haploidní sada chromozomů je 

tvořena přibližně 3,3 x 109 páry bází uložených na 23 chromozomech, diploidní je tedy 

tvořena ve dvou kopiích. Délka DNA řetězce chromozomu je různá, rozpětí se udává 

cca od 50 x 106 párů bází (Y chromozom) do 250 x 106 párů bází (chromozom 1). 

Chromozomy jsou taktéž genově heterogenní – např. chromozom X obsahuje 198 genů, 

zatímco chromozom Y jen 4 geny [1–5].  
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3 Volná cirkulující DNA 

3.1 Historie 

Pojem volná cirkulující nukleové DNA (cell-free DNA, cfDNA) byl poprvé 

vysloven již v 50. letech minulého století, kdy ji Mandel a Metais poprvé detekovali 

v lidské plazmě zdravých i nemocných jedinců [6]. Až do poloviny 60. let nebyla 

cirkulujícím nukleovým kyselinám věnována větší pozornost. V té době však byla 

detekována DNA v séru a plazmě pacientů postižených systémovým lupem 

erythematodes [7]. 

Až s nástupem nových diagnostických metod, jako je radioimunoanalýza, bylo 

umožněno kvantifikovat volnou cirkulující DNA a uvést její zvýšenou hladinu do 

kontextu s nádorovým onemocněním, přičemž po aplikaci protinádorové terapie byl 

detekován pokles cfDNA v plazmě nemocných.  K detekci bylo využito protilátek proti 

DNA získaných od pacientů se systémovým lupem erythematodes [8].  

Postupem času následovaly další studie a v posledních asi dvaceti letech, kdy byl 

zaznamenán vývoj velmi citlivých detekčních metod molekulární biologie (zejména 

kvantifikace specifických sekvencí pomocí kvantitativní polymerázové řetězové 

reakce), se projevil diagnostický potenciál cfDNA.  

Kromě možného uplatnění v diagnostice nádorových onemocnění byly cirkulující 

nukleové kyseliny objeveny jako nový nástroj v neinvazivní prenatální diagnostice. O 

průlom se postarali Lo et al., kdy úspěšně z mateřské plazmy a séra vyizolovali fetální 

DNA, kde detekovali sekvenci Y chromozomu u plodu mužského pohlaví [9]. 

3.2 Charakteristika 

Při vyhledávání prací zaměřených na tématiku volně cirkulujících nukleových 

kyselin je nepřehlédnutelné, že se většina z nich věnuje problematice volně cirkulující 

DNA. Molekula DNA je stabilnější. Počet studií věnujících se volně cirkulující RNA je 

jen zlomek – obsahem těchto prací je zkoumána mRNA a miRNA vyskytující se 

v cirkulaci v asociaci s nejrůznějšími patologickými stavy [10]. 
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Cirkulující volná DNA se v krevním řečišti vyskytuje ve formě fragmentů. Vznik a 

původ těchto fragmentů je popsán v kapitole 3.3. Koncentrace u zdravých jedinců je 

velmi nízká a pohybuje se v rozmezí 1,8– 44 ng/ml.  Její zvýšené hodnoty mohou 

odrážet různé klinické stavy [11].  

3.3 Zdroj cfDNA v organismu 

Původ cfDNA v organismu není stále přesně známý. Předpokládá se ale, že jsou 

celkem tři různé cesty, jak se nukleové kyseliny dostávají z buněk do krevního oběhu, a 

to apoptóza, nekróza a aktivní uvolňování buňkami. 

3.3.1 Apoptóza 

Apoptóza je programovaná buněčná smrt, kdy po obdržení specifických signálů 

buňkou dochází k řadě biochemických procesů. Ty vedou k charakteristickým změnám 

buňky a buňka postupně zmenšuje svůj obsah. Kromě degradace cytoskeletu a změně 

tvaru plazmatické membrány dochází k fragmentaci jádra, při které je chromozomální 

DNA štěpena nejprve na větší (50 – 300 bp) a poté na vícečetné menší nukleosomální 

(180 – 200 bp) fragmenty. Tyto fragmenty jsou charakteristické pro degradaci 

jaderného chromatinu DNázou aktivovanou kaspázou při apoptóze. Obsah apoptických 

buněk je po vyplavení do oběhu rychle zpracován profesionálními fagocyty nebo 

sousedními buňkami – mechanismus tohoto procesu ale není zcela objasněn [12–14]. 

Schematicky je apoptóza zobrazena na Obr. 5. 

V případě, že se denně dělí 1011–1012 buněk, mělo by být kvůli udržení 

homeostázy zhruba stejné množství buněk odbouráno. To tedy znamená, že denně může 

být degradováno 1 – 10 g DNA. Při takovém množství některé nukleové kyseliny 

degradaci uniknou a objeví se v plazmě, což vysvětluje, že se nízké hladiny cfDNA 

objevují v krvi zdravých jedinců. Jako nejpravděpodobnější způsob vzniku se jeví 

apoptóza i v případě výskytu volné fetální DNA cirkulující v mateřské plazmě [15].  

3.3.2 Nekróza 

Nekróza je intravitální patologická smrt buňky. Při nekróze dochází k narušení 

integrity cytoplazmatické membrány, což vede k narušení rovnováhy vnitřního prostředí 

buňky. Následkem toho dochází k edému celé buňky i některých organel (mitochondrie, 
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endoplazmatické retikulum). Celý proces nakonec vede k enzymatickému poškození 

buňky a jejích organel, což vede k jejímu rozpadu. Vnitřní prostředí buňky se poté 

uvolní do okolí [16]. Schematicky je znázorněna nekróza na Obr. 5 v porovnání s 

apoptózou. 

Jahrová et al. ve své studii prokázali, že DNA v plazmě není pouze apoptického 

původu. U několika pacientů s nádorovým onemocněním porovnali na gelové 

elektroforéze velikost fragmentů DNA a u některých pacientů se v plazmě nacházely 

fragmenty klasicky pocházející z apoptických buněk, ale u některých byly detekovány 

vysokomolekulární fragmenty o velikosti větší než 10 000 bp (u jednoho pacienta 

dokonce detekovali oba typy fragmentů). Původ takto velkých fragmentů byl přisouzen 

buňkám podléhajícím nekróze [14]. 

Vzhledem k tomu, že je nekróza patologický proces a nádorově zvrhlé buňky 

velmi často nejsou schopné podléhat apoptóze, hlavní příčinou zvýšené hladiny 

cirkulující DNA u onkologicky nemocných se jeví být právě nekróza.  

 

 

Obr. 5: Schematické znázornění fází apoptózy a nekrózy [17]. 
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3.3.3 Aktivní uvolňování buňkami  

Tento proces byl potvrzen ve studii s lidskými leukemickými promyelocyty. 

Kultivační médium s buněčnou kulturou bylo vystaveno podmínkám, které potencovaly 

a naopak inhibovaly apoptózu. Ve všech případech byla pomocí gelové elektroforézy 

detekována typicky fragmentovaná DNA, tedy i ve vzorcích, kde byla apoptóza 

potlačena a nedocházelo k buněčné smrti [18]. U zdravých jedinců se předpokládá, že 

DNA může být uvolňována do cirkulace aktivovanými lymfocyty, nebo se do krevního 

oběhu může dostat lýzou  ostatních jaderných buněk nebo též jejich aktivní sekrecí [19]. 

3.4 Osud v organismu 

Mechanismus odstranění cirkulujících nukleových kyselin z organismu není ještě 

zcela probádán. Tyto molekuly jsou z organismu podle některých studií z krve velmi 

rychle odstraněny. Potencionálně se na jejich odstranění podílí plazmatické nukleázy 

[20]. Dále jsou cirkulující nukleové kyseliny z organismu odstraňovány játry a 

ledvinami a poločas rozpadu je uváděn v rozmezí 15 minut až několik hodin [11].  



19 
 

4 Stavy asociované s analýzou cfDNA 

Zvýšené hodnoty cirkulujících nukleových kyselin (DNA, mRNA, miRNA) v krvi 

provází patologické procesy, jako jsou maligní a benigní léze, zánětlivá onemocnění, 

cévní mozkové příhody, trauma nebo sepse. Analýza DNA z plazmy/séra se dá ale 

využít i v prenatální diagnostice. 

4.1 Nádorová onemocnění 

Již v roce 1989 byla popsána cirkulující nádorová DNA, která se vyskytovala v 

plazmě pacientů s  nádorovým onemocněním [21]. K dnešnímu datu existují tisíce 

studií, které se zabývají detekcí volných nukleových kyselin u pacientů s neoplaziemi.  

U nádorového onemocnění je typické, že se v organismu vyskytují dvě různé 

populace buněk, a to normální a nádorové. V případě DNA vyskytující se v krevním 

oběhu tomu je stejně. Do cirkulace se současně mohou vyplavovat v určitém poměru 

DNA nádorově pozměněná a DNA normální. Tento poměr je závislý na stavu a 

velikosti nádoru. Hladina cfDNA je také závislá na její clearance, degradaci a dalších 

fyziologických procesech v krevním a lymfatickém systému [11].  

4.1.1 Tumorová cfDNA jako tekutá biopsie 

Jednou z nejdůležitějších podmínek při diagnostice obecně je, aby byla pokud 

možno co nejméně invazivní pro pacienta. Je uváděno, že cirkulující DNA nádorového 

původu vykazuje podobné molekulární informace jako invazivní biopsie nádorů. 

Analýza cirkulující tumorové DNA (ctDNA) je dokonce označována jako „tekutá 

biopsie“.  

Skupina francouzských vědců prokázala, že v některých případech je analýza 

cirkulující tumorové DNA dokonce výhodnější než biopsie. Analýza bioptického 

materiálu s sebou totiž nese jistá úskalí, např. že odebraná tkáň obsahuje málo 

nádorových buněk. Studie zahrnovala porovnání analýzy ctDNA a biopsií metastáz u 34 

pacientů s 18 různými typy nádorů. Pomocí next generation sekvenování bylo u 27 

pacientů detekováno 29 různých mutací z bioptického materiálu, z toho 28 mutací 

(97%) bylo detekováno při zaslepené analýze ctDNA, navíc byla jedna dodatečná 

mutace nalezena pouze v „tekuté biopsii“. Kromě toho u tří ze zbylých sedmi pacientů, 
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kdy se nepovedlo při biopsii získat výsledky, byly detekovány dodatečné mutace právě 

při analýze ctDNA [22].  

4.1.2 Využití tumorové cfDNA 

Ve srovnání se zdravými kontrolami bylo prokázáno, že je hladina cfDNA 

zvýšena v případě pozitivního nálezu maligního onemocnění. Pro příklad můžeme uvést 

nemalobuněčný karcinom plic [23], karcinom prostaty [24], kolorektální karcinom [25], 

karcinom pankreatu [26], karcinom prsu [27] a další.  

V extracelulární DNA v plazmě/séru u onkologicky nemocných mohou být 

detekovány změny, jako jsou bodové mutace, jednonukleotidové polymorfismy, dále 

hypermetylované sekvence, přeskupené genomické sekvence, změny v mikrosatelitních 

oblastech, nebo přítomnost virové DNA [11], která byla používána jako tumorový 

marker již před tím, než se stala populární volná cirkulující DNA – prokázaná asociace 

s nádorovým onemocněním je např. u viru Epstein-Barrové [28]. 

Ačkoliv jsou dnes používané v neinvazivní diagnostice tumorové markery 

proteinové povahy, jejich počet i klinické použití jsou omezené. Hlavním problémem 

bývá jejich senzitivita a specifičnost. Cirkulující nádorová DNA vypadá jako velmi 

perspektivní biomarker: je také dostupná z krve a je více specifická a informativní než 

proteinové biomarkery. Zejména užitečná se analýza ctDNA jeví v případě, že je 

nádorová tkáň těžko obtížná nebo dokonce vůbec není dostupná a není možná biopsie. 

Minimálně invazivní analýza DNA z plazmy/séra může v budoucnu potenciálně doplnit 

nebo nahradit již existující onkologickou diagnostiku. 
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4.2 Prenatální diagnostika 

Obrovská část studií je také zaměřena na měření cfDNA plodu v matčině cirkulaci 

v nejrůznějších obdobích těhotenství. Díky objevu volné DNA fetálního původu 

v mateřské plazmě byl umožněn nástup diagnostických strategií umožňujících 

neinvazivní prenatální diagnostiku i v případech, kde doposud bylo možné užívat jen 

invazivní metody jako je např. amniocentéza, či odběr choriových klků, které 

představují určité riziko poškození plodu. 

4.2.1 Původ fetální cfDNA v maternální cirkulaci 

Mechanismus uvolňování fetální cfDNA do oběhu matky není zcela objasněn, 

jsou ale předpokládány různé zdroje. Bylo potvrzeno, že DNA plodu v krvi matky 

pochází z placenty. Svědčí o tom nález mRNA transkriptů lidského placentárního 

laktogenu a β-podjednotky lidského choriového gonadotropinu (proteiny typické pro 

placentu) [29]. Volná fetální DNA byla ale prokázána v mateřské plazmě ještě před tím, 

než je vytvořena cirkulace mezi plodem a matkou. To nasvědčuje tomu, že by fetální 

cfDNA mohla být trofoblastického původu [30]. Dalšími možnostmi, jak se DNA plodu 

dostává do maternálního oběhu, mohou být  hemopoetické buňky (díky nálezu mRNA 

pro typický marker erytroidní řady - fetální γ-globin) [31] a plodová voda, kdy se 

předpokládá prostá difúze krátkých fragmentů z plodové vody do cirkulace matky [32]. 

Z výše uvedeného vyplývá, že u těhotné ženy je cirkulující DNA tvořena dvěma 

složkami: fetální a maternální DNA. Procentuální zastoupení volné fetální DNA v 

plazmě gravidních žen je velmi variabilní a pohybuje se nejčastěji v rozmezí 5 – 10 % v 

závislosti na délce gravidity, velikosti placenty, hmotnosti ženy i plodu, patologickém 

těhotenství apod. [33].  

K odlišení fetální a mateřské DNA slouží porovnávání velikosti fragmentů DNA. 

Velikostní rozložení bylo zjištěno pomocí gelové elektroforézy a obecně lze říci, že 

fragmenty delší než 1 000 bp patří matce, zatímco fragmenty kratší než 500 bp (ve 

většině případů < 300 bp) jsou fetálního původu [34, 35].  



22 
 

4.2.2 Klinická aplikace 

Možná klinická aplikace v prenatální diagnostice je např. při detekci Y 

chromozomu (důležité u genetických chorob vázaných na X chromozom), u komplikací 

těhotenství (preeklampsie, intrauterní omezení plodu, předčasný porod aj.), při 

stanovení RhD genotypu plodu (důležité u RhD negativních matek) a u různých 

autozomálně dědičných onemocnění (achondroplazie, cystická fibróza, Huntingtonova 

chorea aj.)  [36, 37]. Výjimkou nejsou ani aneuploidie. 

U těhotných v 10. – 14. gestačním týdnu byla analýza fetální cfDNA využita pro 

diagnostiku trizomie 21 (doplňkově byly analyzovány i trizomie 13 a 18) ve srovnání 

s výsledky z nuchální translucence a biochemickými ukazateli. V tomto případě cfDNA 

analýza vykazovala vyšší citlivost, nižší falešnou pozitivitu a vyšší prediktivní hodnotu 

než standardně využívané metody [38]. V České Republice je screening trizomií i 

dalších chromozomálních vad (včetně pohlavních chromozomů) z cirkulující fetální 

DNA již dostupný, ale jen jako doplňkový test např. při zvýšených hodnotách 

biochemických markerů [39].  

4.3 Ostatní patologické stavy 

Vzhledem k tomu, že cfDNA se do organismu vyplavuje převážně při buněčné 

smrti, stavy, kdy je hladina cfDNA zvýšena, jsou asociovány s vyšším rozpadem buněk 

[20].   

Sledování hladiny cfDNA může mít prognostický význam u mnoha patologií. 

V periferní krvi pacientů s traumatem se cfDNA zvyšuje brzy po zranění. Zvýšené 

hladiny cfDNA jsou spojeny s rozvojem poúrazových komplikací   [40, 41]. U skupiny 

pacientů se závažným poraněním mozku byla proměřována hladina cfDNA každých 24 

hodin (v případě, že pacient přežil). Dle úsudku platí, že pokud dochází během prvních 

24 hodin po zranění ke snížení hladiny cfDNA, může to být dobrým prognostickým 

ukazatelem pro závažné pacienty [42]. Dosud však nebyl aplikován univerzální postup 

pro systém vyhodnocování.  Dále také byla prokázána korelace mezi hladinou cfDNA 

v plazmě a závažností cévní mozkové příhody [43]. 

Vysoké hladiny cfDNA v plazmě byly také neměřeny u pacientů se septikémií či 

bakteriémií, u pacientů trpících horečkami nejasné etiologie, nebo třeba u pacientů 
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s pozitivní horečkou dengue. Cirkulující DNA se také ukázala jako nezávislý prediktor 

mortality u pacientů se sepsí - v případě, že byly jako hraniční hodnoty užity hladiny 

cfDNA 127 ng/ml a vyšší, citlivost a senzitivita dosahovaly 92 % a 80 % [41].  

Další oblastí, kde by mohla být analýza cfDNA z krve aplikována, je v rychlé 

diagnostice infarktu myokardu. Hladiny cfDNA v případě akutního myokardu totiž 

stoupají a dosahují svého píku dříve než biochemický marker srdeční troponin I (srdeční 

troponiny jsou užívány jako zlatý standard v diagnostice poškození myokardu, jejich 

klinické využití je však omezeno) a jsou také signifikantně vyšší než u zdravých 

kontrol. Mírný nárůst koncentrace cfDNA byl také detekován u pacientů, kteří prodělali 

perkutánní koronární intervenci (důvodem je zřejmě poškození buněk při zákroku). To 

dokazuje, že cfDNA je daleko citlivější ukazatel na mírné poškození myokardu než 

biochemické ukazatele jako jsou myoglobin, nebo MB frakce kreatinkinázy. Analýza 

cfDNA v případě diagnostiky poškození myokardu by tedy mohla doplňovat již 

zavedené markery [44].  

Analýza cfDNA by také mohla dobře sloužit při sledování rejekce transplantátů. 

Včasná a přesná diagnostika rejekce alogenního štěpu je u příjemců po orgánové 

transplantaci nezbytná. Například u transplantace srdce se ke kontrole rejekce nového 

orgánu využívá invazivní endomyokardiální biopsie. V případě transplantace srdce bylo 

prokázáno, že se v cirkulaci dárce vyskytuje DNA dárce (průměrně asi 1 % z celkové 

cfDNA). Tzv. donor-specifická DNA byla od DNA příjemce rozlišena pomocí SNP 

genotypizace. V této studii byly hladiny donor-specifické DNA proměřovány v různě 

pravidelných intervalech od 14. dne po transplantaci až po 60. měsíc po transplantaci, 

vždy před vykonáním biopsie, která sloužila ke srovnávacím účelům. V případě, že u 

pacienta docházelo k rejekci, podíl donor-specifické DNA vzrostl na 3 – 4 % z celkové 

cfDNA pacienta. Po aplikaci příslušné terapie byly zaznamenány snižující se hladiny 

dárcovské DNA v plazmě [45]. Proto se analýza donor-specifické DNA z příjemcovy 

cirkulace zdá jako velmi slibný biomarker pro monitoring akceptování a případně 

rejekci transplantátu, a to nejen díky své citlivosti. Velkou výhodou je i to, že se jedná o 

neinvazivní metodu monitoringu. 

Zvýšené hladiny cirkulující DNA byly také zjištěny u autoimunitních onemocnění. 

Výrazně vyšší hodnoty cfDNA oproti zdravým kontrolám byly zjištěny u systémového 

lupu erythematodes (SLE). Hladiny cfDNA také korelovaly s aktuálním stavem 
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onemocnění u pacientů [46]. V jiné studii věnovali pozornost sklerodermii a SLE.  

Studie zahrnovala výzkum plazmatické DNA a DNA z krevních jaderných buněk. U 

obou onemocnění byly detekovány neobvyklé „vzory“ na gelové elektroforéze oproti 

zdravým jedincům [47]. Klinický dopad v oblasti monitoringu autoimunitních 

onemocnění je nicméně ještě nejistý. 
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5 Extrakční postupy pro získání cfDNA 

Separace DNA z biologického materiálu je prvním a nezbytným krokem analýzy. 

Principy metod pro získání DNA vycházejí z jejích chemických vlastností:  

 fosfátové skupiny mají kyselý charakter a při neutrálním pH se chovají jako 

anionty 

 DNA lze snadno precipitovat alkoholem 

 dusíkaté báze jsou jen slabě alkalické a bez náboje 

 vodíkové vazby mezi protějšími řetězci, které tvoří –NH2 a –OH skupiny, jsou 

stabilní při pH 4 – 9 

 maximální absorbance DNA je při 260 nm (v UV oblasti) a jednovláknová DNA 

dává o 20 – 30 % vyšší absorbanci než dvouvláknová [48]. 

K získání DNA slouží více metod, které jsou založeny na různých principech. 

Metody jsou různě časově i ekonomicky náročné, nicméně nejvíce záleží na výsledném 

výtěžku a čistotě DNA (resp. obecně na kvalitě provedení extrakčního procesu). 

Důležitými faktory při izolaci cirkulující DNA jsou její fragmentovaná struktura a 

velmi nízká koncentrace.  

5.1 Izolace DNA pomocí fenol-chloroformové extrakce 

Nejklasičtějším a také nejstarším způsobem, jak získat a přečistit DNA, je extrakce 

směsí fenol-chloroform v poměru 1:1. Jako principu je zde využito rozdělení buněčných 

složek mezi tyto fáze na základě jejich hydrofilních, resp. hydrofobních vlastností. Před 

samotnou extrakcí bývá provedena lýza buněk a tkání např. detergenty, existují ale i 

fyzikální metody. Tato metoda je vhodná pro izolaci vysokomolekulární genomové 

DNA, pro cfDNA tedy není příliš vhodná. Metoda je navíc velmi pracná, časově 

náročná a kvůli používání organických rozpouštědel neekologická.  

Fenol a chloroform denaturují bílkoviny, čímž dochází k přečištění biologického 

materiálu. Zároveň se do organické fáze dostávají lipidy.  Na rozhraní organické a 

vodné fáze se objevuje tenká vrstva (prstenec) proteinů, které se díky protřepávání 

dostávají z vodné fáze. Tyto organické látky jsou nemísitelné s vodou, tudíž po přidání 

vodného lyzátu nebo jiného materiálu na vodné bázi tvoří fáze. K této směsi je možné 
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přidat isoamylalkohol, který snižuje podíl vznikající pěny (užívá se poměr 

fenol:chloroform:isoamylalkohol 25:24:1). 

Vlastní extrakce se provádí protřepáváním vodné a organické fáze a následnou 

centrifugací. Pro optimální čistotu se může tento postup opakovat, dokud se nepřestane 

na rozhraní vrstev vytvářet bílkovinný prstenec. V poslední řadě je potřeba odstranit 

zbytky fenolu z vodné fáze, ve které se DNA vyskytuje. To se provádí extrakcí 

chloroformem. Následně je DNA precipitována z vodné fáze přídavkem velmi 

koncentrovaného etanolu. Nakonec je precipitát DNA rozpuštěn v TE pufru [4, 5, 49]. 

5.2 Izolace DNA kolonkovými metodami 

Izolace pomocí komerčně dostupných kolonek je v současné době jedním z 

nejčastějších způsobů izolace DNA. Kolonkové metody pracují na principu solid-phase 

extrakce (extrakce na pevné fázi), kdy je průchod roztoku přes kolonku zajištěn buďto 

centrifugací, nebo použitím vakuového protokolu. Uvnitř kolonek se nachází 

silikagelová membrána, na kterou se DNA adsorbuje za přítomnosti chaotropního 

činidla. Princip je zobrazen na obr. Obr. 6.  

Na trhu je k dispozici celá řada kitů a při výběru je nutné brát zřetel na to, 

z jakého materiálu bude DNA izolována a jaký je očekávaný výtěžek. Nespornou 

výhodu těchto metod je relativní jednoduchost a rychlost protokolu. Jsou taktéž vhodné 

pro simultánní zpracování několika vzorků. V této práci budou podrobněji popsány kity, 

které byly využity v experimentální části.  

Obr. 6: Znázornění struktury silikagelové kolonky a princip navázání DNA na kolonku – Qiagen 
[47]. 
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5.2.1 Qiagen 

Kolonky od firmy Qiagen z QIAmp DNA Blood Mini Kit jsou vybaveny 

silikagelovou membránou, na kterou je DNA adsorbována. Složení lyzačního pufru AL 

je takové, aby docházelo k optimálnímu navázání DNA na membránu kolonky, a 

přidáním Protease Q dochází k degradaci proteinů. Díky vhodnému složení 

promývacích roztoků AW1 a AW2, jako jsou pH a koncentrace solí, prochází proteiny a 

látky, které mohou inhibovat PCR reakci a/nebo následující enzymatické reakce, přes 

membránu do odpadní tuby. Po pročištění je DNA uvolněna z kolonky působením 

elučního roztoku z kitu (lze použít i vodu). 

Touto soupravou je možné izolovat DNA z materiálů, jako jsou krev, plazma, 

sérum, buffy coat, kostní dřeň, ostatní tělní tekutiny, lymfocyty, buněčné kultury či 

forenzní vzorky a lze získat DNA o velikosti od 200 bp do 50 kb, v závislosti na stáří a 

skladování vzorků [50]. 

Na podobném principu je založena i souprava QIAmp DSP Virus Spin Kit. 

Systém též k izolaci a purifikaci využívá technologii silikátové membrány, ale je 

primárně vyvinut pro získání virových nukleových kyselin z biologických vzorků. 

Značným rozdílem u tohoto kitu je přítomnost RNA Carrieru, který podporuje vázání 

nukleových kyselin na membránu QIAamp, zejména pokud je ve vzorku obsaženo málo 

molekul. Dále přidáním velkého množství RNA Carrieru lze snížit možnost degradace 

virové RNA (v případě, kdy molekuly RNázy uniknou denaturaci chaotropními solemi 

a detergentem v pufru AL). Uvádí se, že pokud se RNA Carrier do lyzačního pufru 

nepřidá, může to mít za následek snížení výtěžku virové RNA nebo DNA [51]. 

 

5.2.2 Macherey-Nagel 

Souprava NucleoSpin Plasma XS od firmy Macherey-Nagel je speciálně 

navržena pro izolaci fragmentované cfDNA z EDTA plazmy, séra a bronchoalveolární 

laváže zejména pro vysoké výtěžky fragmentů od 50 do 1000 bp. Kolonky, které jsou 

taktéž postaveny na principu adsorpce DNA na silikagelové membráně, jsou speciálně 

upraveny pro malé eluční objemy (5 – 30 µl) [52]. Existují však i jiné kity, které jsou 

speciálně určeny pro izolaci cfDNA.  
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5.3 Metody využívající magnetické částice 

Metody využívající magnetické částice se od předchozích liší v mnoha ohledech. 

Principem separace DNA od ostatních složek biologické matrice je navázání DNA na 

speciálně upravený magnetický nosič (Obr. 7).  

 

Obr. 7: Schematický náčrt magnetické částice. Prostředek je tvořen magnetickým jádrem 

kovového jádra - nejčastěji maghemit (γ-Fe2O3), magnetit (Fe3O4), nebo zlato. Následuje 

ochranný obal, který tvoří polymerní vrstva chránící jádro před kontaktem se vzorkem. Na 

povrchu této vrstvy lze uskutečnit úpravu povrchu podle toho, jaká látka má být separována [53, 

54]. 

 

Prvním krokem, jako u předchozích postupů, je přidání lyzačního roztoku a 

proteinázy, což zabezpečuje rozrušení buněčných membrán a štěpení proteinů 

obsažených ve vzorku. Poté je DNA imobilizována na magnetické částice díky afinitě k 

upravenému povrchu přímo z biologického materiálu. Částice s navázanými cílovými 

molekulami reagují na vnější magnetické pole, které tvoří magnet např. v magnetickém 

stojánku. Magnetické částice jsou přitahovány ke stěně zkumavky a zbylý roztok 

s nenavázanými látkami je odstraněn. Poté jsou částice promyty a nakonec jsou částice i 

s navázanými molekulami uvolněny do elučního roztoku. V posledním kroku se 

magnetické částice již bez navázané DNA přitáhnou magnetem ke stěně zkumavky a 

eluát DNA se přenese do zkumavky [53, 55]. Na následujícím obrázku je zobrazen 

princip separace. 
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Obr. 8: Princip separace DNA z biologické matrice pomocí magnetického protokolu od firmy 

Beckman Coulter, Inc. [55]. 

 

5.4 Charakteristika použitých metod 

V tabulce 1 jsou porovnány některé údaje udávané výrobci kitů, které byly 

využity v experimentální části této práce. 

 
Tabulka 1: Charakteristika kitů použitých v této práci. Údaje jsou udávané výrobcem.  

 
QIAmp DNA 
Blood Mini 

Kit 

NucleoSpin 
Plasma XS 

QIAmp DSP 
Virus Spin 

Kit 

Agencourt 
Genfind V2 

typ izolace kolonková kolonková kolonková magnet. částice 

objem vzorku [µl] 200 do 240 2001 50 – 400 

doba zpracování 
série vzorků2 

[hod] 
cca 0,5 cca 0,5 do 1 1,5 a více 

eluční objem [µl] 50 – 200 5 – 30 20 – 150 401 

1 dle protokolu uvedeného v příručce 

2 vyhodnoceno dle délky protokolu uvedeného v příručce a dle vlastních zkušeností  
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5.5 Plazma vs. sérum 

V rámci standardizace metodik analýzy cfDNA by měla být na prvním místě 

otázka, zda použít plazmu nebo sérum. Nejvýznamnější rozdíl mezi těmito dvěma zdroji 

je, že plazma obsahuje koagulační faktory a sérum nikoli.  

Obecně vzato jsou výtěžky cfDNA vyšší při izolaci ze séra, proč tomu ale tak je? 

Jedním z důvodů, který připadá v úvahu, může být ruptura leukocytů ve zkumavce při 

procesu srážení, kdy je buněčný obsah vyplaven do séra a tím je hladina DNA v séru 

falešně zvýšena kontaminací genomovou DNA [56].  

V oblasti onkologie byl proveden pokus, kdy byla odebrána myším s lidskou linií 

buněk kolorektálního karcinomu krev a byla zpracována na plazmu a sérum. Po 

proměření koncentrace cfDNA pomocí souboru primerů zamřených na wild-type alelu 

myšího genu KRAS (tedy bez zacílení na tumorovou cfDNA) se ukázalo, že se vyšší 

hodnoty vyskytovaly v séru. Při použití primerů zaměřených na lidskou wild-type alelu 

KRAS genu (tedy specificky zaměřených na tumorovou cfDNA) byly výtěžky cfDNA 

vyšší ze vzorků plazmy. To tedy dosvědčuje, že zvýšené hodnoty cfDNA v séru jsou 

způsobeny uvolňováním buněčného obsahu krevních buněk (kontaminací genomovou 

DNA) [57]. Proto by v rámci standardizace měla být pro analýzu cirkulující DNA 

volena plazma.  

Při zpracování krve na plazmu jsou používány antikoagulační prostředky. Nejvíce 

používané jsou heparin, citrát a EDTA. Při porovnání kontaminace cirkulující DNA 

genomickou DNA uvolněnou z krevních buněk byla vyhodnocena plazma získaná 

z EDTA krve jako nejlepší v případě, že je nutné analýzu na několik hodin odložit. Po 6 

h byla kvantifikována přibližně stejná množství u všech tří typů vzorků, po 24 h byla ale 

kontaminace genomovou DNA u EDTA nejnižší. Použity byly vzorky krve od zdravých 

jedinců [58]. Heparin není vhodné užívat v případě kvantifikace pomocí PCR, protože 

může inhibovat PCR reakci [56]. 
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6 Možnosti kvantifikace DNA  

DNA lze obecně kvantifikovat spektrofotometricky a fluorimetricky, kdy je 

kvantifikována veškerá DNA ve vzorku. Specificky lze DNA kvantifikovat 

polymerázovou řetězovou reakcí v reálném čase, která dává informaci o množství 

konkrétního úseku DNA. 

6.1 Spektrofotometrie 

Spektrofotometrie je optická spektrální absorpční metoda. Kvantifikace pomocí 

spektrofotometrie je možná díky vztahu mezi množstvím záření prošlým kyvetou se 

vzorkem, délkou absorpčního prostředí a koncentrací absorbující látky ve vzorku. Tento 

vztah matematicky definuje Lambertův-Beerův zákon. Intenzita světelného záření 

procházející absorbujícím prostředím klesá exponenciálně v závislosti na délce vrstvy a 

koncentraci absorbující látky. V případě, že je délka absorpčního prostředí (kyvety) 

rovna 1, hodnota absorbance A při dané vlnové délce je přímo úměrná látkové 

koncentraci. V případě jediné absorbující látky platí:  

Aλ = ελ . c . l 1 

Koncentrace DNA je stanovena na základě měření absorbance při 260 nm, což je 

její absorpční maximum. V případě, že je koncentrace neznámá, lze ji z výše uvedené 

rovnice po proměření absorbance ve vzorku vypočítat. V praxi se ale častěji ke 

kvantifikaci používá metoda kalibrační křivky, kdy je proměřována absorbance u 

standardních roztoků (zpravidla několika) a následně je sestrojena kalibrační křivka (na 

ose x je koncentrace a na ose y absorbance). Průběh křivky by měl být lineární a 

korelační koeficient ideálně 0,999 a vyšší.  

Trochu odlišně pracuje spektrofotometr NanoDrop, který dokáže stanovit 

koncentraci DNA z 1 µl vzorku v rozpětí 2 – 3 700 ng/µl. U tohoto systému nejsou 

potřeba žádné kyvety, protože kapka vzorku je zadržována mezi dvěma rameny 

patentovaným způsobem – z kapky se stává sloupec kapaliny, na kterém probíhá měření 

[59].  
                                                
1 ε = molární absorpční koeficient látky  (l . mol-1 . cm-1)  c = koncentrace látky (mol . l-1) 

   l = délka kyvety (cm)  
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6.2 Fluorimetrie 

Fluorimetrie patří do luminiscenčních spektrálních metod. Fluorescence je jev, při 

kterém molekula látky po primárním ozáření přechází do excitovaného stavu. Při 

návratu do základního stavu molekula emituje sekundární záření o nižší energii a vyšší 

vlnové délce, než bylo záření primární. Intenzita záření emitovaného stanovovanou 

látkou je měřena v úhlu 90° fluorimetrem. 

Látek přirozeně fluoreskujících je menšina, ani molekula DNA sama o sobě nemá 

fluorescenční vlastnosti. Její fluorescence je ale zajištěna přídavkem fluorescenčních 

barviv, která se specificky vážou na/do molekuly DNA (např. ethidium bromid, Hoechst 

33258). Fluorimetrická metoda je vhodná pro kvantifikaci DNA ve vzorcích, kde je 

předpokládána nízká koncentrace. Je mimořádně citlivá a díky použití specifických 

barviv i selektivní (DNA může být měřena i ve směsi s proteiny, které ve 

spektrofotometrii interferují) [4]. 

Fluorimetrem je měřena intenzita emitovaného záření v úhlu 90° vzhledem 

k paprsku, který vyvolává excitaci, po průchodu filtrem, který propouští záření vlnové 

délky fluorescence použitého barviva [49]. Ke stanovení se jako v případě 

spektrofotometrie používá metoda kalibrační křivky pomocí kalibračních roztoků, 

jejichž intenzita se proměří a následně se sestaví kalibrační křivka (na ose x je 

koncentrace, na ose y intenzita fluorescence). 

6.3 Polymerázová řetězová reakce 

Polymerázová řetězová reakce (PCR) umožňuje selektivní amplifikaci oblasti DNA 

způsobem, který je podobný in vivo replikaci DNA. Velikost produktu PCR je 

ohraničena dvěma oligonukleotidovými primery. 

Amplifikace probíhá ve třech krocích, pro každý z nich jsou typické teplotní 

podmínky. Prvním krokem je denaturace, při níž dochází k rozvolnění dvouřetězcové 

struktury DNA při teplotě kolem 95 °C. Tento krok je nutný pro následující hybridizaci 

(annealing) primerů k denaturovanému templátu DNA. Primery nasedají na 

komplementární sekvenci templátu. Posledním krokem je elongace, při níž DNA 

polymeráza přikládá ke 3‘ konci nukleotidy podle komplementární sekvence templátu a 
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prodlužuje vlákno DNA. Teplotní optimum nejčastěji používané Taq polymerázy je 72 

°C.  

Tyto tři kroky tvoří jeden cyklus, který je během jedné PCR opakován (četnost 

opakování je různá, zpravidla 25 – 40x). Primery jsou navrženy tak, že jeden nasedá na 

jedno denaturované vlákno DNA a druhý nasedá na druhé komplementární vlákno 

templátu [60].   

Kvantitativní PCR (qPCR, real-time PCR) je metoda sloužící ke stanovení 

výchozího počtu DNA molekul DNA ve vzorku. Při qPCR je zaznamenáván nárůst 

PCR produktu při každém cyklu ve skutečném čase na rozdíl od běžné PCR, kde se 

analyzuje až výsledný produkt pomocí elektroforézy na agarózovém gelu.  

Záznam amplifikace probíhá pomocí měření fluorescence, kdy se používají 

fluorescenčně značené sondy, které se váží specificky na amplifikovanou DNA. Sondy 

jsou většinou krátké oligonukleotidy, které jsou na jednom konci značeny fluoroforem a 

na druhém zhášečem fluorescence. Po hybridizaci sondy na komplementární sekvenci 

na DNA templátu a následné elongaci vlákna DNA dochází k uvolnění molekuly 

fluoroforu a zhášeče z oligonukleotidové sondy. Zvýšením relativní vzdálenosti mezi 

těmito dvěma molekulami narůstá fluorescence (v případě, že sonda není navázána, 

fluorescence je nulová). Dalším způsobem, jak lze detekovat DNA, je použití 

interkalačních barviv (např. SYBR Green, Eva Green, ethidium bromid). Detekce je 

v tomto případě nepřesná kvůli nespecifickým produktům (např. dimery primerů), ale 

jedná se o levnější metodu.  

Proměřováním fluorescence během cyklu qPCR vzniká tzv. amplifikační křivka, 

která má esovitý průběh - kvantitativní informace jsou obsaženy v exponenciální fázi 

křivky. Samotná kvantifikace je umožněna proložením thresholdu (přímka naznačující 

určitý práh fluorescence). Platí, že čím dříve křivka překročí threshold, tím více DNA 

molekul vzorek obsahoval na začátku reakce. Hodnota, kdy křivka prochází 

thresholdem, se nazývá cycle threshold a označuje se Ct  [5].  
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7 Cíle diplomové práce 

a) Připravit sérii alikvotů směsné krevní plazmy (celkem 44 vzorků po 800 

mikroliterech). 

b) Provést izolaci cfDNA pomocí čtyř extrakčních metod (vždy u deseti alikvotů plus 

jeden alikvot s přídavkem značeného velikostního markeru). 

c) Podle optických charakteristik a podle výsledků PCR analýzy vybrat metodu 

všestranně optimální pro rutinní izolaci cfDNA ze vzorků krevní plazmy. 
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Experimentální část 

8 Použité materiály a přístroje 

8.1 Chemikálie 

Chemikálie použité při této práci jsou popsány na následujících stránkách. 

Komerčně dodané materiály jsou uvedené v tabulce 2 tabulce. Obsah kitů je popsán 

níže. 

Tabulka 2: Komerčně dodané chemikálie. 

Použité chemikálie Výrobce Země původu Účel použití 

QIAamp DNA  
Blood Mini Kit 

Qiagen Hilden, SRN izolace DNA 

NucleoSpin  
Plasma XS 

Macherey-Nagel, 
GmbH & Co.KG Düren, SRN izolace DNA 

QIAamp DSP  
Virus Spin Kit 

Qiagen Hilden, SRN izolace DNA 

Agencourt  
Genfind v2 

Beckman Coulter, Inc. Brea, CA, USA izolace DNA 

gb Genetic  
Human DNA 

Generi Biotech, s.r.o. Hradec Králové, ČR qPCR 

GeneScan 500 LIZ 
dye Size Standard 

Life Technologies, 
Corp. Carlsbad, CA, USA 

fragmentační 
analýza 

Qubit dsDNA  
HS Assay 

Life Technologies, 
Corp. Carlsbad, CA, USA fluorimetrie 

Hi-Di formamid 
Life Technologies, 

Corp. Carlsbad, CA, USA fragmentační 
analýza 
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8.1.1 Izolace DNA 

QIAamp DNA Blood Mini Kit 

 Qiagen Protease Q, AL pufr (obsahuje chaotropní soli), promývací pufr AW1 

(obsahuje chaotropní soli), AW2 pufr (obsahuje azid sodný jako konzervans), 

AE pufr, QIAamp Mini Spin kolonky, sběrné zkumavky 

 

NucleoSpin Plasma XS 

 Protease K (lyofilizovaná), proteinázový pufr PB, binding pufr BB, pufr WB, 

NucleoSpin® Plasma XS kolonky, sběrné zkumavky,  

 

QIAamp DSP Virus Spin Kit 

 pufr AL, proteázové rozpouštědlo, Protease Q, promývací pufry AW1 a AW2, 

RNA Carrier, eluční pufr AVE, QIAamp MinElute kolonky, lyzační zkumavky, 

promývací zkumavky 

 

Agencourt Genfind v2 

 lyzační pufr Lysis Buffer, Proteinase K, proteázový pufr Proteinase Buffer, 

Binding Buffer (obsahuje magnetické částice), promývací pufry Wash Buffer 1 a 

2 

 

Další potřebné reagencie 

 Etanol 96% 

 Demineralizovaná voda 

 

8.1.2 Kvantifikace real-time PCR 

gb Genetic Human DNA 

 Assay qPCR POLR2A, deionizovaná voda (negativní kontrola), Standard 

Human PC (pozitivní kontrola)  
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8.1.3 Fluorimetrické měření 

Qubit dsDNA HS Assay Kit 

 dsDNA HS Reagent, dsDNA HS Buffer, dsDNA HS Standard #1  

(0 ng/µl v TE pufru), dsDNA HS Standard #2 (10 ng/µl v TE pufru) 

8.2 Přístroje 

Při vypracování této práce byly využity přístroje, které jsou uvedeny v tabulce 3 

společně s  účelem jejich využití. 

Tabulka 3: Použité přístroje. 

Přístroj Výrobce Země původu Účel použití 

Microfuge 18 
Centrifuge 

Beckman Coulter, 
Inc. Brea, CA, USA centrifugace 

NanoDrop ND-
1000 

Spectrophotometer 
(sér.č. 1483) 

Thermo Fisher 
Scientific, Inc 

Wilmington, DE, 
USA 

spektrofotometrie 

Qubit 
Life Technologies, 

Corp. 
Carlsbad, CA, USA fluorimetrie 

Rotor-Gene 6000 Corbett Research Sydney, Austrálie qPCR 

Applied  
Biosystems 3130 
Genetic Analyzer 

Life Technologies, 
Corp. Carlsbad, CA, USA 

fragmentační  
analýza 

8.3 Další technické vybavení 
 termobloky 

 1,5 ml zkumavky 

 PCR zkumavky (0,5 ml) 

 sběrné 50 ml zkumavky 

 magnetický stojánek ke kitu Agencourt Genfind™ v2 (Beckman Coulter, Inc.) 

 chladící kovový blok – qPCR 
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8.4 Vzorky 

8.4.1 Testování centrifugačních podmínek 

Plazma byla získána ze zkumavek krve z diabetologických center Fakultní 

nemocnice v Hradci Králové. Ty vždy standardně obsahovaly 3-3,5 ml EDTA 

nesrážlivé krve s přídavkem fluoridu sodného. Plazma byla získána po 10 minutovém 

stáčení při 1 300g a pokojové teplotě. Do sběrné zkumavky bylo potřeba odebrat 

alespoň 12 ml plazmy, přičemž toto množství bylo odebráno z náhodných zkumavek. 

Toto množství směsné plazmy bylo po promíchání následně rozděleno po 800 µl do 

dvanácti 1,5 ml zkumavek. Extrakce DNA následovala nejpozději 12 hodin po odběru 

vzorků. 

 

8.4.2 Izolace DNA 

Plazma byla též získána ze zkumavek krve z diabetologických center Fakultní 

nemocnice v Hradci Králové (3-3,5 ml EDTA nesrážlivé krve s přídavkem fluoridu 

sodného). Plazma byla získána po 10 minutovém stáčení při 1 300g a pokojové teplotě. 

Po centrifugaci byla sebírána plazma do sběrné zkumavky pro přípravu alikvotů směsné 

plazmy pro izolaci. Cílem bylo získat alespoň 45 ml směsné plazmy, přičemž toto 

množství bylo odebráno z náhodných zkumavek. Po promíchání byla směsná plazma 

rozdělena po 800 µl do 44 zkumavek (pro každý postup 11). Poté byly všechny 

zkumavky centrifugovány při teplotě 4 °C a 12 000g po dobu 10 min. Následovalo 

opatrné odsátí supernatantu o objemu 700 µl do nových 1,5 ml zkumavek. Vzhledem 

k tomu, že pokusy probíhaly v různém časovém horizontu, byly alikvoty plazmy 

uloženy do mrazicího boxu při teplotě -20 °C. Před použitím byly alikvoty vždy řádně 

vytemperovány na pokojovou teplotu.  
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9 Metodiky 

9.1 Optimalizace centrifugačních podmínek  

Pro tuto část experimentu byla použita první série vzorků (viz výše). Těchto 12 

vzorků plazmy bylo rozděleno do čtveřic 1 – 4, 5 – 8 a 9 – 12. Do zkumavek 3, 4, 7, 8, 

11 a 12 (vždy do posledních dvou zkumavek ze čtveřice) byly přidány 4 µl Size 

Standardu. Tyto zkumavky sloužily k prověření podmínek fragmentační analýzy. 

 Zkumavky z první čtveřice byly centrifugovány po homogenizování na vortexu 

při 12 000g a 4 °C po dobu 10 min, zkumavky z druhé čtveřice při 1 500g a 4 °C také 

10 min. Poslední čtveřice zkumavek nebyla po homogenizování centrifugována. Ze 

všech zkumavek se následně odebralo 700 µl supernatantu do čistých označených 

zkumavek. 

Extrakce DNA z plazmy byla uskutečněna pomocí kitu QIAmp DNA Blood 

Mini Kit. Objem každé zkumavky byl rozpipetován do 3 označených 1,5 ml zkumavek 

po 230 µl. Do každé bylo přidáno 20 l Protease Q a 200 l AL pufru. Následovalo 

vortexování a inkubace 10 min při 56 °C. Po inkubaci byly krátkým přetočením na 

centrifuze odstraněny kapky směsi z víčka zkumavky. Poté bylo přidáno 200 µl 96% 

etanolu, směs byla zvortexována a krátce přetočena v centrifuze.  

Následně byl vždy obsah první zkumavky z trojice přenesen pipetou na kolonku 

se sběrnou tubou z kitu, následovala centrifugace kolonek 1 min při 6 000g. Po výměně 

sběrné tuby se postup opakoval se stejnou kolonkou pro příslušný vzorek, přepipetován 

byl obsah druhé zkumavky z trojice a opakoval se centrifugační proces. Totéž bylo 

vykonáno i s posledními zkumavkami. Po zpracování všech zkumavek bylo na kolonky 

s vyměněnou tubou přidáno 500 µl AW1 pufru a opět se centrifugovalo 1 min při 

6 000g. Po přenesení kolonek na čisté sběrné tuby bylo přidáno 500 µl AW2 pufru a 

centrifugovalo se při maximálních otáčkách (12 000g) 3 min.  

Nakonec se kolonky přendaly nad čisté uzavíratelné zkumavky kvůli pozdějšímu 

uchovávání zpracovaných vzorků, přidalo se 35 µl AE pufru předehřátého na 70 °C a 1 

min bylo potřeba inkubovat při laboratorní teplotě. Poté byla DNA eluována 

centrifugací 1 min při 6 000g. Po zvortexování eluátu byla změřila hodnota koncentrace 
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DNA na spektrofotometru NanoDrop (měření viz podkapitola 9.4.1). Kvantifikace byla 

uskutečněna i pomocí qPCR u vzorků 1, 2, 5, 6, 9 a 10 stejným kitem jako u 

vyhodnocování kvantifikace u extrakčních postupů (postup popsán v podkapitole 9.4.3). 

 
Tabulka 4: Hodnoty koncentrace cfDNA vzorků sloužících pro optimalizaci 
centrifugačních podmínek. 

č. vzorku 
spektrofotometrie  

[. 103 ng/ml] 

qPCR  

[ng/ml] 

1 4,87 15,70 

2 2,34 29,10 

3 3,34 ---- 

4 4,09 ---- 

5 3,66 16,50 

6 3,63 29,20 

7 6,42 ---- 

8 2,47 ---- 

9 7,86 neamplifikoval 

10 4,46 neamplifikoval 

11 7,54 ---- 

12 3,90 ---- 

Pozn. Vzorky obsahující Size Standard byly využity jen pro předběžnou fragmentační 

analýzu a její případnou optimalizaci. 

 

Dílčí závěr: Vzorky 1 a 2 poskytly stejné amplifikační křivky jako vzorky 5 a 6. Je tedy 

nepodstatné, zda pro eliminaci buněčných residuí bude při druhém stáčení plazmy 

použita centrifugační síla 1 500g nebo 12 000g. Proto bylo pro další experimenty 

využito stáčení při 12 000g na chlazené centrifuze. Vzorky 9 a 10 neamplifikovaly. 
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9.2 Izolace DNA 

9.2.1 QIAmp DNA Blood Mini Kit 

 Pro tento postup izolace bylo využito prvních jedenáct zkumavek z předchozího 

kroku (1 – 11). Do poslední zkumavky bylo přidáno 10 µl LIZ 500 Size Standard.  

1. Po řádném promíchání všech zkumavek byl objem každé zkumavky rozpipetován 

do tří předem označených zkumavek po objemu asi 230 µl kvůli objemu izolační 

kolonky.  

2. Do každé ze zkumavek bylo přidáno 20 µl Protease Q a 200 µl AL pufru. Tato 

směs byla řádně zvortexována a inkubována 10 min při 56 °C.  

3. V dalším kroku se zkumavky krátce stočily a ke směsi bylo přidáno 200 µl 96% 

etanolu. Obsah všech zkumavek byl zvortexován a opět krátce stočen na centrifuze. 

4. Poté byl vždy obsah první zkumavky z trojice přenesen pipetou na kolonku se 

sběrnou tubou z kitu, následovala centrifugace kolonek 1 min při 6 000g. 

5. Po výměně sběrné tuby se postup opakoval se stejnou kolonkou pro příslušný 

vzorek, přepipetován byl obsah druhé zkumavky z trojice a opakoval se 

centrifugační proces.  

6. Totéž bylo vykonáno i s posledními zkumavkami.  

7. Po zpracování všech zkumavek bylo na kolonky s vyměněnou čistou tubou přidáno 

500 µl AW1 pufru a opět se centrifugovalo 1 min při 6 000g.  

8. Po přenesení kolonek na čisté sběrné tuby bylo přidáno 500 µl AW2 pufru a 

centrifugovalo se při maximálních otáčkách 12 000g  3 min.  

9. Nakonec byly kolonky přendány nad čisté uzavíratelné zkumavky kvůli pozdějšímu 

uchovávání zpracovaných vzorků, bylo přidáno 35 µl AE pufru předehřátého na  

70 °C. 

10.  1 min byly kolonky inkubovány při laboratorní teplotě, poté byla DNA eluována 

centrifugací 1 min při 6 000g. 
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9.2.2 NucleoSpin Plasma XS 

 Pro tento postup izolace byly využity zkumavky 12 – 22. Do poslední zkumavky 

bylo opět přidáno 10 µl LIZ 500 Size Standard.  

1. Po řádném promíchání všech zkumavek byl objem každé z nich rozpipetován do tří 

předem označených zkumavek po objemu asi 230 µl kvůli objemu izolační 

kolonky.  

2. Do každé zkumavky bylo napipetováno 20 µl Protease K a poté se 10 min 

inkubovalo při teplotě 37 °C.  

3. Dále bylo přidáno 360 µl BB pufru a došlo k promíchání otočením zkumavky (3x) 

s následným rychlým zvortexováním a krátkým stočením v centrifuze. 

4. Poté byl vždy obsah jedné zkumavky z trojice přenesen pipetou na kolonku 

NucleoSpin Plasma XS Column nasazenou na Collection Tube (dále jen sběrná 

tuba), následovala centrifugace kolonek 1 min při 2 000g.  

5. Kolonka byla přemístěna do nové sběrné tuby a byl na ní zpracován za stejných 

podmínek i obsah druhé zkumavky ze série.  

6. Po výměně sběrné tuby se tento krok opakoval s poslední zkumavkou ze série.  

7. Po zpracování všech zkumavek se konala centrifugace při 11 000g po dobu 1 min. 

8. Dále bylo potřeba kolonku promýt. Na kolonku bylo naneseno 500 µl pufru WB, 

centrifugovalo se 1 min při 11 000g.  

9. Po výměně sběrné tuby se na kolonku naneslo 250 µl pufru WB a centrifugovalo se 

3 min při 11 000g.  

10. Kolonka byla přesunuta nad čistou zkumavku s víčkem a bylo do ní napipetováno 

40 µl Elution Buffer.  

11. Po dobu 1 min proběhla inkubace při laboratorní teplotě a poté došlo k centrifugaci 

1 min při 11 000g.  

12. Otevřená zkumavka s eluátem byla vložena na 8 min do termobloku vyhřátého na 

90 °C. Po uplynutí této doby byl obsah zkumavky ochlazen na laboratorní teplotu. 
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9.2.3 QIAamp DSP Virus Spin Kit  

Pro tento postup izolace byly využity zkumavky 23 – 33. Do poslední zkumavky 

bylo opět přidáno 10 µl LIZ 500 Size Standard.  

Pro práci bylo nutné si předem připravit některé roztoky dle návodu výrobce. 

1. Objem každé zkumavky byl rozpipetován do 3 označených zkumavek po cca 230 

µl. Do každé zkumavky se přidalo 25 µl připravené Protease Q.  

2. Dalším krokem bylo přidání 200 µl AL pufru s RNA Carrieru.  

3. Po přidání byly zkumavky řádně zvortexovány (asi 20 s) a daly se inkubovat na 15 

min při 56 °C do temrobloku.  

4. Po ukončení inkubace byly zkumavky krátce stočeny v centrifuze.  

5. Následně bylo přidáno 250 µl 96% etanolu a po zvortexování byly zkumavky 

temperovány 5 min při pokojové teplotě.  

6. Po inkubaci byly zkumavky krátce přetočeny v centrifuze.  

7. Obsah první zkumavky z trojice byl přepipetován do kolonky z kitu se sběrnou 

tubou a při 6 000g byla kolonka centrifugována po dobu 2 min.  

8. Pod kolonku byla dána nová sběrná tuba a na tutéž kolonku byl napipetován obsah 

druhé zkumavky z trojice. Centrifugace probíhala opět 2 min při 6 000g.  

9. Stejně byla zpracována i poslední zkumavka z trojice.  

10. Po výměne sběrných tub následovalo přidání 500 µl připraveného pufru AW1 

s etanolem a proběhla centrifugace 2 min při 6 000g. 

11.  Na kolonku s čistou sběrnou tubou bylo napipetováno 500 µl připraveného pufru 

AW2 s etanolem a opět se centrifugovalo 2 min při 6 000g.  

12. Za stejných centrifugačních podmínek byly kolonky s čistými sběrnými tubami 

zpracovány po napipetování 500 µl 96% etanolu.  

13. Po výměně sběrných tub za nové proběhla centrifugace při maximálních otáčkách 

centrifugy (12 000g) po dobu 3 min.  

14. Kolonky s novou sběrnou tubou byly inkubovány 3 min při 56 °C s otevřeným 

víčkem, aby došlo k vysušení.  

15. Po přenesení na uzavíratelnou zkumavku z kitu a po opatrném otevření víčka 

kolonky bylo připipetováno 35 µl AVE elučního pufru.  

16. Se zavřeným víčkem probíhala 5 min inkubace při pokojové teplotě. 

17. Poté se centrifugovalo 2 min při maximálních otáčkách centrifugy.  
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9.2.4 Agencourt Genfind v2 

 Pro tento postup izolace byly využity zkumavky 34 – 44. Do poslední zkumavky 

bylo opět přidáno 10 µl LIZ 500 Size Standard.  

Před začátkem izolace bylo potřeba připravit některé roztoky. Návod na jejich 

přípravu je dostupný v přibalené příručce, která je součástí kitu. 

1. Na začátku bylo potřeba objem každé plazmy rozpipetovat do 2 předem 

označených 1,5 ml zkumavek po 350 µl (kvůli optimálnímu poměru reagencií a 

finálnímu objemu tekutin ve zkumavce).    

2. Do každé zkumavky bylo přidáno 16 µl Proteinase K, poté 700 µl Lysis Buffer a 

roztok byl důkladně promíchán opakovaným nasátím pipetou. Inkubace probíhala 

po dobu 10 min při 37 °C.  

3. Následovalo přidání 500 µl řádně promíchaného roztoku Binding Buffer. Po 

přidání byl vždy obsah zkumavky 10x promíchán opakovaným nasátím pipetou.  

4. Než následoval další postup, bylo potřeba nechat stát zkumavky 5 min při 

laboratorní teplotě.  

5. Po uplynutí inkubace byly první zkumavky z dvojice vloženy do magnetického 

stojánku a 15 min působil magnetismus.  

6. Poté byla velmi opatrně odstraněna pipetou o větším objemu většina supernatantu 

a pipetou o menším objemu byl opatrně odsán zbytek supernatantu. Zkumavky 

v průběhu odsávání zůstaly ve stojanu. Při této metodice bylo velmi důležité, jak 

byly zkumavky do stojanu umístěny. Zkumavky bylo potřeba opatrně otevírat a 

zavírat a i při každém odsávání supenatantu bylo nutné pracovat co nejpečlivěji, 

aby nedošlo k jakémukoliv pohybu, který by mohl způsobit oslabení magnetické 

síly a vyplavení magnetických částic do supernatantu.  

7. Po odstranění supernatantu byly zkumavky sejmuty z magnetického stojanu a byl 

přidán obsah druhé zkumavky z dvojice a vzorek byl pipetou důkladně 

resuspendován. Poté byly opět zkumavky vystaveny 15 min magnetismu a 

následovalo opatrné odsátí supernatantu.  
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8. Po zpracování vzorků bylo přidáno 1,4 ml roztoku Wash Buffer 1 a obsah 

zkumavky byl 10x pipetou resuspendován. Poté byly zkumavky vloženy na 2 min 

do stojanu a následně byl odstraněn supernatant.  

9. Krok 8 byl opakován. 

10. Následně bylo po sundání zkumavek ze stojanu přidáno 900 µl roztoku Wash 

Buffer 2 a obsah zkumavky byl resuspendován 10x pipetou. V magnetickém 

stojánku byly zkumavky 6 min. Poté byl pečlivě odsát supernatant.  

11. Krok 10 byl opakován. 

12. Poté byly vzorky sušeny 10 min při 70 °C. 

13. Dále bylo do zkumavek ve stojanu přidáno 40 µl vody, následně byly zkumavky 

ze stojanu sundány a jejich obsah byl resuspendován 10x pipetou. 

14. Následovala inkubace 2 minuty na stole a poté byl obsah opět resuspendován 

pipetou ke kompletní eluci. 

15. Zkumavky byly vystaveny 5 minut magnetismu ve stojanu a ze získaného 

supernatantu bylo 35 µl přeneseno do nové zkumavky.  

16. Nové zkumavky byly na 3 minuty umístěny do magnetického stojanu a finální 

supernatant o objemu 30 µl byl přesunut do čisté 1,5 ml zkumavky. 

 

9.3 Fragmentační analýza vzorků cfDNA  

Fragmentační analýza byla aplikována na vzorky 11, 22, 33 a 44 (vzorky, které 

obsahovaly Size Standard) a byla provedena na analyzátoru Applied Biosystems 3130. 

Do PCR zkumavek bylo napipetováno 15 µl vyextrahované DNA a 30 µl Hi-Di 

formamidu. Následovala 5 minutová denaturace při 95 °C. Poté byly vzorky přeneseny 

do mikrotitrační destičky. Jako standard byla použita směs 0,3 µl Size Standardu a 90 µl 

Hi-Di formamidu. 
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9.4 Kvantifikace cfDNA vyizolované z plazmy 

9.4.1 Spektrofotometricky 

Měření koncentrace DNA extrahované z plazmy různými metodami bylo 

provedeno spektrofotometrem NanoDrop. Z 2 µl zvortexovaného vzorku extrahované 

DNA byla změřena absorbance. Nastavením pro měření koncentrace DNA přístroj 

proměřil absorpční spektrum a z hodnoty absorbance při 260 nm vypočítal koncentraci 

v daném vzorku v ng/µl. 

9.4.2 Fluorimetricky 

Fluorimetrické měření koncentrace DNA získané různými extrakčními postupy 

bylo uskutečněno pomocí soupravy Qubit dsDNA HS Assay Kit. 

Nejprve byl připraven pracovní roztok z roztoků dsDNA HS Reagent a dsDNA 

HS Buffer ředěním 1:200. Do každé zkumavky pro standardy bylo napipetováno 190 µl 

pracovního roztoku a 10 µl příslušného standardu ze soupravy (použité byly PCR 

zkumavky). Do zkumavek pro vzorky bylo přidáno 190 µl pracovního roztoku a 10 µl 

vzorků. Obsah všech zkumavek byl opatrně zvortexován tak, aby se netvořily bubliny. 

Následně byly zkumavky inkubovány 2 min při pokojové teplotě.  

Dále proběhlo měření na fluorimetru Qubit, který byl nastaven na příslušný 

měřící program pro stanovení DNA za použití příslušného kitu.  

9.4.3 Kvantifikace extrahované cfDNA pomocí qPCR 

Assay qPCR POLR2A z kitu gb GENETIC Human DNA obsahuje směs primerů 

a sondu, čímž je umožněno amplifikovat specifický úsek DNA genu POLR2A. Tento 

gen kóduje největší podjednotku RNA polymerázy II, což je enzym zodpovědný za 

syntézu mRNA u eukaryot. Kromě toho tato podjednotka v kombinaci s dalšími 

podjednotkami tvoří vazebnou doménu polymerázy pro DNA, ve které je templátová 

DNA transkribována do mRNA. Svojí funkcí se tento gen řadí mezi tzv. housekeeping 

geny a je lokalizován na krátkém raménku chromozomu 17 v pozici 13.1 [61]. 

Všechny reagencie ze zmíněného kitu jsou připraveny v koncentracích umožňující 

přímé použití, proto stačilo napipetovat 15 µl Assay qPCR POLR2A a 10 µl vzorku 

vyizolované DNA (resp. 10 µl neionizované vody - negativní kontrola a 10 µl standardů 



47 
 

u kalibračních roztoků) do zkumavek kompatibilních s termocyklérem, které se 

nacházely v chladícím kovovém bloku. Roztoky standardů byly připraveny 

o koncentracích 10 ng/µl, 5 ng/µl, 1 ng/µl, 0,5 ng/µl, 0,1 ng/µl, 0,05 ng/µl, 0,01 ng/µl, 

0,005 ng/µl a 0,001 ng/µl. Pro analýzu byl využit real-time cyklér Rotor-Gene 6000. 

Reakční podmínky byly zvoleny dle příručky použitého kitu: 

 počáteční denaturace: 95 °C, 3 min 

 pro 50 cyklů: 

o denaturace: 95 °C, 10 s 

o annealing + elongace: 60 °C, 30 s 

Zkumavky byly vloženy do rotoru termocykléru a v softwaru byly navoleny 

příslušné podmínky. Snímání fluorescence probíhalo během elongační fáze. Detekce 

signálů fluorescence byla následující: 

 signál primárního qPCR systému 

o FAM/Sybr – excitační vlnová délka 495 nm, emisní vlnová délka 520 nm 

 

 signál sekundárního qPCR systému 

o JOE/HEX – excitační vlnová délka 535 nm, emisní vlnová délka 556 nm 

o signál pro interní pozitivní kontrolu, kterou Assay qPCR POLR2A obsahuje 

Hodnoty Ct byly získány manuálním proložením threshold na hodnotu 0,05.  

 
Pozn. Pokud vzorek obsahoval specifický úsek genu POLR2A, signál byl 

detekován v primárním systému. V případě, že nebyl signál fluorescence v sekundárním 

systému naměřen, je PCR reakce inhibována. 

 

9.5 Statistické vyhodnocení dat 

Ke statistickému vyhodnocení dat byl v této práci využit program Microsoft Office 

Excel verze 2007. 
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10 Výsledky 

10.1 Kvantifikace DNA 

Proměřením koncentrací výše zmíněnými metodami byly získány hodnoty 

uvedené v tabulce tabulce 5. Průměrné hodnoty naměřené koncentrace plazmatické 

DNA spektrofotometricky, fluorimetricky a kvantitativní polymerázovou řetězovou 

reakcí jsou shrnuty v tabulce 6 a znázorněné v grafech 1, 2 a 3.  

Tabulka 5: Naměřené hodnoty koncentrace DNA vyizolované z plazmy. 

Vz 
S 

[ng/µl]  
F 

[ng/ml] 
qPCR 

[ng/ml] 
 Vz 

S 
[ng/µl]  

F 
[ng/ml] 

qPCR 
[ng/ml] 

1 3,94 54,00 21,84 
 

 23 221,40 588,00 67,34 
 

2 2,79 50,40 17,59  24 200,70 652,00 8,64 
 

3 3,06 56,00 17,39 
 

 25 235,23 654,00 20,75 
 

4 3,89 55,00 20,05 
 

 26 188,80 636,00 45,48 
 

5 3,97 57,00 15,18 
 

 27 226,30 618,00 67,72 
 

6 4,14 56,60 11,04 
 

 28 235,10 636,00 78,96 
 

7 6,60 57,20 16,34 
 

 29 217,40 608,00 46,26 
 

8 3,52 55,40 19,16 
 

 30 238,80 618,00 31,25 
 

9 9,19 54,40 12,16 
 

 31 240,50 592,00 71,28 
 

10 7,75 57,00 8,69 
 

 32 176,50 600,00 61,83 
 

         

12 8,30 42,00 35,61 
 

 34 3,32 48,00 25,32 
 

13 10,51 39,80 18,51 
 

 35 6,14 47,60 23,25 
 

14 6,02 43,20 4,54 
 

 36 5,15 49,60 20,40 
 

15 4,56 31,60 50,67 
 

 37 6,95 50,20 34,03 
 

16 5,00 46,20 41,06 
 

 38 6,57 45,60 17,20 
 

17 13,25 35,60 49,81 
 

 39 29,61 43,40 19,47 
 

18 4,09 37,00 52,13 
 

 40 4,50 46,40 14,68 
 

19 10,38 37,20 53,03 
 

 41 9,15 41,40 66,30 
 

20 6,33 37,00 39,45 
 

 42 5,08 47,00 91,63 
 

21 5,56 32,80 53,33 
 

 43 4,09 46,80 1,98 
 

Pozn. S = spektrofotometrie, F = fluorimetrie 

 



49 
 

 

 

Tabulka 6: Průměrné naměřené hodnoty pro vzorky 1-10, 12-21, 23-32 a 34-43. 

 

qPCR Spektrofotometrie Fluorimetrie 

cDNA  

[ng/ml] 

Cv  

[%] 

cDNA  

[ng/µl] 

Cv  

[%] 

cDNA  

[ng/ml] 

Cv  

[%] 

QIAmp DNA 

Blood Mini Kit 
15,94 ± 4,20 26,33 4,98 ± 2,17 44,51 55,30 ± 2,06 3,72 

NucleoSpin 

Plasma XS 
39,82 ± 16,48 41,39 7,40 ± 3,07 41,48 38,24 ± 4,59 11,99 

QIAmp DSP 

Virus Spin Kit 
49,95 ± 23,57 47,18 218,07 ± 22,32 10,23 620,20 ± 23,69 3,82 

Agencourt 

Genfind v2 
31,42 ± 27,01 85,95 8,06 ± 7,75 96,24 46,60 ± 2,65 5,70 



50 
 

 

 

 

 

Graf 1: Průměrné hodnoty koncentrace cfDNA změřené spektrofotometricky. 

Sloupec 1 reprezentuje výsledky dosažené extrakční metodou QIAmp DNA Blood Mini 

Kit, sloupec 2 NucleoSpin Plasma XS, sloupec 3 QIAmp DSP Virus Spin Kit a sloupec 

4 Agencourt Genfind v2. Chybové úsečky znázorňují směrodatnou odchylku. 
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Graf 2: Průměrné hodnoty koncentrace cfDNA změřené fluorimetricky. Sloupec 1 

reprezentuje výsledky dosažené extrakční metodou QIAmp DNA Blood Mini Kit, 

sloupec 2 NucleoSpin Plasma XS, sloupec 3 QIAmp DSP Virus Spin Kit a sloupec 4 

Agencourt Genfind v2. Chybové úsečky znázorňují směrodatnou odchylku.. 
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Graf 3: Průměrné hodnoty koncentrace cfDNA změřené kvantitativní 

polymerázovou řetězovou reakcí. Sloupec 1 reprezentuje výsledky dosažené extrakční 

metodou QIAmp DNA Blood Mini Kit, sloupec 2 NucleoSpin Plasma XS, sloupec 3 

QIAmp DSP Virus Spin Kit a sloupec 4 Agencourt Genfind v2. Chybové úsečky 

znázorňují směrodatnou odchylku. 
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10.1.1 Studentův t test 

Jako referenční soubor dat byla využita data získaná při měření vzorků soupravou 

QIAmp DNA Blood Mini Kit. Všechna použitá data byla získána při kvantifikaci 

spektrofotometricky, fluorimetricky a pomocí qPCR. 

Hladina významnosti α byla zvolena 0,05. V tabulkách byly vyhledané kritické 

hodnoty (t1-α/2(ν)) dle hladiny významnosti (α) a hodnot stupně volnosti (ν), které byly 

porovnány s hodnotami testovacího kritéria. V tabulkách 7, 8 a 9 jsou uvedené hodnoty 

pro vyhodnocení hypotézy.  

 

Tabulka 7: Hodnoty k vyhodnocení hypotézy pomocí Studetova t testu – spektrofotometrie. 

 
Hodnota 

stupně volnosti 
ν 

Hodnota 
testovacího 
kritéria t 

Kritické 
hodnoty  

t1-α/2(ν) 

NucleoSpin Plasma XS 2,11 16,20 2,920 

QIAmp DSP Virus Spin Kit 9,17 30,06 1,833 

Agencourt Genfind v2 1,25 10,40 1,812 

 

Tabulka 8: Hodnoty k vyhodnocení hypotézy pomocí Studetova t testu – fluorimetrie 

 
Hodnota 

stupně volnosti 
ν 

Hodnota 
testovacího 
kritéria t 

Kritické 
hodnoty  

t1-α/2(ν) 

NucleoSpin Plasma XS 12,48 10,72 1,782 

QIAmp DSP Virus Spin Kit 9,14 75,12 1,833 

Agencourt Genfind v2 8,20 16,97 1,860 
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Tabulka 9: Hodnoty k vyhodnocení hypotézy pomocí Studetova t testu – qPCR. 

 
Hodnota 

stupně volnosti 
ν 

Hodnota 
testovacího 
kritéria t 

Kritické 
hodnoty  

t1-α/2(ν) 

NucleoSpin Plasma XS 10,12 4,6 1,812 

QIAmp DSP Virus Spin Kit 9,39 4,05 1,833 

Agencourt Genfind v2 9,39 1,74 1,833 

 

Závěr: Jako statisticky významné rozdíly hodnot jsou považovány všechny hodnoty, 

kdy t > t1-α/2(ν). Při porovnání vypočtených hodnot testovacího kritéria a kritických 

hodnot jsou téměř všechny rozdíly statisticky významné (výjimkou je srovnání hodnot 

qPCR u soupravy Agencourt Genfind v2). Nejvýznamnější rozdíly byly zaznamenány u 

hodnot získaných z extraktů DNA soupravou QIAmp DSP Virus Spin Kit 

spektrofotometricky a fluorimetricky. 

 

 

10.2 Fragmentační analýza 

Vzhledem k tomu, že je plazmatická DNA velmi fragmentovaná, byly u využitých 

metod extrakce DNA porovnány ztráty zejména v oblasti krátkých fragmentů na 

základě jejich detekce a hodnot fluorescence (porovnání proběhlo u fragmentů o 

velikosti 75 – 500 bp). Výsledky jsou zaznamenány v následujícím grafu. 
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11 Diskuze 

Ke kvantifikaci volné cirkulující DNA se používá hlavně principu real-time PCR 

(ve většině studií, které sloužily jako podklady pro teoretickou část, tomu tak je). 

Hlavním důvodem je, že se kvantifikace uskutečňuje na základě amplifikace 

specifického úseku DNA. V naší studii byl použit ke kvantifikaci gen pro největší 

podjednotku RNA polymerázy II (POLR2A). Největší hodnoty koncentrace 

vyextahované DNA byly stanoveny ve vzorcích získaných pomocí soupravy QIAmp 

DSP Virus Spin Kit (49,95 ± 23,57 ng/ml). Druhé nejvyšší hodnoty poskytly vzorky 

vyizolované soupravou NucleoSpin Plasma XS (39,82 ± 16,48 ng/ml), třetí místo 

obsadila souprava Agencourt Genfind v2 (31,42 ± 27,01) a čtvrté místo QIAmp DNA 

Blood Mini Kit (15,94 ± 4,20 ng/ml). 

Hodnoty koncentrací cfDNA stanovené spektrofotometricky nemají vzhledem 

k nespecifickému charakteru stanovení takový význam a jsou spíše orientační, zejména 

po proměření na spektrofotometru NanoDrop. Přístroj NanoDrop je doporučován pro 

měření koncentrace DNA do 3 700 ng/µl [59], ale při měření hodnot pod 5 ng/µl není 

přesný ani citlivý. To jsme prokázali v přípravné fázi diplomové práce proměřováním 

připravených kalibračních roztoků o koncentracích 10 – 0,001 ng/µl, viz tabulka 10 a 

graf 5. V oblasti hodnot koncentrací našich vzorků není měření tímto přístrojem lineární 

a kvůli tomu lze hodnoty v tak nízkých koncentracích považovat za falešně vysoké 

(v našem případě více než stokrát vyšší). 

 

Tabulka 10: Naměřené a skutečné hodnoty koncentrace proměřovaných kalibračních roztoků na 

přístroji NanoDrop. 

skutečná 
koncentrace 

[ng/µl] 
10 5 1 0,5 0,1 0,05 0,01 0,005 0,001 

naměřená 
koncentrace 

[ng/µl] 
10,44 7,17 0,61 2,10 -0,17 -0,29 4,70 11,26 2,72 
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Graf 5: Znázornění nelinearity měření koncentrace DNA na přístroji NanoDrop. 

 

Statisticky významně vyšší hladiny koncentrace cfDNA byly naměřeny u vzorků, 

které byly získány extrakcí pomocí soupravy QIAmp DSP Virus Spin Kit a byly 

kvantifikovány fluorimetricky (620,20 ± 23,69 ng/ml) a spektrofotometricky (218,07 ± 

22,32 ng/µl). Součástí tohoto kitu je RNA Carrier (český ekvivalent – nosičová RNA), 

který má zabezpečit větší výtěžnost, v tomto případě se ale zdá, že RNA Carrier 

kontaminuje vzorky. RNA absorbuje při stejné vlnové délce jako DNA, a proto by 

naměřené hodnoty mohly být z tohoto důvodu signifikantně vyšší. Použitá souprava ke 

stanovení fluorimetricky (Qubit dsDNA HS Assay Kit) je vysoce specifická pro 

dvouvláknovou DNA [62]. 

Při zhodnocení výsledků získaných pomocí qPCR byly nejnižší hodnoty 

koncentrace cfDNA získány u vzorků, které byly extrahovány kitem QIAmp DNA 

Blood Mini Kit a oproti ostatním extrakčním postupům byly hodnoty asi poloviční. 

Tento kit je rutinně používán pro izolaci DNA z krve a je navržen pro eluční objemy od 

50 µl [50]. V této studii bylo použito k eluci 35 µl elučního pufru, což by mohlo mít za 

následek nižší eluci zadržované DNA z kolonky. Tato metoda byla porovnána 

s metodou NucleoSpin Plasma XS (Macherey-Nagel) ve studii skupiny německých 

pracovníků [63]. Výsledky jasně ukázaly, že kolonková souprava od firmy Macherey-

Nagel je pro izolaci volné cirkulující DNA z EDTA plazmy vhodnější. Porovnány byly 
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výtěžnosti krátkých fragmentů o velikostech 50, 100, 150, 250 a 1 000 bp. Ve vzorcích 

zpracovaných soupravou QIAmp DNA Blood Mini Kit byly celkově naměřeny nižší 

hladiny fluorescence u všech fragmetů a zároveň nebyly detekovány fragmenty o 

velikosti 50 bp. Při kvantifikaci qPCR, pro kterou byl zvolen gen pro β-globin, bylo při 

testování různých objemů templátové DNA zjištěno, že vzorky získané soupravou 

QIAmp DNA Blood Mini Kit obsahovaly inhibitory PCR reakce. U vzorků izolovaných 

soupravou NucleoSpin Plasma XS k inhibici téměř nedocházelo [63]. V naší studii 

vzorky získané soupravou QIAmp DNA Blood Mini Kit také poskytovaly nízké 

hodnoty koncentrací získaných qPCR a při fragmentační analýze byla výtěžnost 

krátkých fragmentů touto soupravou při srovnání se soupravou od Macherey-Nagel 

jednoznačně nižší, bylo tedy dosaženo stejných výsledků jako ve zmíněné studii. 

Prokázaná přítomnost inhibitorů PCR ve vzorcích extraktů z plazmy získaných kitem 

QIAmp DNA Blood Mini Kit by mohla být příčinou nižších výtěžků i v této práci. 

Při porovnání s některými dalšími studiemi, které se zabývaly podobnou 

problematikou, bylo zjištěno následující. Ve své studii Fleischhacker et al. prokázali, že 

je výtěžnost izolace DNA z plazmy silně závislá na zvolené izolační metodě a také na 

zvoleném genu při kvantifikaci pomocí qPCR. Ve své studii použili EDTA plazmu od 

heterogenní skupiny pacientů z oddělení pneomologie (diagnóza: karcinom plic, 

metastázy v plicích, benigní plicní onemocnění a nehodgkinský lymfom). K izolaci 

DNA plazmy použili dvě kolonkové metody QIAamp DNA Blood Mini Kit (Qiagen) a 

NucleoSpin Plasma F Kit (Macherey-Nagel). Jako třetí byla použita metoda MagnaPure 

LC DNA Isolation Kit – Large Volume s použitím automatizovaného systému (Roche 

Diagnostics). Objem plazmy vždy činil 1 ml. Ke kvantifikaci qPCR sloužily specifické 

sekvence genů pro lidský endogenní retrovirus, glyceraldehyd-3-fosfátdehydrogenázu a  

β-globin a kvantifikace byla uskutečněna paralelně na dvou pracovištích z totožných 

vzorků (jejich alikvotů). Dle výsledků z obou pracovišť se jako nejlepší jeví izolace 

automatizovaným systémem od Roche Diagnostics. Je možné, že robustní a vysoké 

výtěžky cfDNA byly získány zejména díky automatizovanému postupu izolace [64]. 

Tato metoda separace je založena na podobném principu jako metoda Agencourt 

Genfind v2 od firmy Beckman Coulter, k izolaci DNA z biologického vzorku slouží 

magnetické skleněné částice [65]. Metoda využívající magnetické částice použitá v této 

práci, co se týká kvantifikace qPCR, poskytla třetí nejvyšší výsledky koncentrace 

cfDNA, nicméně při analýze krátkých fragmentů cfDNA se ukázala jako nevhodná pro 



59 
 

tuto aplikaci. Vzhledem k tomu, že předmětem zmíněné studie nebyla analýza krátkých 

fragmentů, nelze vhodnost použitého automatizovaného protokolu s magnetickými 

částicemi nijak vyvrátit ani potvrdit.  

Ovšem z praktického hlediska se pro extrakci DNA z plazmy nehodí metoda 

Agencourt Genfind v2, protože je obecně dražší, než „klasické“ kolonkové metody. 

Nepříliš vhodná je též souprava, která vykazovala nejlepší výsledky – QIAmp DSP 

Virus Spin Kit. Obě dvě zmíněné soupravy jsou navrženy pro objem vzorku 200 µl, což 

z pohledu pro klinické uplatnění znamená, že bude obecně při extrakci dosahováno 

mnohem menší citlivosti. V případě použití 700 µl plazmy, jako tomu bylo v této práci, 

je sice citlivost zachována, ale dochází tím k navýšení spotřeby reagencií a tím pádem 

lze soupravou uskutečnit méně extrakcí, než pro kolik je kit původně vyrobený. Proto 

z ekonomického hlediska a po zhodnocení výsledků této práce se jako nejvhodnější jeví 

kit NucleoSpin Plasma XS od Macherey-Nagel, který je navržen speciálně pro analýzu 

volné cirkulující DNA a dle přiložené příručky lze zpracovat až 720 µl plazmy 

způsobem, jenž byl aplikován v  této práci [52].  

Další porovnání extrakčních metod provedli Xue et al., kdy ve své studii 

porovnávali fenol-chloroformovou metodu extrakce cfDNA z plazmy s kolonkovou 

metodou QIAamp DNA Blood Midi Kit (Qiagen) [66]. Tato souprava se od soupravy 

použité v této práci (QIAamp Blood DNA Mini Kit) liší tím, že je možné jejím 

prostřednictvím zpracovat větší množství celé krve, plazmy, séra a dalších tělních 

tekutin (0,3 – 2 ml) a zároveň je navržena pro eluční objemy 100 – 400 µl [67]. Kitem 

od firmy Qiagen byly vzorky plazmy zpracovány dle přiloženého manuálu (po přidání 

proteázy bez inkubace, eluční objem 200 µl) a modifikovaným protokolem, kdy byla 

směs s proteázou inkubována 1 a 2 hodiny a eluční objem činil 300 µl [66]. Výsledky 

ukázaly, že i navzdory modifikaci kolonkového protokolu je fenol-chloroformová 

extrakce cfDNA výnosnější [66]. Nicméně Beránek et al. prokázali u série 

alternativního biologického materiálu pro izolaci DNA, u něhož je charakteristická 

nízká výtěžnost (vlasy, nehty, stěr z bukální sliznice, močový sediment), že i přes 

vysokou výtěžnost se u fenol-chloroformové metody vyskytuje extrahovaná DNA ve 

vysoce fragmentované formě. K porovnání použili kit QIAmp DNA Blood Mini Kit 

(Qiagen). Eluční objem činil 50 µl [68]. Vzhledem k tomuto faktu a skutečnosti, že je 

fenol-chloroformová extrakce velmi pracná, nebyla v této práci použita. 
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Prací, které se věnují problematice volně cirkulující DNA, je obrovské kvantum. 

Většinou je jejich cílem prokázat asociaci výskytu vyšších hodnot koncentrací u 

pacientů s patologickými stavy, při nichž dochází k rozpadu buněk a tím pádem 

k uvolnění fragmentované DNA do krevní cirkulace, ve srovnání s kontrolní skupinou, 

kterou tvoří zdravá populace. Další možností, kterou se studie zabývají, je aplikace 

měření koncentrace cfDNA např. jako prognostického ukazatele. Oproti tomu prací, 

které se zabývají problematickou extrakcí a standardizací tohoto kroku analýzy, není 

mnoho a každá z nich se věnuje jiné oblasti aplikace. Navíc některé studie vyžívají pro 

izolaci plazmu a některé sérum. Jelikož již bylo v mnoha studiích prokázáno, že má 

volná cirkulující DNA velmi cenný diagnostický potenciál, mělo by dojít vhodným 

způsobem k optimalizaci a standardizaci preanalytické fáze, zejména extrakce volné 

cirkulující DNA. 
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12 Závěr 

Volná DNA se v krevní cirkulaci vyskytuje u zdravých jedinců v nízkých 

koncentracích a ve vysoce fragmentované formě. Z těchto důvodů je velmi důležité 

zvolit metodu extrakce, která poskytne co nejlepší výtěžnost, čistotu a zároveň je 

schopna zachytit i velmi malé fragmenty DNA. 

Ze směsné plazmy bylo celkem získáno 44 alikvotů. Tyto alikvoty byly rozděleny 

do čtyř skupin, z čehož každá byla zpracována jinou metodou extrakce - QIAmp DNA 

Blood Mini Kit (Qiagen), NucleoSpin Plasma XS (Macherey-Nagel), QIAmp DSP 

Virus Spin Kit (Qiagen) a Agencourt Genfind v2 (Beckman Coulter). Před zahájením 

extrakce byl vždy do jednoho vzorku ze skupiny přidán značený velikostní marker kvůli 

posouzení výtěžnosti krátkých fragmentů cfDNA danou extrakční metodou. 

Po extrakci připravených alikvotů směsné plazmy čtyřmi různými komerčně 

dostupnými soupravami byla u vzorků změřena koncentrace spektrofotometricky, 

fluorimetricky a kvantitativní polymerázovou řetězovou reakcí a u vzorku s velikostním 

markerem byla provedena fragmentační analýza pomocí kapilární elektroforézy.  

Dle získaných výsledků se jako nejlepší pro extrakci cfDNA jeví kit QIAmp DSP 

Virus Spin Kit. Vzorky zpracované tímto kitem poskytly obecně nejvyšší výtěžnost 

krátkých fragmentů (kromě nejkratšího fragmentu o velikosti 75 bp) a také nejvyšší 

hodnoty koncentrace cfDNA kvantifikované pomocí qPCR (49,95 ± 23,57 ng/ml). Tato 

metoda ale není příliš vhodná pro aplikaci do klinické praxe, protože jí lze zpracovat 

pouze malá množství plazmy (200 µl), což vede ke snížení citlivosti a výtěžnosti, a 

extrakce větších objemů by nebyla příliš ekonomicky výhodná.  

Oproti tomu metoda NucleoSpin Plasma XS při fragmentační analýze dosáhla 

lepších výsledků právě v oblasti nejkratšího fragmentu (75 bp). Celkové výtěžky 

fragmentů v oblasti do 500 bp byly jen o něco málo nižší než u soupravy QIAmp DSP 

Virus Spin Kit (vzhledem ke zbylým testovaným soupravám). Kvantifikací pomocí 

qPCR bylo dosaženo hodnot koncentrace cfDNA 39,82 ± 16,48 ng/ml. Souprava je 

přímo navržena pro extrakci cfDNA a lze jí zpracovat i větší množství plazmy (až 720 

µl) a rovněž je cenově výhodnější. Dle těchto výsledků a poznatků byla souprava 

NucleoSpin Plasma XS od firmy Macherey-Nagel vyhodnocena jako nejvhodnější 

souprava pro rutinní izolaci volné cirkulující DNA ze vzorků krevní plazmy. 
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13 Seznam zkratek 

bp páry bází  

cfDNA volná cirkulující DNA 

Ct cycle threshold 

ctDNA cirkulující nádorová DNA 

Cv variační koeficient 

DNA deoxyribonukleová kyseliny 

EDTA kyselina ethylendiamintetraoctová 

Hi-Di formamid vysoce deionizovaný formamid 

KRAS Kirsten rat sarcoma viral oncogene homolog 

miRNA mikro ribonukleová kyselina 

mRNA mesengerová ribonukleová kyselina 

PCR polymerázová řetězová reakce 

qPCR kvantitativní polymerázová řetězová reakce 

RNA ribonukleová kyselina 

SLE systémový luspus erythematodes 

SNP  jednonukelotidový polymorfismus (Single Nucleotide Polymorphysm) 

STR krátké tandemové repetice (Short Tandem Repeats) 

Taq polymeráza DNA polymeráza vyizolovaná z bakterie Thermus aquaticus 

TE pufr TRIS/EDTA pufr 
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