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Abstrakt 

Metoda real-time PCR je varianta klasické PCR, která umožňuje kontinuálně 

monitorovat přírůstky DNA během každého cyklu a využívá se především k analýze 

genové exprese. 

Na základě předchozích experimentů jsme se rozhodli otestovat účinek 

antikoagulačních činidel EDTA, heparin, citrát sodný a CPDA na expresi vybraných genů 

imunologického spektra, a dále doby času od odběru krve do zpracování vzorku na hladiny 

mRNA vybraných genů, jež jsou dány změnami genové exprese a/nebo degradací mRNA. 

Pro kvantifikaci mRNA sledovaných genů jsme z leukocytů periferní krve izolovali 

celkovou RNA a tu přepsali pomocí reverzně transkriptázové PCR do cDNA, jež sloužila 

jako templát pro real-time PCR. 

Pro sledování změn exprese způsobených vlivem jednotlivých antikoagulačních 

činidel byla použita krev od 10 dobrovolníků (každý dárce krve byl odebrán do 3 

vakuových zkumavek s antikoagulačním činidlem EDTA, heparinem a citrátem sodným). 

Deset vzorků buffy coatů jsme získali od dárců krve v transfuzních vacích 

s antikoagulačním agens CPDA. Buňky krve ovlivněné CPDA vykazovaly statisticky 

významně nižší hladiny mRNA genů TLR4, MYC a CCL2 ve srovnání s buňkami krve 

odebrané do jednoho ze 3 typů vakuet, a naopak, hladiny mRNA IL-10 a TNFa byly 

v buňkách těchto vzorků signifikantně zvýšeny. Antikoagulační agens používaná v námi 

testovaných vakuových odběrových zkumavkách však vykazují rozdílné účinky na krevní 

buňky i samy mezi sebou: Citrát sodný zřejmě působí negativně na expresi mRNA 

prozánětlivých markerů TNFa a CCL2, neboť jsme detekovali významně nižší hladiny 

jejich mRNA oproti vzorkům krve odebraných do EDTA či heparinu. 

Z těchto výsledků vyvozujeme, že v rámci expresních studií kvantifikujících 

mRNA je bezpodmínečně nutné používat jednotný odběrový systém; v opačném případě 

velmi pravděpodobně dojde k nezanedbatelnému zkreslení dat.  

Sledování vlivu prodlevy od odběru krve do zpracování vzorku bylo testováno na 

11 dobrovolnících. Po stanovených intervalech 0.5, 1.5, 2, 3 a 9 hodin jsme postupně 

z vakuety odebírali potřebné množství krve na izolaci RNA. Statisticky významné rozdíly 

mezi jednotlivými časy byly zjištěny u 4 z celkem 7 sledovaných genů. Signifikantní 



 
 

nárůst genové exprese mezi 3 a 9 hodinami byl zaznamenán u prozánětlivého genu CCL2 a 

protizánětlivého genu IL-10. Statisticky významný pokles hladin mRNA v závislosti na 

době od odběru krve do zpracování vzorku byl pozorován u genů TLR4 a MYC. 

Nejkritičtější perioda, tedy první 2 hodiny od odběru krve, odhalila u genů MYC, BCL2 a 

TNFa vysokou interindividuální variabilitu v buněčné odpovědi na stres spojený s odběrem 

krve, a ex vivo stav. Pro odhalení určitého vzoru reakce by bylo potřeba testovat větší 

soubor. 

 

Klíčová slova: real-time PCR, RNA, cDNA, efektivita PCR, antikoagulační činidlo, 

TaqMan® chemie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Real-time PCR method is a type of PCR which allows continual monitoring of 

DNA amplification during every cycle of its process. It is mostly used for gene expression 

analysis. 

Based on the results of previous experiments, we decided to test out the effect of 

anticoagulants EDTA, heparin, sodium citrate and CPDA on the expression of selected 

genes of the immunological spectrum and further, to test how the time period between 

drawing the blood and processing of blood sample influences mRNA levels of selected 

genes that are determined by changes in gene expression and/or mRNA degradation. To 

quantify mRNA of the studied genes, we isolated total RNA from the peripheral blood 

leucocytes and transcribed it into cDNA by using the reverse transcription PCR. This 

cDNA served as a template for the real-time PCR. 

To examine the changes of the expression caused by the effect of each particular 

anticoagulants, peripheral blood derived from 10 volunteers was used (each donor’s blood 

was taken into 3 vacuum tubes with EDTA, heparin and sodium citrate anticoagulant 

agents). Next to that, we obtained 10 buffy coat samples in transfusion blood bags with 

CPDA anticoagulant agent. Compared to blood cells influenced by one of the three 

anticoagulant agents present in vacuum tubes, cells from transfusion bags affected by 

CPDA displayed significantly lower levels of mRNA genes TLR4, MYC and CCL2, 

whereas levels of IL-10 and TNFa mRNA were much higher. Interestingly, even particular 

anticoagulant agents present in the vacuum tubes varied among themselves in their impact 

on blood cells. It seems that sodium citrate alters negatively the expression of anti-

inflammatory markers TNFa and CCL2, because we detected significantly decreased levels 

of their mRNA in comparison to those observed in blood samples drawn into EDTA or 

heparin. 

These results indicate that when performing the expression studies based on mRNA 

quantification, it is absolutely essential to use a unitary blood drawing system. Otherwise, 

collected data will be probably inaccurate.  

Study of the influence of the time lag between the blood collection and processing 

of the blood sample was carried out with the help of 11 volunteers. Each specimen was 



 
 

aliquoted and processed five times: 0.5, 1.5, 2, 3 and 9 hours after the blood collection,. 

Significant differences were discovered in 4 out of 7 analysed genes. Anti-inflammatory 

genes CCL2 and IL-10 showed a significant rise of expression between the 3rd and 9th 

hour after blood collection. A significant decrease of mRNA levels in relation to time lag 

was observed in TLR4 and MYC genes. The most critical period, initial two hours since the 

blood drawing, revealed a high interindividual variability in cellular response to stress 

connected with the blood drawing and with the ex vivo condition. Therefore, in order to 

discover a specific pattern of reactions it would be necessary to conduct the testing on a 

larger scale.  

 

Key words: real-time PCR, RNA, cDNA, PCR efficiency, anticoagulanting agent, 

TaqMan® chemistry 
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1 Literární přehled 

1.1 Polymerázová řetězová reakce 

1.1.1 Obecná charakteristika 

Polymerázová řetězová reakce (polymerase chain reaction = PCR) je reakce 

založená na enzymatické amplifikaci specifického úseku nukleové kyseliny, který je 

lokalizován mezi párem primerů (oligonukleotidů). Celý proces můžeme rozdělit na 3 

základní fáze: denaturaci, annealing (hybridizaci) a syntézu. V cyklické reakci o třech 

teplotně odlišných fázích dochází k syntéze milionů kopií určité sekvence DNA 

(McPherson et Moller 2000). 

 

1.1.2 Historie PCR 

Historie této metody začíná v roce 1955. Americký biochemik Arthur Kornberg ze 

Stanfordské univerzity objevil enzym (DNA dependentní DNA polymerázu, dále jen DNA 

polymeráza), který za určitých podmínek dokázal syntetizovat řetězec DNA (Lehman 

2003). Oligonukleotidy či primery, krátké řetězce specificky navržených nukleotidů, se 

v molekulární genetice užívaly od 70. let 20. století. První publikovaná práce o replikaci 

vybraného úseku DNA pomocí primerů (tedy o základních principech PCR) byla 

zveřejněna významnými vědci již roku 1971 (Kleppe et al. 1971).  

Za objevitele PCR je však považován americký biochemik Dr. Kary Banks Mullis, 

který dokázal spojit tyto již známé dílčí postupy a roku 1983 představil první 

polymerázovou řetězovou reakci. Kary B. Mullis navrhl reakci, při níž docházelo 

k cyklické amplifikaci (zmnožení) vybraného úseku DNA. Dosáhl toho navržením dvou 

specifických oligonukleotidů (tzv. primerů), které jsou komplementární vždy k jednomu 

řetězci dvouvláknové DNA. Úsek, který se nacházel mezi primery, byl tak specificky 

amplifikován pomocí DNA polymerázy. Hlavní výhodou této reakce je její efektivita, kdy 

teoreticky z jednoho úseku jedné molekuly DNA můžeme získat několik miliard jeho 

kopií. Tento exponenciální nárůst Mullis zajistil tak, že kromě prvního cyklu je jako 

templát využíván produkt z cyklu předchozího (Mullis 1990; Nussbaum et al. 2004). 
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Nevýhod první PCR bylo hned několik. Prvním problémem byla její časová 

náročnost. Metoda PCR vyžadovala relativně časté manuální přenášení zkumavek mezi 

jednotlivými vodními lázněmi, ve kterých byla specifická teplota. To vyřešila firma Cetus 

Corporation, pro kterou Kary B. Mullis pracoval. Ta dokázala sestavit první termocykler, 

který umožňoval automatické cyklické střídání teplot ve zkumavkách. Druhým problémem 

byla DNA polymeráza, která se musela přidávat na začátku každého cyklu, neboť byla 

v průběhu reakce degradována vysokými teplotami. To mělo za následek vysokou spotřebu 

DNA polymerázy a vyšší možnost kontaminace vzorku. Původní polymeráza izolovaná 

z bakterie Escherichia coli (teplota jejího přirozeného prostředí, ideální pro její fungování, 

je teplota lidského těla) byla velmi termolabilní a teplotám blížícím se k 100°C 

neodolávala. Po několika letech studií byla roku 1988 představena termostabilní DNA 

polymeráza izolovaná z bakterie Thermus aquaticus (Taq polymeráza). Tato bakterie se 

vyskytuje v termálních pramenech Yellowstonského národního parku a její optimální 

teplota pro fungování je kolem 70°C (Saiki et al. 1988). Spojením termocykleru a Taq 

polymerázy se stala PCR vysoce automatickou.  

Polymerázová řetězová reakce byla 28. července 1985 patentována firmou Cetus 

Corporation. Dr. Kary B. Mullis byl uveden jako hlavní vynálezce a roku 1993 získal za 

tento objev Nobelovu cenu za chemii (URL1).  

 

1.1.3 Princip metody 

 Metoda PCR má v dnešní době řadu variant a modifikací, základní princip této 

metody však zůstává stejný. Je založený na schopnosti DNA polymerázy in vitro (bez 

využití živého organismu) amplifikovat specifický úsek DNA. Dochází tak až po 

hybridizaci specifických primerů, které se váží na vlákna DNA tak, že jejich 3´konce 

směřují proti sobě. Nasednuté primery neslouží pouze k vymezení oblasti pro DNA 

polymerázu, ale jsou počátečním dvouřetězcovým úsekem DNA, od které polymeráza 

může vlákno syntetizovat. Žádná polymeráza nedokáže syntetizovat vlákno „de novo“, 

dokáže pouze prodlužovat 3´konce krátkých komplementárně navázaných primerů (Erlich 

1989). Kinetika reakce bude popsána v kapitole Fáze PCR.  
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Každá PCR začíná počáteční denaturací templátu, která je nutná pro vznik 

vazebných míst pro primery. Následuje fáze nasednutí primerů a fáze syntetická. Základní 

jednotkou reakce je jeden cyklus, ve kterém se opakují jednotlivé fáze denaturace, 

annealing, extenze a každý základní cyklus se podle potřeby opakuje 25–60 x. Po každém 

cyklu by mělo dojít teoreticky ke zdvojnásobení množství produktu (po n cyklech získáme 

2n produktu). Číslem 2 označujeme 100% účinnost amplifikace, která se však většinou 

neshoduje s účinností reálnou (Hatina et Sykes 1999).  

 

1.1.3.1 Denaturace 

V denaturační fázi dochází k rozvolnění vodíkových vazeb mezi purinovými a 

pyrimidinovými bázemi komplementárních nukleotidů dvouřetězcové DNA a vzniku dvou 

samostatných vláken DNA (McPherson et Moller 2000). Pro nastavení optimální teploty a 

doby trvání této fáze je nutná znalost oblastí bohatých na GC páry, koncentrace a 

zastoupení iontů v reakční směsi a pH roztoku (Innis et al. 1990). Při nastavení teploty 

nižší, než je potřeba, může dojít k neúplnému oddělení vláken a tedy k nenasednutí 

primerů. Naopak při nastavení nepřiměřeně vysoké teploty dochází k degradaci templátu 

nebo některé ze složek reakční směsi. Teplota denaturační fáze se většinou pohybuje mezi 

90–98°C a doba trvání v rozmezí 10–60 sekund (Kočárek 2008). 

 

1.1.3.2 Annealing 

 V anelační fázi dochází k nasednutí specifických primerů (hybridizaci) ke 

komplementárnímu místu na řetězec DNA. Tato teplota se stanovuje empiricky a závisí 

především na nukleotidové sekvenci navržených primerů. Optimální teplota pro nasednutí 

primerů Ta (annealing temperature) je obvykle o 5°C nižší, než teplota tání Tm (melting 

temperature) primerů, kterou můžeme vypočítat podle následujícího vztahu: Tm = 2 x AT 

+ 4 x GC (kde AT je počet AT párů a GC je počet GC párů v sekvenci). Anelační teplota 

se pohybuje přibližně kolem 55–70°C a obvykle trvá kolem 30–60 vteřin (McPherson et 

Moller 2000). 
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1.1.3.3 Extenze 

 V poslední fázi každého cyklu (extenze, elongace) dochází k aktivaci DNA 

polymerázy, která začne prodlužovat 3´konce primerů a tím vytvářet nové komplementární 

řetězce. DNA polymeráza k syntéze využívá volné deoxyribonukleotidtrifosfáty (dNTPs), 

které jsou součástí reakční směsi, a syntéza probíhá až do konce templátového vlákna 

(Kočárek 2008). Pro nastavení optimální teploty je rozhodující délka amplifikovaného 

úseku. S rostoucí teplotou narůstá i rychlost syntézy Taq polymerázou. Extenzi úseku do 3 

kb provádíme za teploty 72°C po dobu jedné minuty. Je empiricky dokázáno, že při této 

teplotě je Taq polymeráza schopna syntetizovat vlákno rychlostí více než 3 500 nukleotidů 

za minutu (Bartlett et Stirling 2003).  

 

1.1.4 Využití PCR 

 Postupným vývojem se PCR stala jednou z nejvyužívanějších metod v rámci 

různých oborů a laboratoří, kde se pracuje s nukleovými kyselinami (DNA, RNA). PCR se 

hojně využívá v kriminalistice, medicíně, zoologii, prenatální diagnostice, systematické 

biologii, genovém inženýrství, mikrobiologii, nebo např. bioinformatice. Pomocí PCR 

můžeme sledovat vývojové vztahy jedinců, klonovat geny, stanovit otcovství, zjišťovat 

bakteriální a virové infekce, detekovat mutace v genech, studovat polymorfismy, sledovat 

dědičné choroby, měřit genovou expresi, identifikovat onkogeny a další (Lynch et Brown 

1990; Šmarda et al. 2005). 

 

1.1.5 Reakční směs 

 Reakční směs pro PCR se obvykle nazývá master mix. Každý master mix musí 

obsahovat určité komponenty, bez nichž by PCR reakce neprobíhala. Jednotlivé složky 

reakční směsi jsou: templátové vlákno, primery, DNA dependentní DNA polymeráza, 

dNTPs, dvojmocné kationty, pufr, voda a aditiva (Logan et al. 2009). 
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1.1.5.1 Templát 

 Templátní vlákno je nukleová kyselina, např. genomová DNA (gDNA), 

mitochondriální DNA, plazmidová DNA, komplementární DNA (cDNA), RNA, která 

obsahuje cílovou sekvenci nukleotidů a slouží k tvorbě amplikonů. Templátovou 

nukleovou kyselinu získáme izolací z různých buněk, tkání či pletiv recentních, ale i 

fosilních, podle čehož se odvíjí její kvalita a kvantita. Nukleová kyselina slouží jako 

matrice pro DNA polymerázu, která syntetizuje vlákno na principu komplementarity bází 

(Adenin – Tymin; Guanin – Cytosin) (Kočárek 2008). 

 

1.1.5.2 Primery 

Primery jsou krátké, synteticky vytvořené oligonukleotidy, které se 

komplementárně navazují na specifický úsek DNA. Při amplifikaci jednoho úseku DNA 

potřebujeme 2 primery, tzv. přímý (forvard) a zpětný (reverse) primer. Každý z nich 

nasedne na jeden ze dvou řetězců DNA tak, aby jejich 3´konce směřovaly proti sobě. Na 

tyto konce nasedne DNA polymeráza a syntetizuje vlákno. Oba navržené primery musí 

splňovat několik podmínek. Každý primer by měl být vysoce specifický (především jeho 

3´konce), aby nedocházelo k nasednutí na jiném, než požadovaném, místě. Primery by 

neměly obsahovat vnitřně komplementární sekvence, které mohou vést ke tvorbě smyček. 

Důležitá je také délka primerů, která by měla být přibližně stejná (15–30 bází). Klíčové je 

také přibližně stejné množství AT a GC párů (GC párů ideálně mezi 40–70%), od čehož se 

odvozuje teplota tání primerů (Tm). Rozdíl mezi Tm přímého a zpětného primeru by neměl 

překročit 2–5°C (Erlich 1989; Altshuler 2006).  

Pro správné navržení primerů je nutná znalost cílové sekvence DNA. Navržení 

primerů je možné i samotným uživatelem přes webové stránky, nebo počítačové programy. 

Používá se například RepeatMasker, který dokáže vyhledat mikrosatelity, retrotranspozony 

a transpozony a tím předcházet tvorbě nespecifických produktů v reakci (URL2). Dalším 

zajímavým programem je Primer-Blast, který dokáže navrhnout pro cílovou sekvenci 

několik primerů a zároveň ověřit další komplementární úseky, kam by navrhnutý primer 

mohl případně hybridizovat (URL3). V případě, že neznáme přesnou sekvenci cílového 

úseku, můžeme použít speciální primery, jako jsou tzv. degenerované nebo mutagenní 
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primery (Kwok et al. 1994). Degenerované primery jsou směsí primerů velmi podobných 

sekvencí lišících se pouze v jednotlivých bázích. Degenerované primery mohou být 

vhodné v případě, kdy amplifikujeme stejný gen z různých organismů. Dalším použitím 

může být případ, kdy neznáme sekvenci nukleotidů, ale známe pořadí aminokyselin. 

Například degenerovaný primer: GG(C,G)A(C,G,T)A má na třetí pozici navázaný cytosin 

nebo quanin a na páté pozici je navázaný cytosin, quanin nebo tymin (Linhart et Shamir 

2005). Mutagenní primery mají ve své sekvenci určitou mutaci (deleci, inzerci) a mají 

schopnost vnášet tyto změny do cílové sekvence PCR produktu (Kwok et al. 1994). 

 

1.1.5.3 DNA polymeráza 

V PCR reakci se využívají dva základní typy DNA polymerázy. DNA dependentní 

DNA polymeráza využívá jako templát DNA. Jedná se o enzym, který syntetizuje vlákna 

DNA na principu komplementarity bází (A-T; G-C). RNA dependentní DNA polymeráza 

využívá jako templát RNA a užívá se při reverzní transkripci. Enzym reverzní 

transkriptáza katalyzuje přepis z jednovláknové RNA do komplementární DNA 

(Nussbaum et al. 2004; Erlich 1989). 

V dnešní době se pro PCR využívají termostabilní rekombinantní DNA 

polymerázy. První a také nejčastěji používanou je Taq polymeráza, která je izolovaná 

z bakterie Thermus aquaticus. Taq polymeráza postrádá 3´ → 5´exonukleázovou aktivitu a 

její přesnost se pohybuje kolem 1,3 x 105 bází (Holland et al. 1991). Pfu polymeráza, 

izolovaná z archeobakterie Pyrococcus furios, je v syntéze nejméně chybující termostabilní 

polymerázou (přesnost kolem 7,7 x 105 bází) (Slater et al. 1998). Tfl polymeráza, 

izolovaná z bakterie Thermus flavus, a Tth polymeráza, získávaná z bakterie Thermus 

thermophilus, mají schopnost se v přítomnosti Mg2+ chovat jako DNA dependentní DNA 

polymerázy, naopak v přítomnost Mn2+ se chovají jako RNA dependentní DNA 

polymerázy (McPherson et Moller 2000). 

 

1.1.5.4 Deoxyribonukleosidtrifosfáty (dNTPs) 

Volné dNTPs jsou stavebními kameny pro tvorbu nových řetězců. V reakční směsi 

jsou 4 základní typy: deoxyadenosintrifosfát, deoxytymidintrifosfát, deoxycytidintrifosfát a 
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deoxyguanosintrifosfát. Během syntetické fáze se dNTP, který je komplementární 

k nukleotidu na templátovém řetězci, svojí OH skupinou poslední kyseliny fosforečné 

navazuje na poslední nukleotid na 3´konci syntetizovaného vlákna. Volné dNTPs, kterých 

musí být v reakční směsi nadbytek, se kromě kyseliny fosforečné skládají z cukru 

deoxyribóza a nukleových bází – adenin, tymin, guanin, cytosin (McPherson et Moller 

2000; Bustin 2004). 

 

1.1.5.5 Dvojmocné kationty 

Použité dvojmocné kationty jsou odvozené od typu DNA polymerázy. Pro DNA 

dependentní DNA polymerázu se nejčastěji využívá Mg2+
, naopak pro RNA dependentní 

DNA polymerázu se využívá převážně Mn2+. Koncentrace kationtů se stanovuje empiricky 

a závisí na množství templátu, dNTPs, primerů a na sekvenci a délce amplikonu (Logan et 

al. 2009). 

 

1.1.5.6 Pufr a voda 

 Pufrovací roztok je nezbytnou součástí reakční směsi a vytváří vhodné podmínky 

pro aktivitu DNA polymerázy. Složení a pH pufru se odvíjí od použité DNA polymerázy. 

Například složení pufru pro Taq polymerázu (Top-Bio, Česká republika) vypadá takto: 100 

mM Tris-HCl (pH 8,8 při 25°C), 500 mM KCl, 1% Triton X-100, 15 mM MgCl2 (URL4). 

Voda může být častým zdrojem kontaminace, proto se pro PCR doporučuje použití 

ultračisté vody, případně vody určené přímo pro PCR.  

 

1.1.5.7 Aditiva 

 Aditiva jsou další složky reakční směsi, jež se používají s cílem zvýšit efektivitu 

PCR. Mezi nejčastěji používané patří betain, glycerol, dimetylsulfoxid, formamid, Tween-

20 nebo síran amonný. Přidáním glycerolu do reakční směsi zvýšíme rezistenci Taq 

polymerázy proti degradaci z důvodu vysokých teplot. Aditiva, na rozdíl od ostatních 

složek, nejsou nutnou součástí reakční směsi (Bartlett et Stirling 2003).  
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1.1.6 Modifikace PCR 

 V dnešní době má PCR desítky variant, které zahrnují modifikace standardního 

PCR postupu (př. touch-down PCR), modifikace strategie PCR (př. nested PCR, hot start 

PCR, multiplex PCR, asymetrická PCR nebo alelově specifická PCR), modifikace 

využívající cDNA namísto gDNA (př. RT-PCR, RACE PCR) nebo modifikace 

využívajících amplifikaci neznámého fragmentu DNA (př. inverzní PCR, PCR s 

degenerovanými oligonukleotidovými primery) (Lo 1998). 

 Jedním ze společných rysů téměř všech modifikací PCR je detekce výsledného 

produktu na konci reakce (tzv. end-point detection), kdy amplifikovaný produkt 

vizualizujeme nejčastěji pomocí gelové elektroforézy nebo hybridizací se značenými 

sondami (McPherson et Moller 2000). Výjimkou je ale kvantitativní real-time PCR, která 

umožňuje sledování průběžného množství amplifikovaného produktu během jednotlivých 

cyklů PCR (Logan et al. 2009). Pro real-time PCR je nutnost přepsání vyizolované RNA 

do cDNA. Námi používané chemikálie pro real-time PCR jsou založené na principu Hot 

start PCR, proto bude metoda reverzně transkriptázové PCR a metoda Hot start PCR 

vysvětlena podrobněji. 

 

1.1.6.1 RT-PCR 

Polymerázová řetězová reakce může být použita i pro amplifikaci RNA. 

Jednořetězcová RNA je však méně stabilní než DNA a podléhá degradaci vlivem RNáz, 

které jsou naopak vysoce stabilní, což je třeba brát v potaz a přizpůsobit výběr chemikálií a 

způsob práce. Při reverzně transkriptázové polymerázové řetězové reakci (RT-PCR) 

přepisujeme vyizolovanou RNA do cDNA a tu poté pomocí PCR amplifikujeme (Bustin et 

al. 2005). Jedná se o kombinaci reverzní transkripce a PCR a existují tři základní formy. 

Prvním typem je dvoustupňová RT-PCR ve dvou zkumavkách, kde v jedné zkumavce 

probíhá reverzní transkripce, ve druhé pak nezávisle PCR. Druhým modelem je 

dvoustupňová PCR v jedné zkumavce, zde v jedné zkumavce probíhá reverzní transkripce 

a po přidání určitých reakčních komponent probíhá PCR. Posledním typem je 

jednostupňová RT-PCR v jedné zkumavce, kde současně probíhá reverzní transkripce a 

PCR (Nolan et al. 2006; McPherson et Moller 2000; Tichopad et al. 2004). 
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Přepis RNA do cDNA nám umožní sledovat genovou expresi na úrovni mRNA. 

Mezi výhody této metody patří vysoká citlivost reakce, která se často využívá 

v imunologických výzkumech (Huggett et al. 2005). 

 

1.1.6.2 Hot start PCR 

 DNA polymeráza může začít být aktivní dříve, než v syntetické fázi cyklu, a tím 

může docházet k tvorbě nespecifických produktů. Nejčastěji se tak stává při dosažení 

teploty nutné pro počáteční denaturaci, kdy primery mohou hybridizovat mezi sebou, nebo 

může dojít k nespecifické vazbě primerů k templátovému vláknu. Tomuto jevu zabraňuje 

modifikace Hot start PCR a je několik způsobů, jak toho docílit. Můžeme z reakční směsi 

oddělit některou ze složek (nejčastěji DNA polymerázu) a tím zabránit předčasné 

hybridizaci. Pokud bychom DNA polymerázu manuálně přidávaly až po dosažení 

optimální teploty, může dojít ke kontaminaci vzorku. V současné době se užívají chemicky 

modifikované DNA polymerázy, které se aktivují až při dosažení denaturační teploty, jako 

například termostabilní AmpliTaq Gold DNA (Moretti et al. 1998). Časté je také využití 

protilátek, které jsou inaktivovány v prvním denaturačním cyklu PCR. Protilátky blokují 

enzymatickou aktivitu DNA polymerázy a tím zabraňují množení nespecifických DNA 

produktů (URL5). 

 

1.2 Real-time PCR 

1.2.1 Základní charakteristika 

 Zásadní modifikací klasické PCR je kvantitativní polymerázová řetězová reakce 

(qPCR) v reálném čase neboli real-time PCR (McPherson et Moller 2000). Na rozdíl od 

ostatních modifikací PCR, kde detekujeme až výsledný produkt (end-point detection), zde 

můžeme sledovat přírůstky DNA během každého cyklu. Základní změnou oproti klasické 

PCR je fluorescenční substrát, který se dokáže navázat na DNA, a přístroj, který tuto 

fluorescenci dokáže zachytit (Logan et al. 2009). První publikace na toto téma vyšla v roce 

1992 a autoři zde představili systém, pomocí kterého je možné zaznamenat PCR produkty 

po každém cyklu, tedy bezprostředně po jejich vzniku (Higuchi et al. 1992). 
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1.2.2 Princip real-time PCR 

 Real-time PCR monitoruje fluorescenci emitovanou v každém cyklu PCR. Tato 

metoda umožňuje detekci produktu i v počáteční fázi reakce a kvantifikaci relativně 

malého množství templátu (VanGuilder et al. 2008). Ke kvantifikaci výsledného produktu 

dochází pomocí fluorescenčních sond. Jednotlivé cykly real-time PCR jsou velmi podobné 

klasické PCR. V každém cyklu se opakují 3 fáze: denaturace dvouřetězcové DNA, 

annealing a extenze, přičemž existuje i dvoukroková real-time PCR, kde annealing a 

extenze probíhají v jednom kroku. Ve druhé fázi cyklu dochází kromě nasednutí primerů i 

k hybridizaci specifických sond s fluorofory (Bermingham et Luettich 2003). Složení 

reakční směsi je také velmi podobné klasické PCR, kromě specifických sond nebo 

interkalačních barviv se ve směsi může nacházet i pasivní referenční barvivo ROX (6-

carboxy-X-rhodamin). ROX má za úkol normalizovat výkyvy fluorescenčního signálu, 

které mohou být způsobené změnou koncentrace nebo množstvím reakční směsi (Livak et 

McBride 1998). Tyto rozdíly mohou být například způsobené chybou pipetování. Přístroj 

dokáže toto barvivo detekovat, určit jeho množství v reakci a podle toho upravit pozadí 

reakce (tzv. background), což zajišťuje vysokou přesnost reakce (Logan et al. 2009). 

Dalšími přidanými složkami reakce může být uracil DNA glykosyláza (UDG) nebo tzv. 

facilitátory, jako například bovinní sérový albumin (Wilson 1997). 

 Real-time PCR se využívá především k analýze genové exprese. Genová exprese je 

proces, kdy je informace zapsaná do nukleové kyseliny převedena v reálně existující 

buněčnou strukturu, či funkci. Mesenger RNA (mRNA) je molekula, která přenáší 

genovou informaci k ribozomům, tedy k místu proteinové syntézy (Hatina et Sykes 1999). 

Analýza genové exprese probíhá na úrovni mRNA, proto je potřeba pomocí reverzní 

transkripce přepsat vyizolovanou RNA do komplementární cDNA. Podle toho, zda 

reverzní transkripce a real-time PCR probíhají společně nebo odděleně, rozlišujeme one-

step nebo two-step real-time RT-PCR. Výhodou oddělené RT-PCR a real-time PCR je 

možné uchování cDNA na další experimenty a vyšší účinnost reakce (Leutenegge et al. 

1999). Mezi nevýhody můžeme zařadit časovou náročnost i vyšší riziko kontaminace 

vzorku (Wacker et Godard 2005). 
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1.2.3 Vizualizace produktu 

Pro vizualizaci nárůstu PCR produktu v reálném čase se používá v dnešní době 

mnoho systémů. Jako detekční látky se mohou využívat tzv. interkalační činidla (Syber 

Green I, etidium bromid), která mají schopnost se vmezeřit (interkalovat) mezi páry bází 

v sekvenci DNA (Arya et al. 2005). Jedna z nevýhod interkalačních činidel je, že detekují 

veškerou dvouřetězcovou DNA v reakční směsi, tedy i případné nespecifické produkty 

PCR. Etidium bromid se pro nízkou specifitu, malou citlivost a především pro jeho 

mutagenní účinky v současné době již téměř nepoužívá. Mezi nejpoužívanější barviva 

v současnosti patří SYBR Green I, který emituje 100 x více záření než etidium bromid, 

dále pak BEBO, YO-PRO-1, GelRed nebo GelGreen (Kaltenboeck et Wang 2005). 

Hydrolyzační sondy jsou založené na systému duálně značených sond a označují se 

jako TaqMan® sondy. TaqMan® sondy využívají 5‘→3‘ exonukleázové aktivity Taq DNA 

polymerázy, tedy schopnost odštěpit z templátového řetězce sondu (Holland et al. 1991). 

Navržená sonda je komplementární k templátové sekvenci DNA a k hybridizaci dochází 

společně se specifickými primery ve druhé fázi PCR cyklu. TaqMan sonda® je 

oligonukleotid, který má na 3‘ konci zhášeč (tzv. quencher) a na 5‘ konci reportér. Jako 

fluorescenční barviva reportéru jsou používány FAM (6-carboxyfluorescein), TET 

(tetrachlorofluorescein) nebo barvivo VIC (Meksem et al. 2001; URL6). Každý z těchto 

reportérů se rozkládá např. barvivem TAMRA (tetramethylrhodamine), který je připojen 

na 3´konci TaqMan sondy® (Swift-Scanlan et al. 2006, Heid et al. 1996). Pokud se 

quencher nachází v těsné blízkosti reportéru, má za úkol absorbovat jeho záření a tím ho 

„zhášet“. Tato vazba mezi quencherem a reportérem je nezávislá na hybridizaci sondy. Při 

elongaci řetězce se uplatní exonukleázová aktivita Taq DNA polymerázy a TaqMan® 

sonda je postupně od 5´konce štěpena. Reportér se uvolní do reakční směsi, tím se fyzicky 

oddálí od zhášeče, a začne emitovat záření. Každé nové vlákno PCR produktu do reakční 

směsi uvolní emitující reportéry a tyto signály jsou zachyceny přístrojem a analyzovány 

softwarem (Kaltenboeck et Wang 2005; Logan et al. 2009). V součastné době se jako 

zhášeče využívají především tzv. dark quenchers, jako např. Black Hole Quencher, Iowa 

Black nebo Dabsyl, které, na rozdíl od barviva TAMRA, nemají přirozenou fluorescenci 

(Dorak 2006). 
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Mezi další typy sond či primerů můžeme zařadit, hybridizační sondy, Molecular 

Beacons, Light-up sondy nebo Scorpion primery. Systému jednoduše značených 

hybridizačních sond je založený na principu FRET (Fluorescence Resonance Energy 

Transfer). FRET sondy se používají ve dvojici a jsou navržené komplementárně k určitému 

úseku DNA. První sonda (donor) je značena fluoroforem na 3´konci, zatímco druhá sonda 

(akceptor) je fluoroforem značena na 5´konci sondy (Kaltenboeck et Wang 2005). Po 

hybridizaci s templátovým vláknem předá donorová sonda svoji energii akceptorové 

sondě, která emituje fluorescenci (Didenko 2001). Molekulární majáčky využívají 

hybridizační sondy, které vypadají jako smyčka se stonkem (stem-loop) (Giulietti et al. 

2001). Pokud je maják ve stavu smyčky, reportér a zhášeč se nachází v těsné blízkosti a 

dochází k pohlcování záření. Při hybridizaci sondy s cílovou sekvencí dochází ke změně 

konfigurace majáku. Rozvolněním smyčky se reportér uvolní z tlumivého účinku zhášeče a 

začne emitovat fluorescenci (Zhang et al. 2001; Tyagi et Kramer 1996). Scorpion primery 

jsou kombinací sondy a primeru v jedné molekule a konformačně se velmi podobají 

majáčkům (Arya et al. 2005). Na 3´konec smyčky, kde se kovalentně připojuje zhášeč, je 

připojen tzv. blokátor, který má zamezit elongaci řetězce směrem k 5´konci smyčky. Na 

blokátor je navázán samotný primer, který hybridizuje s cílovou sekvencí řetězce. 

Hybridizací se zhášeč fyzicky oddálí od reportéru a ten začne emitovat záření (Thelwell et 

al. 2000). Ligh-up sondy spojují skvělé hybridizační vlastnosti PNA (peptide nucleid acid) 

a po navázání na DNA i vysokou fluorescenční aktivitu thiazolové oranž (Svanvik et al. 

2000). Light-up sondy jsou velmi stabilní, na rozdíl od jiných sond nedochází k jejich 

degradaci, ani změně konformace (Isacsson et al. 2000). Většina dalších typů sond je 

odvozena od fungování TaqMan®, FRET sond nebo majáčků, jako například UPL sondy, 

LUX primery, Sunrice sondy, Lanthanidové sondy, Eclipse sondy, nebo sonda HyBeacons 

(Logan et al. 2009). Sondy založené na nanočásticích (nanoparticles probes) využívají 

spojení oligonukleotidů s anorganickými částicemi. Možné je například používání zlatých 

nanočástic, které mají vysokou účinnost při zhášení fluorescence reportéru (Buckingham et 

al. 2004). 

 

1.2.4 Přístroje pro real-time PCR 

 Přístroje, které umožňují proběhnutí polymerázové řetězové reakce, se nazývají 

termocyklery (teplotní cyklery). Pro klasickou PCR se jedná o zařízení, které dokáže 
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relativně rychle a přesně měnit teplotu ve zkumavkách a tím docílit rychlé amplifikace 

cílového úseku DNA (Logan et al. 2009). Na trhu se vyskytuje nepřeberné množství 

termocyklerů, které se liší jednotlivými parametry (rychlost chlazení a ohřevu, kapacitou, 

teplotním gradientem). Například SpeedCycler² 96 LPR od firmy BioVendor má rychlost 

ohřevu dosahujíc až 15°C za sekundu a obsahuje 96 jamkový stříbrný termoblok potažený 

vrstvou zlata (URL7).  

 Termocyklery pro real-time PCR musí navíc obsahovat detektory, které zachytí 

signál fluorescenčních sond. Naše laboratoř využívá LightCycler® 480 (LC 480) 

Instrument od firmy Roche Applied. LC 480 umožňuje výměnu 96 jamkového stříbrného 

termálního bloku za 364 jamkový formát. Reakční objem u 384 jamkové destičky je 5–20 

μl, u 96 jamkové destičky je reakční objem 10–100 μl. LC 480 nabízí také výběr mezi 

čirými nebo bílými multi-jamkovými destičkami. Základní složkou LightCycleru je 

optický systém a soustava na změnu teplot. Optický systém je tvořený xenonovou lampou, 

která osvítí reakční směs světlem o vlnové délce 430–630 nm a excituje fluorescenční 

barvivo reportéru. Fluorescenční záření je vedeno systémem optických vláken, zrcadel a 

filtrů (5 excitačních a 6 detekčních filtrů) do měřících kanálů CCD kamery. Změna teploty 

je způsobena deskou tvořenou tzv. Peltierovými články řízenými mikroprocesorem, která 

se nachází pod termálním blokem. Přístroj je napojen na počítač s nainstalovaným 

programem LightCycler 480 Software release 1.4.9.0737, který umožňuje analýzu relativní 

i absolutní kvantifikace, stanovit křivky tání, nebo např. vypočítat efektivitu genů. Přístroj 

LC 480 detekuje tyto kalibrová barviva: SYBR Green I, ResoLight Dye, FAM, HEX, Cy5, 

LightCycler® Red 610, LightCycler® Red 640, and LightCycler® CYAN 50 (URL8). 

 Další termocykler, se kterým má naše laboratoř zkušenosti, je ABI Prism 7500 Fast 

Real-Time PCR System od firmy Life Technologies-Applied Biosystems. Optický systém 

tohoto přístroje je tvořen halogenovou žárovkou, fluorescenční záření je vedeno přes 5 

emisních a 5 excitačních filtrů a jako detektor záření je také používána CCD kamera. 

Možnou nevýhodou může být nevyměnitelný 96 jamkový formát. Jednotlivé fluorescenční 

filtry propouští záření o specifické vlnové délce podle použitého fluorescenčního barviva. 

Mezi kalibrovaná barviva, která detekuje tento přístroj, patří JOE, Cy3, FAM, NED, Texas 

Red, ROX, Cy5, TAMRA, SYBR Green 1 a VIC (URL9). 
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 Optický systém přístroje může být také tvořen excitačním laserem, jako například u 

ABI 7900 Fast HT od firmy Life Technologies-Applied Biosystems. Zvláštní skupinou 

jsou tzv. kapilární cyklery, například LightCycler 2.0 od firmy Roche. Tento přístroj 

využívá k excitaci LED laser a jako detektor šestikanálový fotometr, který umožňuje 

sledovat fluorescenční záření při 6 různých vlnových délkách (530 nm, 555 nm, 610 nm, 

640 nm, 670 nm a 710 nm) (Logan et al. 2009).  

 

1.2.5 Fáze PCR 

 Průběh PCR každého cyklu je stejný u všech modifikací této reakce, avšak qPCR 

díky detekci nárůstu produktu v čase ji může oproti end-point variantám PCR vizualizovat. 

Průběh cyklu PCR má tvar sigmoidální křivky, kde můžeme analyzovat několik oblastí. 

Jedná se o počáteční fázi background, exponenciální fázi, lineární fázi a fázi plató. Během 

background fáze dochází k amplifikaci produktu, fluorescence však nepřekročí prahovou 

hranici. Jedná se o prvních 10–15 cyklů a na výsledné křivce tuto část popisujeme jako tzv. 

baseline (Wong et Medrano 2005). V exponenciální fázi křivky dochází, při 100% 

účinnosti reakce, během každého cyklu ke zdvojnásobení produktu. V tomto úseku křivky 

stanovíme tzv. Ct hodnotu (cycle treshold), která nám udává cyklus, ve kterém došlo 

k překročení fluorescenčního prahu. U některých softwarů (LC 480) se tato hodnota 

označuje jako Cp (crossing point), nebo Cq (quantification cycle) (URL10). Čím více 

máme vstupního materiálu, tím dříve dojde k detekci fluorescenčního signálu a naopak. V 

lineární fázi cyklu dochází ke snižování účinnosti reakce, nedochází tedy 

k exponenciálnímu nárůstu produktu, ale pouze k lineárnímu. V poslední fázi PCR nastává 

tzv. fáze plató. V této fázi dochází k postupnému vyčerpání složek reakční směsi a 

fluorescence se již nenavyšuje (McPherson et Moller 2000). Práh fluorescenčního signálu, 

neboli treshold, při porovnání exprese genu u více vzorků nastavujeme manuálně, aby 

protnutí amplifikační křivky a stanovení hodnot Ct bylo u všech vzorků stejné a tudíž 

porovnatelné.  

 

1.2.6 Efektivita PCR 

Metody kvantifikace jsou založené na předpokládaném mechanismu PCR, že 

v každém cyklu PCR dojde ke zdvojnásobení produktu. Můžeme stanovit, že po n cyklech 

je 2n produktů, tedy že k desetinásobnému zvýšení produktu dochází po 3,32 cyklech. 
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Pokud je však účinnost reakce nižší než 100% (<=2), nedochází ke zdvojnásobení 

produktu. Každé nepatrné snížení efektivity má velký význam na množství výsledného 

produktu (Bustin 2004). Efektivitu lze snadno stanovit empiricky. Pro zjištění efektivity 

PCR určitého genu vytvoříme ředící řadu cDNA původem od jednoho vzorku (např. 1 x, 

10 x, 100 x, 1000 x, 10000 x). Získáme standardní křivku a pomocí vztahu E = 10-1/slope 

vypočítáme reálnou efektivitu testovaného genu. Některé softwary real-time PCR cyklerů 

(např. LC 480) umožňují pomocí Ct a logaritmu koncentrací vzorků stanovit efektivitu 

přímo z řady sériových ředění. Empiricky ověřenou efektivitu pak dosazujeme do vztahu 2-

ΔCt namísto hodnoty 2 (Yuan et al. 2006; Pfaffl 2001). 

 

1.2.7 Analýza dat 

1.2.7.1 Absolutní kvantifikace 

Absolutní kvantifikace využívá metodu standardní (kalibrační) křivky. Absolutní 

kvantifikací stanovujeme reálný počet amplikonů vstupní nukleové kyseliny, který se 

porovnává se standardy o známé koncentraci (Giulietti et al. 2001). Standardní křivku 

získáme zanesením Ct standardů v závislosti na logaritmu jejich známých koncentrací 

(Bustin 2000). Sériově ředěné standardy o známé koncentraci musíme amplifikovat za 

stejných podmínek, jako vzorek o neznámé koncentraci (Wong et Medrano 2005). Po 

proběhnutí real-time PCR software dosadí Ct neznámého vzorku do standardní křivky a 

odečte koncentraci neznámého vzorku (Zachar et al. 1993). Absolutní kvantifikace slouží 

také k analýze genové exprese pomocí Fitpoint metody nebo metody maxima druhé 

derivace (viz kapitola Relativní kvantifikace).  

 

1.2.7.2 Relativní kvantifikace 

 Relativní kvantifikace se většinou používá pro stanovení genové exprese. Stanovuje 

relativní poměr množství námi sledovaného genu (target) vůči tzv. endogenní kontrole 

v rámci jednoho vzorku (Dorak 2006). Endogenní kontroly jsou obvykle konstitutivní 

geny, které udržují základní buněčné funkce. Tyto geny jsou exprimovány ve všech 

buňkách za normálních i patofyziologických podmínek (Eisenberg et Levanon 2003). Jako 

jedna z nejčastějších endogenních kontrol se využívá housekeeping gen GAPDH 
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(glyceraldehyde-3-fosfátdehydrogenáza), jehož exprese byla sledována u 72 vzorků 

různých lidských tkání a buněk (Barber et al. 2005). 

 Pro výpočet relativní kvantifikace slouží více metod a postupů. Komparativní 

metoda 2-ΔΔCt bez korekce efektivity porovnává změny v množství RNA testovaného genu 

s kontrolou, tzv. kalibrátorem (Wong et Medrano 2005). Tato metoda je založena na 

předpokladu, že se oba geny amplifikují se stejnou efektivitou. Podle vzorců:  

ΔCt (vzorek) = Ct (cílový gen) - Ct (endogenní kontrola)  

ΔCt (kalibrátor) = Ct (cílový gen) - Ct (endogenní kontrola)  

normalizujeme Ct hodnoty. Poté dáme do vztahu výsledné hodnoty ΔCt testovaného genu 

k ΔCt kalibrátoru podle vzorce:  

ΔΔCt = ΔCt (vzorek) - ΔCt (kalibrátor).  

Na závěr dosadíme ΔΔCt do vztahu 2-ΔΔCt, kde číslo dvě udává 100% efektivitu a toto číslo 

můžeme nahradit skutečně spočítanou efektivitou (Livak et Schmittgen 2001). 

 Pokud nemáme k dispozici kalibrátor, stanovíme pouze relativní poměr množství 

testovaného vzorku vůči naší endogenní kontrole. Poměr 2-(Ct cílového genu - Ct endogenní kontroly), 

tedy 2-ΔCt, nám stanoví, kolikrát je cílový gen exprimován vůči endogenní kontrole (Livak 

et Schmittgen 2001). 

 V případě, že efektivita cílového genu a endogenní kontroly není stejná, používá se 

pro vypočítání relativní kvantifikace vztah:  

(E cílového g.) ΔCt cílového ge. (kalibrátor - vzorek) / (E endogenní k.) ΔCt endogenní k. (kalibrátor – vzorek)  

Tento matematický vztah zohledňuje efektivity jednotlivých genů (Pfaffl 2001). 

 LightCycler® 480 Software nabízí dva základní směry pro stanovení relativní 

kvantifikace. Metody jsou založené na skutečnosti, zda efektivita sledovaných genů je 

stejná, či nikoliv. Jedná se o tzv. Basic analysis a Advanced analysis. Basic analysis 

vychází z ΔΔCt a jednotlivé Ct hodnoty stanovuje pomocí rychlé Fitpoint metody, která 

pracuje s nastavením tresholdu. Advanced analysis je založená na různé efektivitě genů 

(Pfaffl 2001) a stanovuje Ct pomocí maxima druhé derivace (URL10). Metoda maxima 
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druhé derivace je přesnější než metoda Fitpointu při kvantifikaci nízkých hladin genové 

exprese (Luu-The et al. 2005). 

 

1.2.8 Výhody a nevýhody qPCR 

 Vysoká citlivost této reakce je její obrovskou výhodou, můžeme ji však zařadit i 

mezi její nevýhody. Ke qPCR analýze nám postačí i velmi malé množství vstupní 

templátové nukleové kyseliny, teoreticky může být výchozím materiálem i jedna jediná 

buňka. Oproti tomu i velmi malé množství kontaminace nežádoucí DNA nebo přítomnost 

inhibitorů PCR může ovlivnit výsledný produkt. Například pro eliminaci kontaminace 

z předchozích reakcí se používá UDG, která je součástí všech PCR kitů od firmy Roche 

Diagnostics (Aslanzadeh 2004). 

Přítomnost inhibitorů PCR snižuje účinnost reakce a může vést k falešně 

negativním výsledkům. Základní technika pro odstranění inhibitorů je důsledná purifikace 

nukleových kyselin (Opel et al. 2009). Pokud jsou v templátu inhibitory, může efekt 

zmírnit jeho desetinásobné zředění pomocí RNase free vody (Altshuler 2006). Mezi časté 

inhibitory PCR vyskytující se v krvi patří hemoglobin, laktoferrin (Al-Soud et Rådström 

2001) nebo imunoglobulin G (Al-Soud et al. 2000). Další prokázané biologické inhibitory 

PCR jsou myoglobin (Bélec et al. 1998), močovina (Khan et al. 1991) nebo melanin 

(Eckhart et al. 2000). Můžeme do reakce přidat látky, které jsou schopné vyvazovat 

specifické inhibitory a tím zlepšovat průběh PCR. Tyto látky se obecně nazývají 

facilitátory (Wilson 1997).  

 Mezi další výhody real-time PCR lze zařadit rychlost reakce a díky technickému 

pokroku relativní bezpečnost (nepoužívání etidium bromidu).  

 

1.3 Faktory mající vliv na degradaci a transkripci RNA 

Po odběru krve se krevní elementy dostanou ze svého přirozeného prostředí a 

začnou na ně působit různé faktory, které mohou měnit přirozené nastavení buňky. 

Existuje psané, ale nepodložené pravidlo, že by RNA měla být zpracována nejdéle do 2 

hodin od odběru krve. Předpokládá se totiž, že s časem dochází k postupné selektivní 
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degradaci RNA. Mezi faktory, které působí ex vivo na buňky krve, můžeme zařadit faktory 

mechanické (samotný odběr, převoz a manipulace s krví), faktory tepelné (krev odebraná 

pro izolaci RNA se nesmí mrazit, udržovat v ledničce, ani zahřívat), osmotické vlivy 

(odebrání plazmy z krve) a faktory chemické (použitým antikoagulačním činidlem). 

Citrát sodný je nejběžněji používané antikoagulační činidlo, které funguje na 

principu chelatace vápníku. Krev se odebírá do Vacuette® Coagulation, doporučená 

koncentrace citrátu je 0,105 mol/l (3,2%) a pH 5,5. Vnitřní stěny ve sběrné zkumavce 

Vacuette ® EDTA jsou potažené K3EDTA (popř. K2EDTA). EDTA (kyselina 

ethylendiamintetraoctová) váže ionty vápníku a tím blokuje koagulační kaskádu. 

Doporučené množství je 1,2–2,0 mg na 1 ml krve. Heparin zabraňuje koagulaci krve tím, 

že urychluje inhibici koagulačního faktoru Xa aktivací antitrombinu III (Guder et al. 2003).  

Po odběru krve se stávají molekuly RNA vysoce nestabilní. Speciální odběrové 

vakuety PAXgene Blood RNA Tube obsahují činidlo, které chrání RNA před degradací. 

Vakuty PAXgene jsou určené pro sběr, skladování a přepravu krve, stabilizaci 

intracelulární RNA v uzavřené zkumavce a následnou izolaci RNA z plné krve pro RT-

PCR (URL19). Například ve srovnání s antikoagulačním činidlem EDTA, PAXgene Blood 

RNA Tube výrazně snižuje degradaci RNA, stabilizuje mRNA a eliminuje genovou 

indukci (Rainen et al. 2002). 

Při výzkumech je častým jevem používání tzv. buffy coatů (BC) jako kontrolního 

souboru vzorků krve. Na transfuzním oddělení se krev odebírá do speciálních odběrových 

vaků s antikoagulačním činidlem CPDA (Citrate Phosphate Dextrose Adenine). Tato krev 

získaná od dobrovolných dárců se testuje na virová onemocnění (HIV, hepatitida B, 

hepatitida C, syfilis), dále dochází k separaci krevní plazmy, popř. trombocytů a erytrocytů 

(buffy coaty). Odpad (především zakoncentrované leukocyty), který těmito procesy 

vznikne, je pak možný získat za účelem dalšího laboratorního zpracování. Veškeré 

nezbytné testy a procesy, kterými krev na transfuzním oddělení projde, bohužel prodlouží 

čas od odběru materiálu do okamžiku jeho možného převzetí pro výzkumné účely. Jedná 

se o 8–24 hodin od odběru (Guder et al. 2003). 

Samotná izolace RNA probíhá za přísně sterilních podmínek, aby se 

minimalizovala degradace RNA všudypřítomnými RNázami. Při práci s RNA je 

samozřejmostí práce v laminárním boxu, nošení ochranných rukavic, minimalizace času 
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při zpracování vzorku a hlavně využívání jednorázových plastů, který jsou certifikovány 

jako RNáz prosté (RNase free). 

Všechny tyto faktory (doba zpracování, antikoagulační činidlo, mechanické 

poškození buněk) mohou mít rozhodující vliv na rychlost degradace již vzniklé RNA a na 

aktivaci či deaktivaci transkripce, čili vznik nové RNA. V průběhu času dochází vlivem 

výše zmíněných faktorů k zapnutí/vypnutí určitých signálních drah, což se projeví 

zvýšenou/sníženou genovou expresí (Pahl et Brune 2002). Změření hladin mRNA nemusí 

vždy odrážet aktuální genovou expresi v reakci na určitý impuls. V buňce se mohou 

vyskytovat tzv. stresové granule, tedy ribonukleoproteinové částice, které vznikají při 

reakci buňky na stresové podmínky (vysoké či nízké teploty, působení toxických látek, 

osmotický šok) a obsahují mRNA, jejíž translace je tak inhibována (Kedersha et al. 2005). 

 

1.4 Faktory ovlivňující kvantifikaci RNA 

Faktory, které ovlivňují průběh qPCR, můžeme rozdělit do 3 kategorií. Jedná se o 

obecné laboratorní praktiky, templát a design primerů a reakční komponenty a podmínky. 

Celkové složení master mixu má na průběh real-time PCR značný vliv, i proto jsme ve 

třetím experimentu praktické části diplomové práce testovali účinnost za stejných 

podmínek 5 vybraných master mixů na přístroji LC 480. 

 Jednotlivé master mixy se liší nejen vlastním složením mixu, ale také koncentrací 

jednotlivých složek reakční směsi. Většina PCR mixů pro qPCR obsahuje monoklonální 

protilátky (př. anti-Taq), které zvyšují specifitu reakce, a tento proces se označuje jako Hot 

start PCR. Nejvariabilnější části mixu jsou stabilizátory, aditiva a složení pufru. Pufr, který 

obsahuje síran amonný, snižuje tvorbu nespecifických DNA fragmentů (URL5). Přidáním 

např. trehalózy a 1,2-propandiolu do reakčního pufru můžeme výrazně zvýšit účinnost 

PCR. Trehalóza a 1,2-propandiol mají při podpoře amplifikace DNA různé role; trehalóza 

působí především tím, že neutralizuje přítomné inhibiční složky, zatímco 1,2-propandiol 

způsobí snížení teploty tání, což může být výhodou při amplifikaci úseku se zvýšeným 

obsahem GC párů (Horáková et al. 2011).  
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1.5 Vybrané geny imunologického spektra 

V praktické části diplomové práce sledujeme, jak různé faktory působí na imunitní 

buňky, zda a jak dochází ke změně aktivity buněk a zda dochází k regulaci genové exprese 

degradací již přepsané RNA. Výběrem vhodných genů monitorujeme, jak výše zmíněné 

faktory mohou ovlivňovat genovou expresi, respektive co se v buňkách odehrává za 

pochody. Jako cílové (target) geny jsme vybrali TLR4, IL-10, TNFa, MYC, BAX, BCL2 a 

CCL2, gen PGK1 sloužil jako endogenní kontrola. Vybrané geny lze považovat za 

zástupce jednotlivých funkčních složek imunitního systému (př. apoptóza, nekróza, zánět). 

 

PGK1 

Gen PGK1 (Phosphoglycerate Kinase 1) se nachází na dlouhém raménku 

chromozomu X (Xq13.3) a je dlouhý 64 109 bází. Protein PGK1 je glykolytický enzym a 

je přítomen ve všech živých organismech. Při glykolýze PGK1 katalyzuje přeměnu 1,3-

bisfosfoglycerátu na 3-fosfoglycerát za vzniku energie ATP (URL11). V našem výzkumu 

gen PGK1 sloužil jako endogenní kontrola. 

 

TLR4  

Gen pro TLR4 (Toll-Like Receptor 4) se nachází na dlouhém raménku devátého 

chromozomu (9q33.1). Kódované proteiny mají zásadní roli v rozpoznávání patogenů a 

aktivaci vrozené imunity. TLR jsou jednoduché transmembránové receptory buněčného 

povrchu a TLR4 je receptorem především pro LPS (lipopolysacharid). Toll-Like receptory 

jsou exprimovány především buňkami imunitního systému, jako jsou monocyty, 

makrofágy nebo dendritické buňky (URL12). 

 

IL-10  

Gen IL-10 (Interleukin-10) je lokalizován na dlouhém raménku prvního 

chromozomu v rozsahu 1q31–q32. Tento gen kóduje cytokiny s pleitropními účinky na 

imunoregulaci a zánětlivé procesy a je produkován především monocyty. Protizánětlivý 

cytokin IL-10 dokáže blokovat NF-kappaB aktivitu (nuclear factor-kappa B) a podílí se na 

regulaci JAK/STAT signální dráhy (URL13). 
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TNFa  

Geny TNF-alfa i TNF-beta jsou lokalizované v tandemu na krátkém raménku 

chromozomu 6 (6p21.3). Kódují multifunkční prozánětlivé cytokiny. TNF-α (TNFa) je 

produkovaný převážně makrofágy a monocyty a TNF-β je produkován různými T-

lymfocyty. Cytokin TNFa se podílí na regulaci buněčné proliferace, diferenciace, apoptózy 

a metabolismu lipidů. NF-kappaB je rychle působící transkripční faktor, jehož aktivace 

vede k expresi TNFa (URL14). 

 

MYC 

Gen MYC (v-myc avian myelocytomatosis viral oncogene homolog) můžeme 

lokalizovat na pozici 8q24. Gen MYC kóduje proteiny, které regulují transkripci 

specifických cílových genů. Podílí se na aktivaci buněčného cyklu (proliferaci) a apoptózy 

(URL15). Změny v sekvenci nebo expresi tohoto genu jsou spojené se vznikem nádorů, 

leukémie nebo lymfomů (Dalla-Favera et al. 1982). 

 

BCL2 

Gen BCL2 (B-cell lymphoma 2) je lokalizován na dlouhém raménku 18. 

chromozomu (18q21.3). Tento gen kóduje protein, který blokuje apoptózu u buněk, 

například lymfocytů. Protiapoptické BCL2 proteiny inhibují aktivitu kaspáz například tím, 

že zabrání uvolňování cytochromu c z mitochondrií (uvolnění cytochromu c z mitochondrií 

je signál pro zahájení apoptózy). Do rodiny BCL2 proteinů řadíme i skupinu, která funguje 

naopak proapopticky (př. BAX) (URL17). 

 

BAX 

Gen BAX (BCL2-associated X protein) je lokalizován na 19q13.3–q13.4 a jeho 

proteiny patří do rodiny BCL2 proteinů. BAX tvoří heterodimer s BCL2 a funguje jako 

aktivátor apoptózy. Exprese tohoto genu je řízena tumor supresorovým proteinem p53. 

Protein BAX dokáže zvýšit propustnost vnější mitochondriální membrány a tím uvolnit 

cytochrom c z mitochondrie (URL16). 

 

CCL2  

Gen CCL2 (chemokine C-C motif ligand 2) je lokalizován na pozici 17q11.2–

q21.1. Chemokiny jsou velká skupina cytokinů zapojené do zánětlivých a 
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imunoregulačních procesů (URL18). Chemokin CCL2 je produkován celou řadou buněk, 

např. endotelovými buňkami, fibroblasty, epiteliálními buňkami, buňkami hladkého 

svalstva a různými leukocyty avšak jeho hlavním producentem jsou makrofágy. Primárním 

úkolem CCL2 je usměrňovat pohyb a infiltraci monocytů a bazofilů z krve přes cévní 

endotel (Deshmane et al. 2009). 
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2 Hypotézy a cíle práce 

Na základě předchozích experimentů provedených v laboratoři molekulární 

antropologie se zdá, že antikoagulační činidlo CPDA přítomné v transfuzních odběrových 

vacích aktivuje produkci zánětlivých markerů (Zinková 2013), a dále, že antikoagulační 

činidlo EDTA působí aktivačně na některé buňky krve. Očekáváme tedy, že srovnání 

hladin vybraných mRNA izolovaných z krve odebrané do antikoagulačních činidel EDTA, 

heparinu, citrátu sodného a CPDA odhalí významné rozdíly odrážející výše zmíněné 

skutečnosti. 

 Je obecně přijímaným faktem, že po odběru krve dochází v průběhu času ke 

změnám hladin RNA. Lze se domnívat, že v souvislosti s buněčnými procesy, které v ex 

vivo buňkách probíhají, některé RNA degradují přednostně. Naopak je pravděpodobné, že 

samotný akt odběru a uložení biologického materiálu do odběrových zkumavek povede u 

krevních buněk k zahájení stresové reakce a tudíž k zapnutí exprese určitých genů a 

dočasný nárůst jejich exprese, zatímco exprese jiných bude deaktivována. Očekáváme 

proto, že vzorky zpracované bezprostředně po odběru krve vykážou zvýšenou expresi 

stresového TLR4, protizánětlivého IL-10 a protiapoptického BCL2 genu, která bude 

v dalších, později zpracovaných vzorcích postupně klesat. Naopak předpokládáme 

postupný nárůst aktivity genů CCL2 a TNFa jako doklad probíhající nekrózy.  

 Z výše uvedených předpokladů vyplývají dva hlavní cíle předkládané diplomové 

práce: 

- otestovat vliv antikoagulačních činidel (EDTA, heparin, citrát sodný, CPDA) na 

expresi vybraných genů imunologického spektra, degradaci jejich RNA  

- ověřit vliv doby od odběru do zpracování vzorku na kvantitu a kvalitu mRNA  

Třetí úkol diplomové práce vychází z praktické potřeby snížit náklady na 

kvantitativní testování RNA za podmínky zachování stejné kvality, tedy citlivosti a 

specificity metody. Cílem tedy bylo 

- otestovat vhodnost vybraných, komerčně dodávaných master mixů pro použití 

na přístroji LC 480 
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3 Materiál a metody 

Základním biologickým materiálem pro zhotovení této studie byla plná krev 

odebraná od dobrovolníků, či buffy coaty získané z Transfuzního oddělení Fakultní 

nemocnice Královské Vinohrady v Praze. 

V první praktické části diplomové práce jsme sledovali vliv antikoagulačních 

činidel na míru exprese u vybraných genů imunologického spektra. Celkem deseti 

dobrovolníkům jsme odebrali po 9 ml krve do 3 zkumavek Vacuette® Coagulation (3,2% 

citrát sodný), Vacuette ® Heparin tubes a Vacuette ® EDTA tubes. Do dvou hodin od 

odběru jsme vyizolovali RNA, pomocí RT-PCR ji přepsali do cDNA a tu jsme použili jako 

templát pro real-time PCR. Bohužel nebylo možné z technických důvodů odebrat krev 

jednoho dobrovolníka do všech 4 odběrových systémů (EDTA, citrát sodný, heparin a 

CPDA), proto jsme odebrali krev každého jedince pouze do 3 vakuet (EDTA, citrát sodný, 

heparin) a hodnoty pak statisticky porovnávali vůči vzorkům buffy coatů uchovávaných 

v CPDA, jež jsme získali od dobrovolných dárců krve z transfuzní stanice (krev z buffy 

coatů byla zpracována stejně jako krev z vakuet). 

Ve druhém experimentu jsme ověřovali, jaký vliv má časová prodleva, která 

nastane od odběru materiálu do jeho zpracování, na kvantitu a kvalitu mRNA. Celkem 

jedenácti dobrovolníkům jsme odebrali 9 ml krve do Vacuette® Coagulation (3,2% citrát 

sodný). Na izolaci RNA jsme postupně z vakuety odebírali potřebné množství krve (vždy 

0,5 ml). Po stanovených intervalech 0,5 hodiny, 1,5 hodiny, 2 hodiny, 3 hodiny a 9 hodin 

byla RNA stabilizována pomocí pufru BR2 (+ 2-Mercaptoetanol) a poté se pokračovalo 

v protokolu izolace RNA se všemi vzorky najednou. 

Ve třetí praktické části jsme testovali vhodnost vybraných real-time PCR master 

mixů pro použití na LC 480. Podmínkou pro testované master mixy byla výrobcem 

deklarovaná použitelnost na LC 480 a nižší cena než originální LightCycler® 480 Probes 

Master. Ze širokého výběru firem jsme vybrali 3 master mixy od firmy Top-Bio (qPCR 2x 

Master Mix, qPCR 2x Blue Master Mix, TP 2x Master Mix), 1 master mix od firmy Kapa 

Biosystems (KAPA PROBE FAST Universal 2x qPCR Master Mix) a 1 master mix od 

firmy Takara Bio (Premix Ex Taq). Celkem 5 vybraných master mixů jsme otestovali na 3 

genech (PGK1, IL-10, PRL) a dvou různých vzorcích cDNA. V rámci počáteční 

optimalizace real-time PCR jsme zkoušeli na LC 480 přenést používané chemikálie 
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z přístroje ABI Prism 7500 Fast Real-Time PCR System (Life Technologies-Applied 

Biosystems). Bohužel se ukázalo, že master mix TaqMan® Gene Expression Master Mix 

(Life Technologies-Applied Biosystems, USA) není kompatibilní s přístrojem LC 480, 

pravděpodobně díky obsaženému barvivu ROX. 

 

3.1 Izolace celkové RNA z plné krve 

Při izolaci celkové RNA z plné krve je možné kvantifikovat genovou expresi ze 

všech imunitních buněk a získat tak přehled o procesech probíhajících v krvi. 

 

Protokol QIAamp RNA Blood Mini Kit 

Chemikálie: 

- součástí kitu  - pufr EL 

   - pufr RW1 

   - pufr RLT 

   - pufr RPE 

   - RNase free voda 

- 2-Merkaptoetanol 

- 70% etanol (naředěný 96% etanol, P-LAB a.s., Praha) 

Příprava: 

Před zahájením jsme si namíchali potřebné množství lyzačního pufru RLT: 10 µl 2-

Merkaptoetanolu na 1 ml pufru RLT. 

 

Postup: 

1. K 0,5 ml plné krve jsme přidali 2,5 ml pufru EL. 
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2. Nechali jsme i inkubovat 10–15 minut na ledu, v průběhu jsme 2 x promíchali nebo 

jemně vortexovali. 

3. Zkumavky (15 ml) jsme centrifugovali na 400 x g při 4°C na dobu 10 minut. 

Supernatant jsme vylili tak, aby peleta buněk zůstala přichycená na dně zkumavky. 

4. K peletě buněk jsme přidali 1 ml pufru EL a důkladně vortexovali. 

5. Opět jsme centrifugovali na 400 x g při 4°C na dobu 10 minut. Důkladně vylili 

supernatant tak, aby peleta buněk zůstala přichycená na dně zkumavky. 

6. K peletě buněk jsme přidali 600 µl lyzačního pufru RLT (+ 2-Merkaptoetanol) a 

obsah jsme vortexovali nebo pipetou důkladně promíchali. 

7. Lyzát jsme napipetovali na kolonku QIAshredder (fialová) a centrifugovali při 

maximální rychlosti po dobu 2 minut. Kolonku jsme vyhodili. 

8. Do lyzátu jsme přidali 600 µl 70% etanolu a pipetou důkladně promíchali. 

9. Celý obsah jsme ve dvou krocích napipetovali do nové kolonky QIAamp (bílá) a 

centrifugovali při 10 000 otáčkách po dobu 30–60 vteřin. 

10. Kolonku jsme přenesli do nové sběrné zkumavky (2 ml), do kolonky napipetovali 

700 µl promývacího pufru RW1 a centrifugovali jsme při 10 000 otáčkách po dobu 

30–60 vteřin. 

11. Kolonku jsme přenesli do nové sběrné zkumavky (2 ml), lyzát opět vylili a do 

kolonky napipetovali 500 µl pufru RPE, centrifugovali při 10 000 otáčkách po dobu 

1 minuty. 

12. Lyzát jsme vylili, dno kolonky osušili a vrátili zpět do sběrné zkumavky. Přidali 

jsme opět 500 µl pufru RPE a centrifugovali jsme při 10 000 otáčkách po dobu 3 

minut. 

13. Kolonku jsme umístili do nové 2 ml zkumavky a znovu jsme centrifugovali po 

dobu 1 minuty. 

14. Sběrnou zkumavku jsme vyhodili, kolonku přenesli do nové 1,5 ml zkumavky a do 

kolonky napipetovali 50 µl RNase free vody. Nechali jsme minutu inkubovat při 

pokojové teplotě a pak jsme centrifugovali zkumavku při 10 000 otáčkách po dobu 

1 minuty. Poté jsme eluát znovu napipetovali do kolonky a pro větší výtěžek RNA 

kolonku znovu centrifugovali. Po centrifugaci jsme kolonku vyhodili a zkumavku 

důkladně popsali. 

15. Koncentraci a čistotu RNA (A260/A280) jsme změřili na nanofotometru 

(NanoPhotometer™ Pearl, Implen) a RNA uchovali při -80°C. 
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Touto izolací jsme získali RNA, pomocí které jsme sledovali genovou expresi na 

úrovni mRNA v části studie zabývající se porovnáním změny exprese genů vlivem 

antikoagulačních činidel (EDTA, heparin, citrát sodný a CPDA). Díky poměrně nízkým 

výtěžkům RNA jsme se rozhodli pro další části výzkumu otestovat kit na izolaci z plné 

krve BiOstic Blood Total RNA Isolation Kit Sample od firmy MO BIO. Výhodou tohoto 

kitu na izolaci RNA, kromě výrobcem deklarovaných vyšších výtěžků RNA, je enzym 

DNáza, který je součástí balení. Tímto enzymem jsme v průběhu izolace ošetřili RNA, 

tedy zbavili se veškeré genomové DNA. Výtěžky RNA kitů jsme ověřili porovnáním (viz 

Tabulka 1). 

 

Protokol BiOstic Blood Total RNA Isolation Kit Sample 

Chemikálie: 

- součástí kitu  - pufry BR1 – BR7 

   - RTS DNáza I enzym 

- 2-Merkaptoetanol 

Příprava: 

Připravili jsme si pufr BR2: k 300 µl pufr BR2 jsme přidali 3 µl 2-

Merkaptoetanolu. Připravili jsme si pufr DNáza I: přidali jsme 4 µl RTS DNáza I enzymu 

k 46 µl pufru BR5 (celkem 50 µl). 

Postup: 

1. Do 15 ml sběrné zkumavky jsme napipetovali 500 µl krve, přidali 2,5 ml pufru 

BR1, zkumavku jsme zavřeli a 4 x převrátili.  

2. Vzorek jsme nechali 10 minut inkubovat při pokojové teplotě, během níž jsme 

obsah zkumavky nejméně 3 x promíchali převrácením.  

3. Po inkubaci jsme vzorek centrifugovali při 2 000 x g po dobu 5 minut. 

4. Poté jsme vylili supernatant tak, aby peleta buněk zůstala přichycená na dně 

zkumavky. Převrátili jsme zkumavku na absorpční papír a nechali alespoň minutu 
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stát (popř. poklepali na zkumavku, aby se všechen zbytkový pufr vsáknul do 

papíru). 

5. K peletě buněk jsme přidali 300 µl pufru BR2 (+ 2-Merkaptoetanol) a 1–2 minuty 

vortexovali při maximální rychlosti. 

6. K roztoku jsme přidali 300 µl pufru BR3 a důkladně promíchali pipetou. 

7. Přenesli jsme 650 µl roztoku do kolonky Spin Filter, centrifugovali při 10 000 x g 

po dobu 30 sekund. 

8. Lyzát jsme vylili a kolonku vrátili zpět do sběrné zkumavky.  

9. Do kolonky jsme přidali 400 µl pufru BR4, centrifugovali jsme při 10 000 x g po 

dobu 1 minuty. Lyzát jsme vylili, kolonku vrátili do 2 ml sběrné zkumavky a 

centrifugovali jsme znovu při 10 000 x g další minutu. 

10. Kolonku jsme přenesli do nové 2 ml sběrné zkumavky. Do středu kolonky jsme 

přidali 50 µl pufr DNázy I a inkubovali při pokojové teplotě 15 minut. 

11. Do středu kolonky jsme přidali 400 µl pufru BR4 a centrifugovali jsme při 10 000 x 

g 1 minutu. Lyzát jsme vylili a vrátili kolonku do 2 ml sběrné zkumavky.  

12. Do kolonky jsme přidali 500 µl pufru BR6. Centrifugovali jsme při 10 000 x g 1 

minutu, lyzát opět vylili a kolonku jsme umístili zpět do 2 ml sběrné zkumavky.  

13. Tento krok jsme zopakovali přidáním dalších 500 µl BR6, centrifugovali jsme při 

10 000 x g 1 minutu, lyzát jsme vylili, kolonku umístili zpět do 2 ml sběrné 

zkumavky. Znovu jsme kolonku centrifugovali při 10 000 x g po dobu 2 minut. 

14. Kolonku jsme přenesli do nové 2 ml sběrné zkumavky, na střed kolonky jsme 

přidali 50 µl pufru BR7 (H2O), 1 minutu jsme inkubovali při pokojově teplotě, pak 

jsme centrifugovali při 10 000 x g po dobu 1 minuty. Poté jsme eluát znovu 

napipetovali do kolonky a pro větší výtěžek RNA kolonku znovu centrifugovali. Po 

centrifugaci jsme kolonku vyhodili a zkumavku důkladně popsali. 

15. Koncentraci a čistotu RNA jsme změřili na nanofotometru (NanoPhotometer™ 

Pearl, Implen) a RNA uchovali při -80°C. 
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Tabulka 1 Porovnání výtěžků RNA QIAamp RNA Blood a BiOstic RNA Blood 

 vzorek množství RNA (v 50 µl) A260/A280 

QIAamp RNA Blood E 1 585 ng  1,905 

 I 1 625 ng  1,952 

BiOstic RNA Blood (-DNáza) E 1 330 ng  1,634 

                                  (+DNáza) I 2 105 ng  2,0 

                                  (-DNáza) I 3 035 ng  1,962 

 

3.2 Reverzně-transkriptázová polymerázová řetězová reakce (RT-PCR) 

RT-PCR je metoda, prostřednictvím které přepíšeme vyizolovanou jednořetězcovou 

RNA do komplementární DNA, kterou dále používáme pro kvantifikaci pomocí real-time 

PCR. Během celého postupu máme chemikálie uložené na ledu, dodržujeme aseptické 

podmínky a pracujeme striktně v laminárním boxu.  

 

Protokol High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit 

Chemikálie: 

- součástí kitu - 10x RT pufr 

- 25x směs dNTPs  

- 10x RT náhodné primery 

- MultiScribe reverzní transkriptáza  

- H2O z MILLIPORE Gradient systému 

 

Postup: 

1. Všechny komponenty kitu jsme nechali roztát na ledu. 

2. Podle počtu reakcí jsme připravili základní reakční směs.  

3. Na jednu reakci RT-PCR jsme do zkumavky přidali 2 µl 10x RT pufru, 0,8 µl 25x 

směs dNTPs, 2 µl 10x RT náhodných primerů, 1 µl MultiScribe reverzní 

transkriptázy a 4,2 µl H2O. 

4. Pokud do jedné z reakcí nepřidáme reverzní transkriptázu, slouží nám jako 
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negativní kontrola (místo 1 µl MultiScribe reverzní transktiptázy přidáme navíc 1 

µl H2O). 

5. Reakční směs s objemem 10 µl jsme promíchali na vortexu a udržovali na ledu. 

6. Do každé zkumavky jsme přidali 20 ng nebo 100 ng RNA (viz protokol PCR) a 

doplnili reakci do objemu 20 µl vodou.  

7. Zkumavky jsme krátce centrifugovali, vložili do termocykleru (C1000TM Thermal 

Cycler; Biorad) a nastavili program: 

 

1. krok (hybridizace s primery):   10 minut při 25°C 

2. krok (extenze):     120 minut při 37°C 

3. krok (denaturace enzymu):   5 minut při 85°C 

 

8. Spustili jsme naprogramovaný proces a po jeho dokončení jsme vzorky cDNA 

uchovávali při -20°C. 

 

3.3 Polymerázová řetězová reakce v reálném čase 

 Pro zvýšení přesnosti reakce jsme pracovali v technických tripletech (3 jamky, kde 

probíhá totožná reakce), výsledné hodnoty z jednoho vzorku se průměrují a tím jsme 

získali hodnotu mean Ct. 

 

Protokol real-time PCR 

Chemikálie: 

- LightCycler® 480 Probes Master 5 x 1 ml (master mix); Roche Applied Science, 

USA 

- TaqMan® Gene Expression Assays (sondy s primery); Life Technologies-Applied 

Biosystems, USA 
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 PGK1:  Hs99999906_m1 

 TLR4:  Hs00152939_m1 

 IL-10:  Hs00961622_m1 

 TNFa:  Hs01113624_g1 

 MYC:  Hs00153408_m1 

 BAX:  Hs00180269_m1 

 BCL2:  Hs00608023_m1 

 CCL2:  Hs00234140_m1 

- RNase free voda (H20 PCR-grade) 

 

Postup: 

1. Po reverzní transkripci jsme do 20 µl cDNA přidali 60 µl H2O. 

2. Master mix jsme nechali roztát při pokojové teplotě, naředěnou cDNA jsme 

udržovali na chladícím stojánku a směs sondy a primerů pro jednotlivé geny jsme 

nechali roztát ve tmě (přikryté alobalem), také při pokojové teplotě. 

3. Na základě počtu reakcí jsme si připravili potřebné množství směsi. Jedna reakční 

směs obsahovala: 

- 7 µl master mixu 

- 0,7 µl příslušné sondy a primerů 

- 2,3 µl H2O  

 

U genů s nízkou expresí (experimentálně ověřeno: IL-10, TNFa, CCL2), kde jsme 

potřebovali snížit hodnoty Ct, jsme nahradili množství 2,3 µl H2O za cDNA (tedy 

místo 4 µl cDNA jsme přidali 6,3 µl cDNA). 

4. Celkové množství jsme buď po 10 µl nebo po 7,7 µl napipetovali do 384 jamkové 

destičky (LightCycler® 480 Multiwell Plate 384), viz Tabulka 2.  
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Tabulka 2 Příklad rozmístění reakční směsi pro jednotlivé geny v 384 jamkové destičce (výřez) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A            

B  PGK1 PGK1 PGK1 PGK1 PGK1 PGK1 PGK1 PGK1 PGK1  

C  TLR4 TLR4 TLR4 TLR4 TLR4 TLR4 TLR4 TLR4 TLR4  

D  IL-10 IL-10 IL-10 IL-10 IL-10 IL-10 IL-10 IL-10 IL-10  

E  TNFa TNFa TNFa TNFa TNFa TNFa TNFa TNFa TNFa  

F  MYC MYC MYC MYC MYC MYC MYC MYC MYC  

G  BAX BAX BAX BAX BAX BAX BAX BAX BAX  

H  BCL2 BCL2 BCL2 BCL2 BCL2 BCL2 BCL2 BCL2 BCL2  

I  CCL2 CCL2 CCL2 CCL2 CCL2 CCL2 CCL2 CCL2 CCL2  

J            

   EDTA   CITRÁT   HEPARIN 

 

5. Do příslušných jamek jsme přidali 4 µl (popř. 6,3 µl) určité cDNA a reakční objem 

tím doplnili na 14 µl. Množství a koncentraci cDNA jsme stanovili u jednotlivých 

sond na základě Ct hodnot předchozích reakcí real-time PCR takto:  

 

PGK1 = 4 µl cDNA (20 ng) + 10 µl master mixu 

TLR4 = 4 µl cDNA (20 ng) + 10 µl master mixu 

IL-10 = 6,3 µl cDNA (100 ng) + 7,7 µl master mixu 

TNFa = 6,3 µl cDNA (100 ng) + 7,7 µl master mixu 

MYC = 4 µl cDNA (20 ng) + 10 µl master mixu 

BAX = 4 µl cDNA (20 ng) + 10 µl master mixu 

BCL2 = 4 µl cDNA (20 ng) + 10 µl master mixu 

CCL2 = 6,3 µl cDNA (100 ng) + 7,7 µl master mixu 

 

6. Destičku jsme poté přelepili optickou folií a dali po dobu 2 minut centrifugovat při 

1 500 x g. 

7. Destičku jsme vložili do přístroje LightCycler®480 System od firmy Roche 

Applied a pomocí softwaru nastavili protokol podle následujících parametrů:  
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1. krok: 2 minuty při 50°C 

2. krok (hot start): 10 minut při 95°C 

3. krok (denaturace): 15 vteřin při 95°C 

4. krok (hybridizace, extenze): 1 minuta při 60°C 

5. krok (chlazení): 30 vteřin 40°C 

 (kroky 3 a 4 se opakují 50x)  

 

8. Po dokončení reakce jsme destičku vyjmuli z přístroje, pomocí nastavení manual 

Treshold jsme získali data (Ct, mean Ct, směrodatná odchylka), která jsme později 

statisticky zpracovali. 

 

3.5 Statistické zpracování 

Ke statistickému zpracování dat jsme použili statistický program GraphPad Prism 

5.03. Nejprve jsme pro zjištění rozložení dat aplikovali testy normality (D'Agostino & 

Pearson omnibus normality test, Shapirův-Wilkův test a Kolmogorovův-Smirnovův test) a 

pro následné analýzy jsme zvolili nejvhodnější test. Při porovnání dvou skupin dat jsme 

pro nepárová data zvolili při normálním rozložení dat (Gaussovo rozdělení) parametrický 

nepárový T-test a při nenormálním rozložení dat jsme použili neparametrický nepárový 

Mann-Whitneyův test. Pro párová data jsme při porovnání dvou skupin zvolili 

neparametrický párový Wilcoxonův test nebo Studentův T-test (parametrický párový T-

test). V případě analýzy více než dvou skupin jsme použili párový Friedmanův test nebo 

parametrickou párovou ANOVU.  

Hranice statistické významnosti byla P < 0,05. Míra signifikance (P) je v grafech 

znázorněna symbolem hvězdičky: 

*** P < 0,001 

**  P < 0,01  

* P < 0,05 
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Při porovnání antikoagulačních činidel jsme pro lepší grafické znázornění násobili 

hodnoty 2-dCt (TLR4, IL-10 a CCL2 1000 x a TNFa, MYC, BAX a BCL2 100 x). Pro lepší 

přehlednost grafů znázorňující pochody v buňce v závislosti na čase od odběru krve jsme 

hodnoty 2-dCt všech genů násobili 100 x.  
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4 Výsledky 

4.1 Výběr endogenní kontroly 

Výběr vhodné endogenní kontroly je hlavním předpokladem pro správné 

vyhodnocení genové exprese. Jako kandidáty pro endogenní kontrolu jsme zvolili PPIA 

(peptidylprolyl isomerase A), PGK1 (phosphoglycerate kinase 1), ACTB (beta aktin), B2M 

(beta-2-microglobin), HPRT1 (hypoxanthine phosphoribosyltransferase 1), 18S rRNA (18S 

ribosomal RNA) a TBP (TATA box binding protein). Těmito geny jsme otestovali přes 20 

vzorků a sledovali pozitivitu signálu, efektivitu reakce a především celkovou směrodatnou 

odchylku základního souboru dat. 

Z vybrané skupiny genů jsme jako nejstabilnější gen vyhodnotili PGK1. Tento gen 

jsme nadále otestovali na souboru 9 vzorků v různých antikoagulačních činidlech (EDTA, 

citrát sodný a heparin). Na základě hodnot mean Ct jsme zjistili, že gen PGK1 není 

statisticky významně ovlivněn antikoagulačním činidlem (P = 0,3095), a proto může být 

pro tento výzkum použit jako endogenní kontrola.  

 

4.2 Efektivita PCR vybraných genů 

 Empiricky jsme stanovili efektivitu PCR tří vybraných genů TLR4, IL-10 a PGK1. 

Pro zjištění efektivity PCR vybraných genů jsme vytvořili ředící řadu jednoho vzorku 

cDNA, a to 1 x, 10 x, 100 x, 1 000 x, 10 000 x. Pomocí vztahu E = 10 (-1/slope) (Pfaffl 2001) 

jsme na základě Ct hodnot jednotlivých ředění vypočítali hodnotu efektivity. Pro gen TLR4 

jsme stanovili PCR efektivitu na hodnotu 1,9606. Pro gen IL-10 jsme určili E = 1,9795 a 

pro endogenní kontrolu PGK1 E = 1,8347 (viz Obrázek 1). 

Po ověření, že stanovení efektivity pro každý námi sledovaný gen má na výsledky 

zanedbatelný vliv pohybující se v řádu 10^-3 jednotlivých dCt, jsme se rozhodli počítat pro 

každý gen s efektivitou 100% (E = 2). 
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Obrázek 1 PCR křivky (ředící řada) a standardní křivka pro výpočet efektivity genu PGK1 

 

 

4.3 Intraobservační chyba 

 Intraobservační chybu stanovíme při opakovaných měřeních jednoho parametru 

stejnou osobou. Intraobservační chybu jsme určili na základě experimentu, který zahrnoval 

dvě identické PCR reakce. Pro reakci jsme využili 3 různé vzorky cDNA a testovali jsme 

dva geny (PGK1 a IL-10). Experiment jsme za stejných podmínek a se stejnou cDNA 

zopakovali po 12 dnech (viz Tabulka 3). 



47 
 

Tabulka 3 Experiment intraobservační chyby 

Gen vzorek run 1 (Ct mean) run 2 (Ct mean) 

PGK1 BC3A 30,24 30,27 

 BC12A 29,87 29,99 

 BCK3 29,35 29,44 

    

IL-10 BC3A 36,95 37,16 

 BC12A 36,45 36,43 

 BCK3 34,97 35,44 

 

Intraobservační chybu jsme stanovili na základě hodnot mean Ct podle vzorce TEM 

(technical error of measurement) (Perini et al. 2005). Hodnotu absolutní TEM jsme 

spočítali na 0,155134; hodnotu relativní TEM jsme vypočítali jako 0,469427%.  

    

 

Výslednou hodnotu absolutní TEM jsme dále aplikovali na hodnoty mean Ct. 

Pomocí stanoveného intervalu (+/-0,155134) jsme získali rozpětí relativních hodnot mean 

Ct, kde se díky intraobservační chybě může skutečné mean Ct pohybovat. Tento interval 

jsme vytyčili u endogenní kontroly i cílového genu a tím získali 4 hraniční hodnoty mean 

Ct. Rozdílem jednotlivých hraničních hodnot mean Ct endogenní kontroly a cílového genu 

jsme získali čtyři možné hodnoty dCt. Rozdílem nejnižší a nejvyšší hodnoty dCt jsme 

získali hodnotu 0,62052, což je maximální intraobservační chyba měření přepočítaná na 

rozdíl v jednotlivých PCR cyklech. 

Pro hodnoty mean Ct všech získaných dat jsme vypočítali hodnotu dCt a na základě 

těchto dat jsme z výsledků vyloučili výstupy, které nepřekročili námi stanovenou hodnotu 

0,62052, a tudíž se nacházely v rámci stanovené intraobservační chyby měření.  
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4.4 Testování vlivu antikoagulačních činidel na genovou expresi 

Hodnoty dCt, jež byly ošetřeny aplikací intraobservační chyby, jsme přepočítali na 

2^-dCt (viz Tabulka 4) a tato data jsme dále statisticky zpracovávali pomocí statistického 

programu. Při porovnání vlivu antikoagulačních činidel na změnu genové exprese uvádíme 

do výsledkové části pouze signifikantně významné rozdíly. Ostatní výstupy, které nejsou 

uvedeny, považujeme za nevýznamné. 

 

Tabulka 4 Převod hodnot: Ct mean -> dCt -> 2^-dCt 

Gen Ct mean dCt 2^-dCt 

PGK1 26,89   

TLR4 30,23 3,34 0,09876 

IL-10 34,98 8,09 0,00367 

TNFa 27,88 0,99 0,50348 

MYC 30,45 3,56 0,08479 

BAX 26,84 -0,05 1,03526 

BCL2 28,87 1,98 0,25349 

CCL2 32,3 5,41 0,02352 

 

4.4.1 Sledování vlivu 3 standardních odběrových systémů na změnu genové exprese 

V první části jsme porovnávali vliv standardních odběrových systémů s 

antikoagulačními činidly (EDTA, citrát sodný, heparin) na expresi 7 genů reprezentujících 

různé buněčné procesy. V rámci testování vlivu 3 antikoagulačních činidel na genovou 

expresi byla odebrána krev každého jedince vždy zároveň do 3 systémů (viz kapitola 

Materiál a metody). 

 

TNFa 

Naše data naznačují, že heparin zvyšuje expresi prozánětlivého genu TNFa a to 

signifikantně 9,9 x oproti citrátu sodnému (P = 0,0039; viz Obrázek 2) a nesignifikantně ve 

srovnání s EDTA. Dále se ukázalo, že exprese genu TNFa v jednotlivých odběrových 
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systémech byla významně zvýšená v antikoagulačním činidle EDTA a to 1,9 x oproti 

citrátu sodnému (P = 0,0018; viz Obrázek 3). 

 

 

Obrázek 2 Exprese TNFa v heparinu (zeleně) a citrátu sodném (oranžově); vodorovné čárkované čáry značí medián; 
hvězdičky míru signifikance 

 

 

 

Obrázek 3 Exprese genu TNFa v citrátu sodném (oranžově) a antikoagulačním činidle EDTA (fialově); vodorovné čáry 
značí průměr; hvězdičky míru signifikance 
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CCL2 

Zaznamenali jsme statisticky významné zvýšení exprese genu CCL2 

v antikoagulačním činidle EDTA a to 2,1 x oproti citrátu sodnému (P = 0,002; viz Obrázek 

4). Dále je patrné, že heparin signifikantně zvyšuje expresi prozánětlivého genu CCL2, 

konkrétně 3 x vůči citrátu sodnému (P = 0,0093; viz Obrázek 5). 

 

 

Obrázek 4 Exprese genu CCL2 v antikoagulačním činidle EDTA (fialově) a citrátu sodném (oranžově); vodorovné 
čárkované čáry značí medián; hvězdičky míru signifikance 

 

 

Obrázek 5 Exprese genu CCL2 v heparinu (zeleně) a citrátu sodném (oranžově); vodorovné čáry značí průměr; 
hvězdičky míru signifikance 

  



51 
 

 Shrneme-li první část, kde jsme sledovali vliv 3 antikoagulačních činidel na 

expresi mRNA v leukocytech krve, můžeme pozorovat snížení prozánětlivých markerů 

v buňkách uložených v antikoagulačním činidle citrátu sodném (viz Tabulka 5). 

 
Tabulka 5 Srovnání statistického vyhodnocení vlivu 3 standardních odběrových systémů na změnu genové exprese 

Gen  rozdíl P hodnota test 

TNFa H > C 9,9 x P = 0,0039 Wilcoxonův test 

 E > C 1,9 x P = 0,0018 Studentův T-test 

     

CCL2 E > C 2,1 x P = 0,002 Wilcoxonův test 

 H > C 3 x P = 0,0093 Studentův T-test 

 

4.4.2 Stanovení vlivu odběrového systému s CPDA na změnu genové exprese 

V druhé části jsme sledovali vliv odběru do transfuzních vaků antikoagulačním 

činidlem s CPDA oproti standardním odběrovým systémům do vakuet s antikoagulačními 

činidly EDTA, citrátem sodným nebo heparinem. V tomto testování byl použit materiál od 

různých jedinců (viz kapitola Materiál a metody). 

 

TLR4 

V leukocytech krve odebrané do odběrového vaku s CPDA dochází oproti vzorkům 

odebraným do citrátu sodného, EDTA a heparinu k významnému poklesu exprese genu 

TLR4. Z dat vyplývá, že v buňkách odebraných do antikoagulačního činidla EDTA dochází 

k 3,8 x vyšší expresi genu TLR4 oproti buňkám uložených v buffy coatech. Také exprese 

TLR4 mRNA v leukocytech odebrané do vakuety s heparinem byla oproti buffy coatům s 

CPDA signifikantně zesílena, konkrétně 3,5 x (P < 0,0001; viz Obrázek 6). 
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Obrázek 6 Exprese TLR4 mRNA v CPDA (modře), EDTA (fialově) a heparinu (zeleně); vodorovné čáry značí průměr; 
hvězdičky míru signifikance 

 

Na základě nepárového neparametrického Mann-Whitney testu dále vyplývá, že 

v buňkách odebraných do antikoagulačního činidla citrátu sodného dochází ke 

3,3násobnému zvýšení genové exprese oproti buňkám nacházející se v buffy coatech 

s antikoagulačním činidlem CPDA (P = 0,002; viz Obrázek 7). 

 

 

Obrázek 7 Exprese genu TLR4 v CPDA (modře) a citrátu sodném (oranžově); vodorovné čárkované čáry značí medián; 
hvězdičky míru signifikance 
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IL-10 

U genu IL-10 bylo zaznamenáno signifikantní zvýšení exprese genu buněk v buffy 

coatech oproti citrátu sodnému (P = 0,0288) a heparinu (P = 0,0451). Exprese 

protizánětlivého genu IL-10 je 2,3 x zvýšena v BC oproti citrátu sodnému a 1,9 x zvýšena 

v BC oproti heparinu (viz Obrázek 8). 

 

 

Obrázek 8 Exprese IL-10 mRNA v CPDA (modře), citrátu sodném (oranžově) a heparinu (zeleně); vodorovné čárkované 
čáry značí medián; hvězdičky míru signifikance 

 

TNFa 

Ukázalo se, že exprese prozánětlivého genu TNFa je signifikantně vyšší v buňkách 

odebraných do CPDA a to 6,2 x oproti buňkám odebraných do citrátu sodného (P < 

0,0001; viz Obrázek 9) a 3,5 x oproti buňkám odebraných do antikoagulačního činidla 

EDTA (P < 0,0001; viz Obrázek 10). 
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Obrázek 9 Exprese TNFa mRNA v CPDA (modře) a citrátu sodném (oranžově); vodorovné čáry značí průměr; hvězdičky 
míru signifikance 

 

 

 

Obrázek 10 Exprese genu TNFa v CPDA (modře) a EDTA (fialově); vodorovné čárkované čáry značí medián; hvězdičky 
míru signifikance 
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MYC 

Pozorováním vlivu antikoagulačních činidel na změny exprese MYC mRNA jsme 

zjistili statisticky významné (P = 0,0001) 1,8násobné zvýšení exprese genu 

v antikoagulačním činidle EDTA vůči buffy coatům v CPDA, a 2,1násobné zvýšení 

exprese genu MYC v buňkách uložených v citrátu sodném oproti buffy coatům v CPDA. 

Buňky odebrané do vakuety s heparinem vykazují 2,5 x vyšší expresi tohoto genu oproti 

buňkám uložených v CPDA (P < 0,0001; viz Obrázek 11).  

 

 

 

Obrázek 11 Exprese genu MYC v CPDA (modře), EDTA (fialově), citrátu sodném (oranžově) a heparinu (zeleně); 
vodorovné čárkované čáry značí medián; hvězdičky míru signifikance 

 

CCL2 

 Při sledování změn exprese genu CCL2 můžeme pozorovat statisticky významné 

5,7násobné zvýšení exprese tohoto genu v buňkách odebraných do vakuety 

s antikoagulačním činidlem EDTA vůči antikoagulačnímu činidlu CPDA obsaženém 

v transfuzních vacích (P = 0,0002). Exprese CCL2 mRNA v leukocytech ovlivněných 

citrátem sodným je signifikantně zvýšená oproti expresi genu v buffy coatech uložených 

v CPDA a to 2,8 x (P = 0,0412) a staticky významné 7,3násobné zvýšení jsme zaznamenali 

i u antikoagulačního činidla heparin vůči CPDA (P = 0,0005, viz Obrázek 12). 
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Obrázek 12 Exprese genu CCL2 v CPDA (modře), EDTA (fialově), citrátu sodném (oranžově) a heparinu (zeleně); 
vodorovné čárkované čáry značí medián; hvězdičky míru signifikance 

 

 Při porovnání standardních odběrových systémů do vakuet (EDTA, citrát sodný, 

heparin) s CPDA v odběrových vacích můžeme pozorovat výrazné zvýšení nebo snížení 

genové exprese, podle dějů, které se v buňkách odehrávají, u pěti ze sedmi námi 

sledovaných genů (viz Tabulka 6). 
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Tabulka 6 Srovnání statistického vyhodnocení vlivu odběrového systému s CPDA na změnu genové exprese 

Gen  rozdíl P hodnota test 

TLR4 CPDA < E 3,8 x P < 0,0001 nepárový T-test 

 CPDA < C 3,3 x P = 0,0002 Mann-Whitney test 

 CPDA < H 3,5 x P < 0,0001 nepárový T-test 

     

IL-10 CPDA > C 2,3 x P = 0,0288 Mann-Whitney test 

 CPDA > H 1,9 x P = 0,0451 Mann-Whitney test 

     

TNFa CPDA > E 3,5 x P < 0,0001 Mann-Whitney test 

 CPDA > C 6,2 x P < 0,0001 nepárový T-test 

     

MYC CPDA < E 1,8 x P = 0,0001 Mann-Whitney test 

 CPDA < C 2,1 x P = 0,0001 Mann-Whitney test 

 CPDA < H 2,5 x P < 0,0001 Mann-Whitney test 

     

CCL2 CPDA < E 5,7 x P = 0,0002 Mann-Whitney test 

 CPDA < C 2,8 x P = 0,0412 Mann-Whitney test 

 CPDA < H 7,3 x P = 0,0005 Mann-Whitney test 

 

4.5 Sledování změny genové exprese v průběhu času 

TLR4 

V průběhu času dochází u většiny vzorků k postupnému snižování genové exprese 

genu TLR4 v závislosti na době zpracování vzorku od odběru krve. V časovém rozmezí 0,5 

až 2 hodiny zaznamenáváme u většiny vzorků (u 8 z 11 vzorků) mírné (nesignifikantní) 

zvýšení genové exprese, přičemž u 5 vzorků dochází ke zvýšení genové exprese v rozmezí 

0,5–1,5 hodiny, u zbylých 3 vzorků dochází k nárůstu mRNA v rozmezí 1,5–2 hodin od 

odběru krve. Z tohoto můžeme usuzovat, že v průběhu 2 hodin od odběru krve dochází k 

zapnutí signální dráhy vedoucí k nastartování nespecifické imunity. Mezi 2 a 9 hodinami 

od odběru krve dochází u všech vzorků ke statisticky významnému poklesu hladin mRNA. 
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Pokles genové exprese může být vysvětlen degradací RNA nebo překladem mRNA do 

proteinu (viz Obrázek 13, Tabulka 7). 

 

 

Obrázek 13 Změna exprese genu TLR4 v závislosti na čase; hvězdičky značí míru signifikance 

 

Tabulka 7 Statické vyhodnocení genu TLR4 

čas (hod) rozdíl P hodnota test 

0,5 > 9 3,8 x P = 0,0004 Studentův T-test 

1,5 > 9 2,8 x P = 0,001 Wilcoxonův test 

2 > 9 2,5 x P = 0,001 Wilcoxonův test 

3 > 9 2,5 x P = 0,0002 Studentův T-test 

 

IL-10  

Z výsledků se zdá, že během 0,5–2 hodin od odběru krve pravděpodobně nedochází 

k aktivaci signální dráhy genu IL-10 , neboť hladina mRNA tohoto genu se významně 



59 
 

snižuje. Mezi 2–3 hodinami od odběru krve se hladina mRNA IL-10 téměř nemění a mezi 

3–9 hodinami buňky aktivují signální dráhu a dochází k signifikantnímu nárůstu mRNA 

genu IL-10 a to u 9 z 11 vzorků (viz Obrázek 14, Tabulka 8). 

 

 

Obrázek 14 Změna exprese genu IL-10 v závislosti na čase; hvězdičky značí míru signifikance 

 

Tabulka 8 Statistické vyhodnocení exprese genu IL-10 

čas (hod) rozdíl P hodnota test 

0,5 > 2 2,1 x P = 0,0352 Studentův T-test 

9 > 2 2,1 x P = 0,0098 Wilcoxonův test 

9 > 3 1,7 x P = 0,0137 Wilcoxonův test 

 

MYC  

Při sledování vlivu prodlevy od odběru krve do zpracování vzorku jsme 

zaznamenali výrazné změny exprese genu MYC, který stimuluje buněčné dělení a 

apoptózu. Mezi 0,5–1,5 hodinou dochází u 9 z 11 vzorků ke statisticky nevýznamnému, 

avšak výraznému zvýšení genové exprese. Protože však u vzorku 7 došlo k výraznému 
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poklesu genové exprese, je zřejmě v počtu n = 11 efekt nárůstu exprese genu statisticky 

nevýznamný (po eliminaci vzorku 7 ze souboru je zvýšení genové exprese mezi 0,5–1,5 

hodinou signifikantní, avšak nachází se na hranici významnosti P = 0,0488). Mezi 1,5–2 

hodinami je patrné snížení množství mRNA, které připisujeme především překladu mRNA 

do proteinu. Mezi 2–3 hodinami je gen MYC silně exprimován pouze u 4 z 11 vzorků, 

jinak dochází k poklesu množství jeho mRNA. Statisticky významné rozdíly mezi všemi 

časy vůči 9 hodinám jsou pravděpodobně způsobené postupnou degradací mRNA 

v průběhu času (viz Obrázek 15, Tabulka 9). 

 

Obrázek 15 Změna exprese genu MYC v závislosti na čase; hvězdičky značí míru signifikance 

 

Tabulka 9 Statistické vyhodnocení změny genové exprese pro MYC 

čas (hod) rozdíl P hodnota test 

0,5 > 9 2 x P = 0,0098 Wilcoxonův test 

1,5 > 9 2,7 x P = 0,001 Wilcoxonův test 

2 > 9 1,9 x P = 0,002 Wilcoxonův test 

3 > 9 2,4 x P = 0,001 Wilcoxonův test 
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CCL2 

 Při sledování změn genové exprese prozánětlivého genu CCL2 jsme pozorovali 

postupné snižování genové exprese v rozmezí 0,5–3 hodin od odběru krve u 4 z 11 vzorků. 

U zbylých 7 vzorků jsme zaznamenali v průběhu času mírné zvýšení genové exprese, tedy 

nárůst mRNA genu CCL2, vždy v rámci jednoho z měřených časů. K nejvýraznějšímu ději 

dochází v buňkách mezi 3–9 hodinami, kdy lze pozorovat statisticky významné (vůči všem 

časům) zvýšení mRNA tohoto prozánětlivého genu (viz Obrázek 16, Tabulka 10). 

 

Obrázek 16 Změna exprese genu CCL2 v závislosti na čase; hvězdičky značí míru signifikance 

 

Tabulka 10 Statistické vyhodnocení změn genové exprese pro gen CCL2 

čas (hod) rozdíl P hodnota test 

0,5 > 3 1,9 x P = 0,0049 Wilcoxonův test 

9 > 0,5 4,2 x P = 0,0068 Wilcoxonův test 

9 > 1,5 5,6 x P = 0,0068 Wilcoxonův test 

9 > 2 5,9 x P = 0,002 Wilcoxonův test 

9 > 3 7,8 x P = 0,001 Wilcoxonův test 
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TNFa 

 Při sledování změn genové exprese prozánětlivého genu TNFa jsme zaznamenali 

pouze signifikantní snížení genové exprese mezi 0,5 a 2 hodinami (P= 0,0158). Z důvodu, 

že tento rozdíl v množství mRNA genu TNFa spadá do stanovené intraobservační 

odchylky, považujeme tento výstup za nevýznamný (viz Obrázek 17). 

 

Obrázek 17 Změna exprese genu TNFa v závislosti na čase 

 

BAX  

Podobně jako u TNFa, i u proapoptického genu BAX jsme zaznamenali statisticky 

významné rozdíly (0,5 a 9 hodin; 1,5 a 3 hodiny; 1,5 a 9 hodin), které se nacházejí v rámci 

stanovené intraobservační chyby (viz Obrázek 18). 
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Obrázek 18 Změna exprese genu BAX v závislosti na čase 

  

BCL2 

Změny v expresi protiapoptického genu BCL2 jsou v krvi některých testovaných 

jedinců výrazné, avšak zřejmě natolik individuální, že mezi jednotlivými časy nelze na 

základě srovnání 11 vzorků pozorovat žádný preferovaný trend změny genové exprese (viz 

Obrázek 19). 

 

Obrázek 19 Změna exprese genu BCL2 v závislosti na čase 
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4.6 Testování master mixů 

Ve třetí části diplomové práce jsme ověřovali možnost použití master mixů pro 

real-time PCR od konkurenčních výrobců na trhu. Originální chemie od výrobce přístroje 

LC 480, na kterém kvantifikujeme RNA, je sice optimální a vyladěná právě pro použití na 

tomto přístroji, ale také velmi drahá. 

Podmínkou pro testované master mixy byla jejich výrobcem deklarovaná 

použitelnost na LC 480 a nižší cena než námi používaný originální master mix. Experiment 

jsme hodnotili především vizuálně (tedy pozitivitu signálu, výšku fluorescence, sklon 

křivky značící efektivitu), posuzovali jsme odchylky v rámci tripletů a také jsme 

porovnávali ceny jednotlivých master mixů (viz Tabulka 11). 

Na základě výsledných amplifikačních křivek testovaných genů PGK1, IL-10 a 

PRL (viz Příloha 1) jsme vyhodnotili jako nejvíce optimální master mix pro naše 

experimenty Kapa Probe Fast Universal 2x qPCR Master od firmy Kapa Biosystems. Za 

nejméně vyhovující master mixy jsme stanovili qPCR 2x Master Mix a qPCR 2x Blue 

Master Mix od firmy Top-Bio, kde nedocházelo k téměř žádné amplifikaci produktu.  

 

Tabulka 11 Cena master mixu na testování 1 genu 1 vzorku (cena bez DPH) 

Master Mix cena (bez DPH) 

LightCycler® 480 Probes Master 83,39 Kč 

qPCR 2x Master Mix 41,16 Kč 

qPCR 2x Blue Master Mix 41,16 Kč 

TP 2x Master Mix 32,76 Kč 

Premix Ex Taq (Probe qPCR) 62,16 Kč 

Kapa Probe Fast Universal 2x qPCR Master 73,38 Kč 
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5 Diskuze 
 

5.1 Sledování vlivu 3 standardních odběrových systémů na změnu genové 

exprese 

 Při sledování vlivu tří antikoagulačních činidel (EDTA, heparin a citrát sodný) na 

genovou expresi jsme dospěli k následujícím závěrům: Antikoagulační činidlo citrát sodný 

statisticky významně inhibuje prozánětlivé markery TNFa a CCL2. Z dat dále vyplývá, že 

heparin působí na geny aktivačně, neboť jsme zaznamenali u všech genů s výjimkou genu 

TLR4 nejvyšší hladiny mRNA právě v buňkách odebraných do tohoto činidla. Statisticky 

významný stimulační účinek heparinu byl však prokázán pouze u genů TNFa a CCL2. 

Pozorovali jsme 9,9 x vyšší expresi genu TNFa v heparinu a 1,9 x vyšší expresi v EDTA 

oproti citrátu sodnému. Exprese genu CCL2 byla zvýšena v buňkách odebraných do 

heparinu 3 x a v buňkách uložených do antikoagulačního činidla EDTA 2,1 x vůči buňkám 

v citrátu sodném. Oproti tomu se zdá, že antikoagulační agens EDTA výrazně neovlivňuje 

genovou expresi, neboť jsme zaznamenali nejnižší hladiny mRNA TLR4, IL-10, MYC, 

BAX a BCL2 v buňkách nacházející se v tomto antikoagulačním činidle. Výše uvedené 

závěry napovídají, že antikoagulační činidlo může buňky modifikovat prostřednictvím 

vazby na jejich receptory a měnit tak vnitřní prostředí buněk.  

Stimulační účinek heparinu na buňky byl popsán hned v několika studiích. Engstad 

a kol. potvrdili tento efekt ve své práci, kde porovnali vliv 4 nejčastěji používaných 

antikoagulačních činidel (EDTA, citrát sodný, heparin a hirudin) na expresi genu TNFa 

indukovanou LPS. Stimulační experiment odhalil, že aktivita tkáňového faktoru (TF) se 

signifikantně neliší mezi antikoagulačními činidly EDTA a citrát sodný, a neliší se ani 

mezi antikoagulačními činidly heparin a hirudin. Statisticky významné rozdíly 

zaznamenali mezi monocyty uloženými v antikoagulačním činidle EDTA a monocyty 

v heparinu (P = 0,00001). Signifikantní rozdíl byl popsán i u monocytů izolovaných z krve 

ošetřené citrátem sodným, které vykazovaly nižší hladiny tkáňového faktoru než monocyty 

v heparinu (P = 0,001). Tyto výsledky by korespondovaly s naším zjištěním, že 

antikoagulační činidlo heparin má na buňky stimulační účinek. Celkově nejnižší buněčnou 

odpověď na stimulační agens mají podle Engstad a kol. buňky uložené v antikoagulačním 

činidle EDTA (Engstad et al. 1997). Také tento závěr může naše práce podpořit, neboť 
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genová exprese buněk odebraných do antikoagulačního činidla EDTA byla u 5 z celkově 7 

genů sledovaných v naší studii nejnižší.  

Brunialti a kol. v rámci svého výzkumu testovali pomocí průtokové cytometrie vliv 

antikoagulačního činidla EDTA a heparinu na LPS indukovanou buněčnou aktivaci. 

Jedním ze závěrů práce bylo zjištění, že vyšší aktivace buněk je v krvi odebrané do 

antikoagulačního činidla heparin (Brunialti et al. 2002). Jiná studie se zabývala sledováním 

LPS indukovaného uvolňování IL-1, IL-6, IL-8 a prozánětlivého TNFa v krvi odebrané do 

antikoagulačního činidla EDTA a heparinu (Eggesbo et al. 1996). Krev byla odebrána 

osobám s vysokými nebo nízkými hladinami vysokodenzitního lipoproteinu a inkubace 

probíhala při teplotě 37°C po dobu až 20 hodin. Také tato studie potvrdila přednostní 

aktivaci buněk ošetřené heparinem. 

Duvigneau s kolektivem si dali za cíl studie porovnat vliv dvou běžně používaných 

antikoagulancií (heparin a EDTA) na změny exprese cytokinů v prasečí krvi. Sledovali 

tento efekt u vzorků s plnou krví a izolovanými PBMC (periferní mononukleární buňky), 

které byly stimulovány in vitro konkanavalinem A nebo LPS. Při srovnání průměrného 

množství extrahované RNA byly výtěžky celkově nižší u vzorků odebraných do EDTA 

oproti odpovídajícím vzorkům v heparinu (Duvigneau et al. 2007). Pří porovnání výtěžků 

celkové RNA z jednotlivých antikoagulačních činidel v rámci našeho výzkumu byly 

celkově nejnižší výtěžky pozorovány u antikoagulačního činidla citrátu sodného. Výtěžky 

celkové RNA v antikoagulačním činidle EDTA a heparin byly srovnatelné. Srovnáním 

exprese cytokinů z plné krve nezaznamenali v práci Duvigneau a kol. téměř žádné změny 

v buňkách uložených v antikoagulačním činidle EDTA či heparinu. I když se během 

zpracování krve hladiny cytokinových mRNA změnily u vzorku v EDTA i v heparinu, 

byla exprese genu IL-4 a IL-2 vždy významně vyšší ve vzorcích krve s antikoagulačním 

činidlem heparin. Vyšší míra exprese v PBMC z krve ošetřené heparinem byla prokázaná u 

genu IL-10 (Duvigneau et al. 2007). 

Ačkoliv je antikoagulační funkce heparinu dobře známá, byly publikovány studie 

s inhibičním účinkem heparinu. Attanasio s kolektivem ve své práci sledoval, zda heparin 

ovlivňuje humorální imunitu interakcí s buněčnými elementy a zda ovlivňuje genovou 

expresi v krvi cirkulujících buněk. Studie byla založená na sledování účinku heparinu na 

IL-1b, IL-6 a TNFa mRNA v lidských mononukleárních buňkách stimulovaných LPS nebo 

IFNg (interferon gamma). Ukázalo se, že v buňkách stimulovaných LPS heparin inhibuje 
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genovou expresi u všech 3 cytokinů. Oproti tomu nebyly pozorovány žádné inhibiční 

účinky heparinu v buňkách stimulovaných IFNg. Tyto výsledky naznačují významný 

imunosupresivní účinek heparinu na buňkami zprostředkované imunitní odpovědi 

(Attanasio et al. 1998). 

Statisticky významné snížení prozánětlivých markerů v buňkách uložených do 

citrátu sodného v naší studii by mohla podpořit práce Brylanda a kol. Hodnotili zde efekt 

citrátu a glukonátu na glukózou a GDP indukovaný endoteliální zánět. Rozsah apoptózy či 

nekrózy byl měřen průtokovou cytometrií. Přidáním citrátu došlo k potlačení 

hyperglykemicky indukované apoptózy (P = 0,021) a nekrózy (P = 0,04). Citrát zlepšil 

funkci endotelu snížením zánětlivého markeru IL-6, zatímco sekrece CXCL8 nebyla 

výrazně ovlivněna (Bryland et al. 2012).  

  

5.2 Stanovení vlivu odběrového systému s CPDA na změnu genové 

exprese 

Při porovnání vlivu standardních odběrových systémů do vakuet s tzv. buffy coaty 

v transfuzních vacích jsme na základě získaných dat dospěli k závěru, že buňky v těchto 

odběrových vacích začnou reagovat spuštěním jiných signálních drah a tím i změnou 

exprese, která může být u určitých markerů upregulovaná, zatímco u jiných dochází 

k downregulaci. Důvodů může být několik. Prvním je samotný efekt antikoagulačního 

agens CPDA. Jako další se nabízí časová proluka, která uplyne od odebrání krve do 

odběrových vaků do následného zpracování krve pro izolaci RNA; ta se leckdy pohybuje i 

kolem 24 hodin. A nakonec, při odběru dochází k separaci především plazmy, proto se 

buňky téměř celý čas nachází v nefyziologických podmínkách, které patrně mohou vést ke 

změně jejich chování.  

Tento závěr potvrzuje diplomová práce s názvem „Vrozená imunita a cirkulující 

monocyty - význam a funkce v patogenezi celiakie“, kde autorka zaznamenala výrazný 

rozdíl exprese genů mezi nemocnými pacienty odebraných do vakuety s antikoagulačním 

činidlem EDTA a zdravých vzorků získaných z buffy coatů odebraných do transfuzního 

vaku s CPDA, kde byl pozorován nárůst zánětlivých markerů právě u zdravých kontrol, 

což nelze z medicínského hlediska vysvětlit (Němečková 2012). Shodně s výsledky této 

práce pozorujeme efekt zvýšení prozánětlivého genu TNFa v antikoagulačním činidle 
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CPDA. Zaznamenali jsme 3,5 x vyšší expresi v buňkách buffy coatů odebraných do 

transfuzního vaku s CPDA oproti buňkám v antikoagulačním činidle EDTA. Exprese 

tohoto genu byla v leukocytech uložených v buffy coatech detekována 6,2 x vyšší než 

v buňkách odebraných do citrátu sodného. Není příliš pravděpodobné, že tento velký rozdíl 

lze připsat inhibičnímu účinku citrátu sodného na expresi zánětlivých markerů, a naopak, 

logickým vysvětlením zvýšené exprese TNFa se zdá být průběh zánětlivé reakce v buffy 

coatech způsobené úhynem množství buněk a tedy k preferenční expresi s tímto efektem 

spojených genů.  

Stejně jako u prozánětlivého genu TNFa jsme zaznamenali mírně zvýšenou 

genovou expresi IL-10, který má především protizánětlivé účinky. Tyto vyšší hladiny 

mRNA genu IL-10 mohou vysvětlovat snižování hladiny prozánětlivých cytokinů, což by 

mělo minimalizovat zánětlivou reakci. IL-10 je gen s pleiotropním účinkem a jak se zdá, 

může být zapojen i do prozánětlivých reakcích (Bijjiga et Martino 2013). 

Jako doklad probíhající nekrózy jsme očekávali výrazně vyšší hladiny mRNA obou 

prozánětlivých markerů TNFa a CCL2 v buňkách uložených v buffy coatech. Zvýšení 

genové exprese CCL2 přispívá k rozvoji zánětlivé reakce, avšak statisticky významné 

snížení mRNA právě v odběrových vacích s antikoagulačním činidlem CPDA odporuje 

této hypotéze. Je možné, že zde dochází k potlačení tohoto prozánětlivého markeru díky 

antikoagulačnímu činidlu CPDA obsahujícímu mimo jiné citrát. Této domněnce by mohl 

napovídat fakt, že rozdíl v expresi CCL2 mezi CPDA a citrátem sodným je nejmenší. To, 

proč antikoagulační činidla obsahující citrát (CPDA a citrát sodný) působí na prozánětlivé 

markery TNFa a CCL2 opačně, nám není známo.  

V diplomové práci nazvané „Úloha monocytů a nespecifické imunity v diabetu“ 

(Zinková 2013) je mimo jiné testováno, jak moc se liší exprese v naší laboratoři nejvíce 

sledovaných genů PRL, TLR2 a TLR4 v monocytech zdravých dobrovolníků separovaných 

z krve ošetřené EDTA, a v monocytech z buffy coatů v CPDA získaných od dárců krve. 

Z výsledků je patrné snížení hladin mRNA všech sledovaných markerů u monocytů 

získaných z buffy coatů, např. hladina mRNA TLR4 byla u zdravých kontrol odebraných 

do EDTA zvýšena 9,78 x vůči mRNA v monocytech získaných z buffy coatů. U námi 

sledovaného genu TLR4 byla taktéž oproti ostatním odběrovým systémům zjištěna snížená 

hladina mRNA u buněk odebraných do antikoagulačního činidla CPDA, konkrétně 3,8 x 

oproti antikoagulačnímu činidlu EDTA, 3,3 x oproti citrátu sodnému a 3,5 x oproti 
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heparinu. Vyšší exprese genu TLR4 v buňkách, které byly zpracovány do 2 hodin od 

odběru, by naznačovala v čase postupnou downregulaci tohoto markeru, který se podílí na 

aktivaci nespecifické imunity a rozpoznání patogenů bakteriálního původu.  

Zvýšená exprese genu MYC způsobuje vyšší proliferaci buněk a při působení stresu 

může podporovat apoptózu (Strasser et al. 2011). Nižší hladina mRNA tohoto genu u buffy 

coatů by mohla být vysvětlena postupnou degradací mRNA v důsledku prodlevy od odběru 

do zpracování vzorku. 

 

5.3 Sledování změny genové exprese v průběhu času 

Při sledování vlivu doby od odběru krve do zpracování vzorku na změny exprese 

genu TLR4 jsme zjistili jednoznačný, statisticky významný kontinuální pokles hladiny 

mRNA v závislosti na době zpracování vzorku. Signifikantní snížení genové exprese ve 

vzorcích zpracovaných po 9 hodinách od odběru krve by korespondovalo s výsledky 

testování antikoagulancií. Výrazně sníženou genovou expresi TLR4 jsme zaznamenali 

právě u buffy coatů, které byly zpracovány mezi 9–24 hodinami od odběru krve. Podobný 

efekt lze pozorovat u změny exprese genu MYC. U většiny sledovaných vzorků dochází 

postupem času ke snížení hladiny mRNA, pravděpodobně tedy dochází k postupné 

degradaci RNA a nová transkripce neprobíhá. 

Opačný efekt lze pozorovat u protizánětlivého genu IL-10. Buňka po 2 hodinách od 

odběru krve exprimuje gen IL-10 a dochází tedy s časem k nárůstu hladiny mRNA tohoto 

genu, což odpovídá jeho vyšší expresi v buňkách uložených do transfuzních vaků. 

Mechanismus aktivace této dráhy v souvislosti s naším experimentem nám není znám. 

Ačkoliv jsme nepotvrdili zvyšující se expresi genu CCL2 v buffy coatech jako projev 

zánětlivé reakce, u sledování vlivu času na změnu exprese tomu bylo právě naopak. 

V rozmezí 3–9 hodin od odběru krve buňka výrazně exprimuje gen CCL2, což naznačuje 

aktivaci signální dráhy vedoucí k nekróze. Co zapříčiňuje tuto výraznou dysbalanci 

v rámci aktivace genu CCL2 nám není známo. Pravděpodobně zde hrají roli jiné faktory 

než pouze faktor doby od odběru krve do zpracování vzorku. Zdá se, že exprese tohoto 

genu je z nějakého důvodu inhibována právě v buňkách pocházejících z buffy coatů (např. 

působením CPDA).  
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V souladu se zvýšenou expresí genu TNFa u buffy coatů jsme předpokládali 

výraznější s časem narůstající hladinu mRNA tohoto genu, která by naznačovala 

postupující nekrózu. Je otázkou, zda expresi tohoto prozánětlivého genu TNFa neovlivnilo 

použité antikoagulační činidlo citrát sodný, které bylo v rámci testování vlivu prodlevy od 

odběru krve do zpracování vzorku použito. 

Zdá se, že ačkoliv jsou geny TNFa a CCL2 především prozánětlivé, reagují na vnější 

faktory odlišně. Individuální změnu chování genů v rámci určité funkční skupiny potvrdila 

i práce sledující změnu genové exprese 3 prozánětlivých markerů (Pahl et Brune 2002). 

Krev byla odebrána do antikoagulačního činidla EDTA a následně ponechána při pokojové 

teplotě až 7 dní. V průběhu byla měřena změna genové exprese pomocí real-time PCR. U 

genu TNFa a IL-6 byl pozorován kontinuální nárůst genové exprese po celou dobu 

pozorování. Po 7 dnech byla naměřená genová exprese těchto genů až 20 x vyšší než 

exprese naměřená bezprostředně po odběru krve. Gen IL-1 vykazoval jiný vzor chování. 

Po 6 hodinách byl zaznamenán pokles genové exprese a následoval nárůst hladiny mRNA 

v 1. a 3. dni měření. Po sedmi dnech od odběru krve byla hladina mRNA IL-1 výrazně 

snížená a genová exprese byla nižší než bezprostředně po odběru krve (Pahl et Brune 

2002). 

Vliv doby od odebrání vzorku na buněčné změny sledovali i Jackman a kol. 

Jednotlivé vzorky plné krve byly alikvótovány a plasma byla izolována ve dnech 0, 1, 2, a 

3 po odběru. Pomocí měření koncentrací jednotlivých proteinů ověřili, že během 

sledovaných 3 dnů nedošlo k významným změnám v koncentraci 15 z celkově 41 

sledovaných proteinů. U zbylých proteinů bylo zaznamenáno statisticky významné zvýšení 

i snížení koncentrace, přičemž rozsah těchto změn byl 2,4% až 325% za každý den 

(Jackman et al. 2011).  

Existují také práce, které studují vliv času i antikoagulačních agens na změny 

v buňkách. Lam s kolegy sledoval změny koncentrace beta-globinu v plazmě v čase a pod 

vlivem antikoagulačních činidel. Deseti dobrovolníkům byla odebrána krev po 4 

zkumavkách se zkoumaným antikoagulačním činidlem (EDTA, citrát sodný a heparin). 

Izolace DNA proběhla v různých časových intervalech 0, 2, 6, a 24 hodin (jedna zkumavka 

krve na jednu izolaci). Sledovala se koncentrace DNA beta-globinu v krevní plazmě 

zdravých jedinců s jednotlivým činidlem. Mezi prvními třemi časy nebyl zaznamenán 

žádný staticky významný rozdíl ani u jednoho z antikoagulačních činidel. Po 24 hodinové 
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inkubaci při pokojové teplotě došlo ke zvýšení koncentrace beta globinu a to 1,6 x 

v EDTA, 7,6 x v heparinu a 8 x v citrátu oproti naměřené koncentraci v 0 hodině. Rozdíly 

byly dále objeveny v plazmatické koncentraci DNA mezi EDTA a heparinem a také mezi 

EDTA a citrátem, přičemž výrazně nižší hladina koncentrace DNA byla právě v plazmě 

z krve v EDTA. Rozdíl v koncentraci mezi heparinem a citrátem nebyl statisticky 

významný. Autoři uzavírají, že zvýšení koncentrace této DNA v plazmě při skladování po 

dobu 24 hodin jsou pravděpodobně výsledkem nekrózy či apoptózy (Lam et al. 2004).  

Další studie zahrnovala odběr krve deseti žen a deseti mužů do 3 antikoagulačních 

činidel (EDTA, citrát sodný a heparin) a následovala izolace PBMC z plné krve. PBMC 

byly inkubovány v médiu RPMI (doplněném o 10% fetální bovinní sérum) po dobu 0, 2, 4, 

5, 6, 8 a 12 hodin. Nejvyšší hladina aktivity sledovaného TF byla naměřena po 6 hodinách 

v monocytech stimulovaných LPS u všech 3 antikoagulancií, přičemž největší aktivita byla 

naměřena v monocytech z krve ošetřené antikoagulačním činidlem EDTA. Následně 

aktivita kontinuálně klesala. Závěrem této studie bylo doporučení používat vakuety 

obsahující antikoagulační činidlo EDTA pro izolaci PBMC v klinických a 

experimentálních studií (Basavaraj et al. 2012).  

Vliv samotného aktu odběru periferní krve coby stresového impulzu na imunitní 

systém jedince byl zkoumán experimentem, při kterém se sledovaly změny hladiny 

sérového PRL ve třech po sobě jdoucích třicetiminutových intervalech po zavedení kanyly 

(20–30 minut je biologický poločas PRL), a to u nemocných především se systémovým 

lupus erythematodes a u zdravých jedinců (Dostál et al. 2003). Studie prokázala nejen 

vyšší hladiny sérového PRL u nemocných, ale také zjistila statisticky významný pokles 

hladin sérového PRL u 3. odebraného vzorku. Průměrné hodnoty 1. a 3. odebraného 

vzorku se významně lišily pouze u nemocných jedinců, což může souviset s poruchou 

imunitního systému. 

Z výsledků vyplývá, že exprese proapoptického genu BAX a protiapoptického genu 

BCL2 není statisticky významně ovlivněna v rámci žádného z našich experimentů. Zdá se, 

že apoptóza v důsledku vlivu antikoagulačního činidla či vlivu časové proluky od odběru 

do zpracování krve není aktivována přes signální dráhu zahrnující BAX, pravděpodobněji 

je vedena přes jiné signální dráhy a proto nebyla v rámci naší práce zaznamenána. Při 

sledování změn hladin mRNA protiapoptického genu BCL2 v důsledku prodlevy od 

odběru krve do zpracování vzorku jsme zaznamenali vysokou interindividuální variabilitu 
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v buněčné odpovědi. Pro stanovení určitého vzoru změn genové exprese by bylo zapotřebí 

vyššího počtu vzorků krve. 

Jak je patrné z našich výsledků, během prvních dvou hodin od odběru krve dochází 

k poměrně výrazným změnám genové exprese. Ačkoliv nejsou tyto změny podpořeny 

statistickým vyhodnocením, potvrdila se naše domněnka, že obecně přijímaný fakt o 

stálosti genové exprese v průběhu 2 hodin po odběru krve a tedy mýtus jakéhosi časového 

pásma bezpečnosti pro práci s RNA není zcela pravdivý. Je tedy více než důležité 

zpracovávat všechny vzorky v rámci výzkumu v jednotném časovém intervalu od odběru 

krve.  

Změna chování buněk ex vivo je výrazně ovlivněna způsobem odběru vzorku, 

použitým antikoagulačním činidlem a podmínkami skladování (teplota, čas), proto je 

potřeba standardizovat tyto postupy pro epidemiologické a klinické výzkumy, neboť 

porovnání jednotlivých studií nemusí být na základě odlišných postupů spolehlivé (Flower 

et al. 2000; Duvigneau et al. 2003).  

Při vyhodnocování výsledků je však nutné brát v potaz také děje v buňkách, které 

nemusí odrážet aktuální buněčnou expresi, tedy transkripci konkrétních genů. Přítomnost 

stresových granulí může ovlivnit změřené hladiny mRNA určitých genů a to zejména 

v časovém experimentu. Opakem je selektivní degradace mRNA, jejíž efekt nelze v našem 

experimentu odlišit od translace.  

 

5.4 Testování master mixů 

 Testováním master mixů na přístroji LC 480 jsme ověřili vysokou citlivost PCR 

metody. Za naprosto stejných podmínek v rámci jedné real-time PCR jsme získali odlišné 

Ct hodnoty všech sledovaných genů při testovaní odlišných master mixů. Ověřovali jsme 

účinnost genu s vysokou efektivitou (PGK1), genu s nízkými Ct hodnotami IL-10, kde 

optimalizujeme reakční směs (bez H2O), a genu PRL (prolaktin), neboť tento gen je v naší 

laboratoři hojně využíván a jeho Ct hodnoty jsou velmi variabilní. Všechny vybrané master 

mixy byly 2x koncentrovány a neobsahovaly barvivo ROX. Master mixy od firmy Top-Bio 

dopadly v našem testu nejhůře. U master mixu qPCR 2x neproběhla amplifikace ani u 

jednoho ze sledovaných genů. Master mix qPCR 2x Blue se osvědčil pouze při amplifikaci 
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genu PGK1; u genu IL-10 a PRL proběhla amplifikace s velmi nízkou efektivitou a 

směrodatná odchylka v rámci tripletů byla výrazně nad náš stanovený limit 0,16. Přestože 

master mix TP 2x Master Mix obsahuje pro zvýšení účinnosti qPCR trehalózu a 1,2-

propandiol, dopadl výsledek velmi podobně jako u qPCR 2x Blue. TP 2x Master Mix jako 

jediný z testovaných master mixů není založen na principu Hot start PCR a také není 

primárně určen pro qPCR. Jedním z možných důvodů neúspěšné amplifikace u master 

mixu qPCR 2x může být rozdíl ve složení pufru. Zatímco tento master mix obsahuje KCl, 

master mixy qPCR 2x Blue a TP 2x Master Mix obsahují (NH4)2SO4 (URL5). Směrodatné 

odchylky v rámci tripletů a efektivity reakcí pří použití master mixu Premix Ex Taq byly 

velmi podobné jako při použití originálního LC 480 Probes Master. Kapa Probe Fast qPCR 

Kit Master Mix (2x) Universal dosáhl ve všech sledovaných parametrech nejlepšího 

hodnocení. Směrodatné odchylky v rámci tripletů byly dokonce nižší než při amplifikaci 

s použitím originálního master mixu. Tento master mix jsme vyhodnotili jako nejlepší i 

z důvodu vysoké efektivity reakce a také dosažením mnohem vyšší míry fluorescence 

oproti všem ostatním testovaným master mixům. 
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6 Závěr 
 

V předkládané diplomové práci jsme sledovali vliv antikoagulačního činidla a 

faktoru času na změnu buněčné exprese a testovali vybrané master mixy na přístroji LC 

480. Podkladem výzkumu bylo především stanovení relativních hladin TLR4, IL-10 TNFa, 

MYC, BAX, BCL2 a CCL2 mRNA pomocí real-time PCR.  

 V první části jsme hodnotili vliv ve výzkumu i klinické praxi nejčastěji 

používaných antikoagulačních činidel EDTA, citrát sodný, heparin a CPDA na genovou 

expresi. V rámci párového porovnání standardních odběrových systému (EDTA, citrát 

sodný, heparin) jsme zjistili snížení prozánětlivých markerů TNFa a CCL2 u buněk 

odebraných do antikoagulačního činidla citrátu sodného. Z výsledků dále vyplývá, že 

v buffy coatech v CPDA činidle dochází k dějům, které vedou k signifikantnímu poklesu 

(TLR4, MYC a CCL2) či nárůstu (IL-10 a TNFa) genové exprese oproti expresi 

ve standardních odběrových systémech (EDTA, citrát sodný, heparin). Závěrem první části 

diplomové práce je doporučení používat v rámci expresních studií kvantifikujících mRNA 

jednotný odběrový systém. Z výsledků vyplývá, že buffy coaty mohou být použité jako 

soubor zdravých kontrol pouze v případě, pokud je všechen biologický materiál (krev) 

v rámci výzkumu odebírán výhradně do transfuzních vaků. 

 Druhá část výzkumu se zaměřovala na sledování vlivu prodlevy od odběru krve do 

zpracování vzorku. Z výsledků můžeme usuzovat, že v průběhu času dochází k výrazným 

změnám genové exprese a k postupné degradaci mRNA. Statisticky významný nárůst 

hladiny mRNA mezi 3 a 9 hodinami jsme registrovali u prozánětlivého genu CCL2 a 

protizánětlivého genu IL-10. Statisticky významný pokles hladin mRNA v závislosti na 

době od odběru krve do zpracování vzorku jsme popsali u genu TLR4 a genu MYC. 

Závěrem druhé části práce je doporučení zpracovávat krev určenou pro izolaci RNA u 

všech vzorků v jednotnou dobu od odběru krve. Eliminuje se tím riziko ovlivnění genové 

exprese, které může být způsobené upregulací nebo downregulací jednotlivých markerů či 

selektivní degradací mRNA. Další doporučení zahrnuje standardizaci postupu při odběru 

krve, způsobu zpracování a podmínek uložení krve či již vyizolované RNA. 

 Ve třetí části diplomové práci jsme testovali možnost využití konkurenčních 

komerčně dodávaných master mixů pro další výzkumy laboratoře molekulární 
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antropologie na přístroji LC 480 (Roche Applied). Při testování jednotlivých master mixů 

se potvrdila vysoká citlivost metody real-time PCR. Jako nejvhodnější master mix jsme 

vyhodnotili master mix Kapa Probe Fast Universal 2x qPCR Master od firmy Kapa 

Biosystems.  
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7 Seznam zkratek 

µl   mikrolitr 

A   adenin 

ATP   adenosin-trifosfát 

BAX   BCL2-associated X protein 

BC   buffy coat 

BCL2   B-cell lymphoma 2 

C   cytosin 

CCL2   chemokine (C-C motif) ligand 2 

CD14   diferenciační antigen 14 

cDNA   complementary DNA; komplementární DNA 

Cq   quantification cycle, cyklus kvantifikace 

 Cp   crossing point, přechod 

CPDA citrate phosphate dextrose adenine; antikoagulační směs z citrátu 

vápenatého, glukózy a adeninu 

Ct   threshold cycle; prahový cyklus 

CXCL8  chemokine (C-X-C motif) ligand 8 

Cy3   cyanine 3 

Cy5   cyanine 5 

DNA   deoxyribonucleic acid; deoxyribonukleová kyselina 

dNTP   deoxyribonukleotidtrifosfát  

E   efektivita 
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EDTA   ethylenediaminetetraacetic acid; kyselina ethylendiamintetraoctová 

FAM    carboxyfluorescein 

FRET fluorescence resonance energy transfer; fluorescenční resonanční 

přenos energie 

G   guanin 

GAPDH  glyceraldehyd-3-fosfátdehydrogenáza 

HEX   hexachlorofluorescein 

HIV human immunodeficiency viruses; virus lidské imunitní 

nedostatečnosti 

IFNg interferon gamma 

IL-10   interleukin-10 

JOE   carboxydichlorodimethoxyfluorescein 

LPS   lipopolysacharid 

LUX   light upon extension 

Mg2+   hořečnatý kationt 

ml   mililitr 

mM   milimol   

Mn2+   manganatý kationt 

mRNA   mediátorová ribonukleová kyselina 

MYC   myelocytomatosis viral oncogene homolog 

NED   chlorofluorofused phenyldichlorocarboxyfluorescein 

nm   nanometr 

OH skupina  hydroxylová skupina 
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PBMC   peripheral blood mononucleated cell; periferní mononukleární buňky 

PBS   phosphat-buffered saline; fosfátový pufr 

PCR   polymerase chain reaction; polymerázová řetězová reakce 

Pfu   Pyrococcus furios 

PGK1   fosfoglycerát kináza 1 

PNA   peptide nucleic acid 

PRL   prolaktin 

qPCR quantitative PCR; kvantitativní polymerázová řetězová reakce 

RACE PCR rapid amplification of complementary DNA ends; rychlá amplifikace 

konců cDNA 

RNA   ribonucleic acid; ribonukleová kyselina 

ROX   carboxyl-X-rhodamine 

RT-PCR reverse transcription polymerase chain reaction; reverzně 

transkriptázová polymerázová řetězová reakce 

T   tymin 

Ta   annealing temperature, anelační teplota 

TAMRA  carboxytetramethylrhodamine 

Taq   Thermus aquaticus 

TET   carboxytetrachlorofluorescein 

TEM   technical error of measurement, technická chyba měření 

TF   tkáňový faktor 

Tfl   Thermus flavus 

TLR4   toll-like receptor 4 
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Tm   annealing melting; teplota tání 

TNFa   tumor necrosis factor alpha; faktor nádorové nekrózy alfa 

Tth   Thermus thermophilus 

UNG   uracil DNA glykosyláza 

UPL   universal probe library 

VAV   variable average value; průměrná hodnota proměnné 

VIC   chlorophenyldichlorocarboxyfluorescein 

YO-PRO-1  oxazole yellow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

8 Seznam použité literatury 

Al-Soud WA, Jönsson LJ, Râdström P. 2000. Identification and characterization of 

immunoglobulin G in blood as a major inhibitor of diagnostic PCR. Journal of Clinical 

Microbiology. 38(1):345–50. 

 

Al-Soud WA, Rådström P. 2001. Purification and characterization of PCR-inhibitory 

components in blood cells. Journal of Clinical Microbiology. 39(2):485–93. 

 

Altshuler LM. 2006. PCR Troubleshooting. PCR Troubleshooting. Norfolk: The Essential 

Guide. Caister Academic Press.  

 

Arya M, Shergill IS, Williamson M, Gommersall L, Arya N, Patel HR. 2005. Basic 

principles of real-time quantitative PCR. Expert Review of Molecular Diagnostics. 

5(2):209–19. 

 

Aslanzadeh J. 2004. Preventing PCR amplification carryover contamination in a clinical 

laboratory. Annals of Clinical & Laboratory Science. 34(4):389–96. 

 

Attanasio M, Gori AM, Giusti B, Pepe G, Comeglio P, Brunelli T, Prisco D, Abbate R, 

Gensini GF, Neri Serneri GG. 1998. Cytokine gene expression in human LPS- and 

IFNgamma-stimulated mononuclear cells is inhibited by heparin. Thrombosis and 

Haemostasis. 79(5):959–62. 

 

Barber RD, Harmer DW, Coleman RA, Clark BJ. 2005. GAPDH as a housekeeping gene: 

analysis of GAPDH mRNA expression in a panel of 72 human tissues. Physiological 

Genomics. 21(3):389–95.  

 

Bartlett JMS, Stirling D. 2003. Methods in Molecular Biology, Vol. 226: PCR Protocols, 

Second Edition: Grunenwald, H.: Optimization of Polymerase Chain Reactions. New 

Jersey: Humana Press. 

 



81 
 

Basavaraj MG, Osterud B, Hansen JB. 2012. Influence of different anticoagulants on 

monocyte procoagulant functions and monocyte-platelet aggregates formativ. Journal of 

Thrombosis and Haemostasis. 10(8):1698–702.  

 

Bélec L, Authier J, Eliezer-Vanerot MC, Piédouillet C, Mohamed AS, Gherardi RK. 1998. 

Myoglobin as a polymerase chain reaction (PCR) inhibitor: a limitation for PCR from 

skeletal muscle tissue avoided by the use of Thermus thermophilus polymerase. Muscle 

and Nerve. 21(8):1064–7. 

 

Bermingham N, Luettich K. 2003. Polymerase chain reaction and its applications. Current 

Diagnostic Pathology. 9:159–164. 

 

Bijjiga E, Martino AT. 2013. Interleukin 10 (IL-10) Regulatory Cytokine and its Clinical 

Consequences. Clinical & Cellular Immunology. 2155–9899.  

 

Buckingham WH, Domanus M, Hetzel S, Kunkel G, Storhoff J, Cork W. 2004. Direct 

detection of bacterial genomic DNA using gold nanoparticle probes. Engineering in 

Medicine and Biology Society. 3:1953–5. 

 

Bustin SA, Benes V, Nolan T, Pfaffl MW. 2005. Quantitative real-time RT-PCR--a 

perspective. Journal of Molecular Endocrinology. 34(3):597–601. 

 

Bustin SA. 2000. Absolute quantification of mRNA using real-time reverse transcription 

polymerase chain reaction assays. Journal of Molecular Endocrinology. 25(2):169–93. 

 

Bustin SA. 2004. A-Z of quantitative PCR. San Diego: International University Line. 

 

Brunialti MK, Kallás EG, Freudenberg M, Galanos C, Salomao R. 2002. Influence of 

EDTA and heparin on lipopolysaccharide binding and cell activation, evaluated at single-

cell level in whole blood. Cytometry. 50(1):14-8. 

 



82 
 

Bryland A, Wieslander A, Carlsson O, Hellmark T, Godaly G. 2012. Citrate treatment 

reduces endothelial death and inflammation under hyperglycaemic conditions. Diabetes 

and Vascular Disease Research. 9(1):42–51. 

 

Dalla-Favera R, Bregni M, Erikson J, Patterson D, Gallo RC, Croce CM. 1982. Human c-

myc onc gene is located on the region of chromosome 8that is translocated in Burkitt 

lymphoma cells. Proceedings of the National Academy of Sciences. 79(24):7824–7. 

 

Deshmane SL, Kremlev S, Amini S, Sawaya BE. 2009. Monocyte chemoattractant protein-

1 (MCP-1): an overview. Journal of Interferon & Cytokine Research. 29(6):313–26. 

 

Didenko V. 2001. DNA Probes Using Fluorescence Resonance Energy Transfer (FRET): 

Designs and Applications. BioTechniques. 31(5):1106–1121. 

 

Dorak MT. 2006. Real-time PCR. New York: Taylor & Francis Group.  

 

Dostál C, Moszkorzová L, Musilová L, Lacinová Z, Marek J, Zvarová J. 2003. Serum 

prolactin stress values in patients with systemic lupus erythematosus. Annals of the 

Rheumatic Diseases. 62:487–488. 

 

Duvigneau JC, Hartl RT, Teinfalt M, Gemeiner M. 2003. Delay in processing porcine 

whole blood affects cytokine expression. Journal of Immunological Methods. 272(1–

2):11–21. 

 

Duvigneau JC, Sipos W, Hartl RT, Bayer M, Moldzio R, Stevenson L, Adair B, Gemeiner 

M. 2007. Heparin and EDTA as anticoagulant differentially affect cytokine mRNA level of 

cultured porcine blood cells. Journal of Immunological Methods. 324(1-2):38-47.  

 

Eckhart L, Bach J, Ban J, Tschachler E. 2000. Melanin binds reversibly to thermostable 

DNA polymerase and inhibits its activity. Biochemical and Biophysical Research 

Communications. 271(3):726–30. 

 



83 
 

Eggesbo JB, Hjermann I, Høstmark AT, Kierulf P. 1996. LPS induced release of IL-1 beta, 

IL-6, IL-8 and TNF-alpha in EDTA or heparin anticoagulated whole blood from persons 

with high or low levels of serum HDL. Cytokine. 8(2):152–60. 

 

Eisenberg E, Levanon EY. 2003. Human housekeeping genes are compact. Trends in 

Genetics. 19(7):362–5. 

 

Engstad CS, Gutteberg TJ, Osterud B. 1997. Modulation of blood cell activation by four 

commonly used anticoagulants. Thrombosis and Haemostasis. (4):690–6. 

 

Erlich EA. 1989. PCR technology. Principles and Applications for DNA Amplification. 

New York: Stockton Press.  

 

Flower L, Ahuja RH, Humphries SE, Mohamed-Ali V. 2000. Effects of sample handling 

on the stability of interleukin 6, tumour necrosis factor-alpha and leptin. Cytokine. 

12(11):1712–6. 

 

Giulietti A, Overbergh L, Valckx D, Decallonne B, Bouillon R, Mathieu C. 2001. An 

overview of real-time quantitative PCR: applications to quantify cytokine gene expression. 

Methods. 25(4):386–401. 

 

Guder WG, Narayanan S, Wisser H, Zawta B. 2003. Samples:From the Patient to the 

Laboratory: The impact of preanalytical variables on the quality of laboratory results. 

Weinheim: Willey VCH.  

 

Hatina J, Sykes B. 1999. Lékařská genetika: problémy a přístupy. Praha: Academia.  

 

Heid CA, Stevens J, Livak KJ, Williams PM. 1996. Real-time quantitative PCR. Genome 

Research. 6(10):986–94. 

 

Higuchi R, Dollinger G, Walsh PS, Griffith R. 1992. Simultaneous amplification and 

detection of specific DNA-sequences. Bio-Technology. 10(4):413–417. 

 



84 
 

Holland PM, Abramson RD, Watson R, Gelfand DH. 1991. Detection of specific 

polymerase chain reaction product by utilizing the 5' – 3' exonuclease activity of Thermus 

aquaticus DNA polymerase. Proceedings of the National Academy of Sciences. 88(16): 

7276–80. 

 

Horáková H, Polakovičová I, Shaik GM, Eitler J, Bugajev V, Dráberová L, Dráber P. 

2011. 1,2-propanediol-trehalose mixture as a potent quantitative real-time PCR enhancer. 

BMC Biotechnology. 11:41. 

 

Huggett J, Dheda K, Bustin S, Zumla A. 2005. Real-time RT-PCR normalisation; 

strategies and considerations. Genes and Immunity. 6(4):279–284. 

 

Innis MA, Gelfand DH, Sninsky JJ, White TJ. 1990. PCR Protocols: A Guide to Methods 

and Applications. San Diego: Academic Press. 

 

Isacsson J, Cao H, Ohlsson L, Nordgren S, Svanvik N, Westman G, Kubista M, Sjöback R, 

Sehlstedt U. 2000. Rapid and specific detection of PCR products using light-up probes. 

Molecular and Cellular Probes. 14(5):321–8. 

 

Jackman RP, Utter GH, Heitman JW, Hirschkorn DF, Law JP, Gefter N, Busch MP, Norris 

PJ. 2011. Effects of Blood Sample Age at Time of Separation on Measured Cytokine 

Concentrations in Human Plasma. Clinical and Vaccine Immunology. 318–326. 

 

Kaltenboeck B, Wang C. 2005. Advances in real-time PCR: application to clinical 

laboratory diagnostics. Advances in Clinical Chemistry. 40:219–59. 

 

Kedersha N, Stoecklin G, Ayodele M, Yacono P, Lykke-Andersen J, Fritzler MJ, Scheuner 

D, Kaufman RJ, Golan DE, Anderson P. 2005. Stress granules and processing bodies are 

dynamically linked sites of mRNP remodeling. The Journal of Cell Biology. 169(6):871–

84. 

 



85 
 

Khan G, Kangro HO, Coates PJ, Heath RB. 1991. Inhibitory effects of urine on the 

polymerase chain reaction for cytomegalovirus DNA. Journal of Clinical Pathology. 

44(5):360–5. 

 

Kleppe K, Ohtsuka E, Kleppe R, Molineux I, Khorana HG. 1971. Studies on 

polynucleotides. XCVI. Repair replications of short synthetic DNA's as catalyzed by DNA 

polymerases. Journal of Molecular Biology. 56(2):341–61. 

 

Kočárek E. 2008. Genetika: obecná genetika a cytogenetika, molekulární biologie, 

biotechnologie, genomika. 2. vyd. Praha: Scientia.  

 

Kwok S, Chang SY, Sninsky JJ, Wang A. 1994. A guide to the design and use of 

mismatched and degenerate primers. PCR Methods and Applications. 3(4):39–47. 

 

Lam NY, Rainer TH, Chiu RW, Lo YM. 2004. EDTA is a better anticoagulant than 

heparin or citrate for delayed blood processing for plasma DNA analysis. Clinical 

Chemistry. 50(1):256–7. 

 

Lehman IR. 2003. Discovery of DNA Polymerase. The Journal of Biological Chemistry. 

278(37):34733–8.  

 

Leutenegger CM, Mislin CN, Sigrist B, Ehrengruber MU, Hofmann-Lehmann R, Lutz H. 

1999. Quantitative real-time PCR for the measurement of feline cytokine mRNA. 

Veterinary Immunology and Immunopathology. 71(3–4):291–305. 

 

Linhart C, Shamir R. 2005. The degenerate primer design problem: theory and 

applications. Journal of Computational Biology. 12(4):431–56. 

 

Livak KJ, McBride LJ. 1998. Passive internal references for the detection of nucleic acid 

amplification products. Official Gazette Of The United States Patent & Trademark Office 

Patents. 1209(1): 446. 

 



86 
 

Livak KJ, Schmittgen TD. 2001. Analysis of relative gene expression data using real-time 

quantitative PCR and the 2(-Delta Delta C(T)) Method. Methods. 25(4):402–8. 

 

Lo DYM. 1998. Clinical Applications of PCR. New York: Humana Press Inc. 

 

Logan J, Edwards K, Saunders N. 2009. Real-time PCR. Current Technology and 

Application. Norfolk: Caister Academic Press.  

 

Luu-The V, Paquet N, Calvo E, Cumps J. 2005. Improved real-time RT-PCR method for 

high-throughput measurements using second derivative calculation and double correction. 

BioTechniques. 38(2):287–93. 

 

Lynch JR, Brown JM. 1990. The polymerase chain reaction: current and future clinical 

applications. Journal of Medical Genetics. 27(1):2–7. 

 

McPherson MJ, Moller SG. 2000. PCR. Oxford: BIOS Scientific Publishers.  

 

Meksem K, Ruben E, Hyten DL, Schmidt ME, Lightfoot DA. 2001. High-throughput 

genotyping for a polymorphism linked to soybean cyst nematode resistance gene Rhg4 by 

using TaqmanTM probes. Molecular Breeding. 7(1):63–71. 

 

Moretti T, Koons B, Budowle B. 1998. Enhancement of PCR Amplification Yield and 

Specificity Using AmpliTaq GoldÔ DNA Polymerase. BioTechniques 25:716–722. 

 

Mullis KB. 1990. The unusual origin of the polymerase chain reaction. Scientific 

American. 262(4):56–61, 64–5. 

 

Němečková I. 2012. Vrozená imunita a cirkulující monocyty - význam a funkce v 

patogenezi celiakie. Diplomová práce UK. 

 

Nolan T, Hands RE, Bustin SA. 2006. Quantification of mRNA using real-time RT-PCR. 

Nature Publishing Group. 1(3):1559–82. 



87 
 

 

Nussbaum RL, McInnes RR, Willard HF. 2004. Klinická genetika. Praha: Triton.  

 

Opel KL, Chung D, McCord BR. 2009. A study of PCR inhibition mechanisms using real 

time PCR. Journal of Forensic Sciences. 55(1):25–33.  

 

Pahl A, Brune K. 2002. Gene expression changes in blood after phlebotomy: implications 

for gene expression profiling. Blood. 100(3):1094–5. 

 

Perini TA, Oliveira GL, Ornellas JS, Oliveira FP. 2005. Technical error of measurement in 

anthropometry. Revista Brasileira de Medicina do Esporte. 11(1):81–85. 

 

Pfaffl MW. 2001. A new mathematical model for relative quantification in real-time RT-

PCR. Nucleic Acids Research. 29(9):e45. 

 

Rainen L, Oelmueller U, Jurgensen S, Wyrich R, Ballas C, Schram J, Herdman C, 

Bankaitis-Davis D, Nicholls N, Trollinger D, Tryon V. 2002. Stabilization of mRNA 

expression in whole blood samples. Clinical Chemistry. 48(11):1883–90. 

 

Saiki RK, Gelfand DH, Stoffel S, Scharf SJ, Higuchi R, Horn GT, Mullis KB, Erlich HA. 

1988. Primer-directed enzymatic amplification of DNA with a thermostable DNA 

polymerase. Science. 239:487–91. 

 

Slater M, Selman S, Mogilevsky B, Ammons H, Hartnett J. 1998. Pfu DNA Polymerase: A 

High Fidelity Enzyme for Nucleic Acid Amplification. Promega Notes. 68: 7–12. 

 

Strasser A, Cory S, Adams JM. 2011. Deciphering the rules of programmed cell death to 

improve therapy of cancer and other diseases. The EMBO Journal. 30(18):3667–83.  

 

Svanvik N, Westman G, Wang D, Kubista M. 2000. Light-Up Probes: Thiazole Orange-

Conjugated Peptide Nucleic Acid for Detection of Target Nucleic Acid in Homogeneous 

Solution. Analytical Biochemistry. 81:26–35. 

 



88 
 

Swift-Scanlan T, Blackford A, Argani P, Sukumar S, Fackler MJ. 2006 Two-color 

quantitative multiplex methylation-specific PCR. BioTechniques. 40(2):210–9. 

 

Šmarda J, Doškař J, Pantuček R, Růžičková V, Koptíková J. 2005. Metody molekulární 

biologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita.  

 

Thelwell N, Millington S, Solinas A, Booth J, Brown T. 2000. Mode of action and 

application of Scorpion primers to mutation detection. Nucleic Acids Research. 

28(19):3752–61. 

 

Tichopad A, Didier A, Pfaffl MW. 2004. Inhibition of real-time RT-PCR quantification 

due to tissue-specific contaminants. Molecular and Cellular Probes. 18(1):45–50. 

 

Tyagi S, Kramer FR. 1996. Molecular beacons: probes that fluoresce upon hybridization. 

Nature Biotechnology. 14(3):303–8. 

 

VanGuilder HD, Vrana KE, Freeman WF. 2008. Twenty-five years of quantitative PCR for 

gene expression analysis. BioTechniques. 44:619–626. 

 

Wacker MJ, Godard MP. 2005. Analysis of One-Step and Two-Step Real-Time RT-PCR 

Using SuperScript III. Journal of Biomolecular Techniques. 16(3):266–71. 

 

Wilson IG. 1997. Inhibition and Facilitation of Nucleic Acid Amplification. Applied and 

Environmental Microbiology. 3741–3751. 

 

Wong ML, Medrano JF. 2005. Real-time PCR for mRNA quantitation. BioTechniques. 

39(1):75–85. 

 

Yuan JS, Reed A, Chen F, Stewart CN. 2006. Statistical analysis of real-time PCR data. 

BMC Bioinformatics. 7:85. 

 



89 
 

Zachar V, Thomas RA, Goustin AS. 1993. Absolute quantification of target DNA: a 

simple competitive PCR for efficient analysis of multiple samples. Nucleic Acids 

Research. 21(8):2017–2018. 

 

Zinková A. 2013. Úloha monocytů a nespecifické imunity v diabetu. Diplomová práce UK. 

 

Zhang P, Beck T, Tan W. 2001. Design of a Molecular Beacon DNA Probe with Two 

Fluorophores. Angewandte Chemie International Edition. 40(2):402–405. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

Internetové zdroje 

 

URL1<http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1993/> citováno dne 

10.3.2014 

 

URL2<http://www.repeatmasker.org/> citováno dne 17.4.2014 

 

URL3<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/> citováno dne 17.4.2014 

 

URL4<http://www.top-bio.cz/files/1159_pl.pdf> citováno dne 11.3.2014 

 

URL5<http://www.top-bio.cz/pcr-master-mixy-12.html#breadCrumbs> citováno dne 

20.5.2014 

 

URL6<http://www3.appliedbiosystems.com/cms/groups/mcb_support/documents/generald

ocuments/cms_042996.pdf> citováno dne 12.3.2013 

 

URL7<https://www.biovendor.cz/rapid/c-284/> citováno dne 11.3.2014 

 

URL8<http://dna.uga.edu/wp-content/uploads/2013/12/LightCycler-480-Real-Time-PCR-

system-guide-Roche.pdf> citováno dne 11.3.2014 

 

URL9<http://www.lifetechnologies.com/order/catalog/product/4351107> citováno dne 

11.3.2014 

 

URL10<http://www.roche-diagnostics.ch/content/dam/corporate/roche-

dia_ch/documents/broschueren/applied_science/qPCR-

NAP/LightCycler/05444217001_EN_EA_LightCycler-480-Real-Time-PCR-Systems-

Application-Manual.pdf> citováno 14.3.2014 

 

URL11<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene?cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=52

30> citováno 15.3.2014 

 



91 
 

URL12<http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=TLR4&search=TLR4> 

citováno 15.3.2014 

 

URL13<http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=IL10&search=Il10+>  

citováno 15.3.2014 

 

URL14<http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=TNF&search=tnfa>  

citováno 15.3.2014 

 

URL15<http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=MYC&search=myc> 

citováno 15.3.2014 

 

URL16<http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=BAX&search=bax> 

citováno 15.3.2014 

 

URL17<http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=BCL2&search=BCL2> 

citováno 15.3.2014 

 

URL18<http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=CCL2&search=CCL2> 

citováno 15.3.2014 

 

URL19<http://www.preanalytix.com/product-catalog/blood/rna/products/paxgene-blood-

rna-tube/>citováno dne 2.7.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

9 Přílohy 

Příloha 1 Porovnání efektu master mixů na průběh PCR reakce pro gen PGK1 
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