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ABSTRAKT 
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Název diplomové práce: Stanovení vybraných mikroRNA – potenciálních biomarkerů 

kardiotoxicity 

 

 

Kardiotoxicita je vlastnost některých léčiv, které svým působením poškozují srdce. 

Sledování potenciálních biomarkerů kardiotoxicity by mohlo mít pozitivní vliv na 

eliminaci toxického působení léčiv na srdeční tkáň. A proto, v současné době, stále 

vzrůstá zájem o mikroRNA (miRNA) jako potenciální biomarkery kardiotoxicity. 

MiRNA je velmi stabilní krátká nekódující RNA, která má schopnost post-transkripčně 

regulovat genovou expresi. Podle bioinformatických analýz mohou miRNA regulovat 

více než polovinu lidských genů. V různých studiích se ukázaly miRNA jako mnohem 

specifičtější a rychlejší diagnostické biomarkery oproti troponinům. MiRNA jako 

biomarkery ještě nejsou zavedeny v rutinní klinické praxi. Zatím všechny studie o 

miRNA jsou v procesu hledání a optimalizace metod. 

V mé diplomové práci byly sledovány vybrané miRNA pro detekci kardiotoxicity 

doxorubicinu (DOX) in vivo u myších vzorků srdeční tkáně a in vitro na potkaních 

kardiomyocytech. Z biologických vzorků byla provedena izolace RNA a reverzní 

transkripce, kde bylo využito Stem-loop RT primeru. Dále byly navrženy primery pro 

kvantitativní stanovení vybraných miRNA pomocí real-time PCR.  Exprese 

sledovaných miRNA byla porovnána s kontrolní skupinou vzorků, které nebyly 

ovlivněné DOX. Byly zjištěny některé signifikantní změny v expresi vybraných 

miRNA. Při porovnání myších a potkaních vzorků byly nalezeny po působení DOX 

zvýšené exprese různých miRNA. 
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Title of diploma thesis: Determination of selected microRNA - potential cardiotoxicity 

biomarkers 

 

Cardiotoxicity is adverse reaction of chemotherapy that causes damage to the heart. 

Monitoring of potential biomarkers of cardiotoxicity could have a positive effect on the 

elimination of drugs´ toxicity on heart tissue. Therefore, at present, interest in the 

potential microRNA (miRNA) as biomarkers for cardiotoxicity is rising. MiRNA is 

very stable short noncoding RNA that has the ability to post-transcriptionally regulate 

gene expression. From bioinformatic analyses miRNAs are able to regulate more than 

half of human genes. Various studies have shown miRNAs to be much more specific 

and rapid diagnostic biomarkers in comparison with troponins. MiRNAs as biomarkers 

are not established in routine clinical practice yet. So far, all studies of miRNAs are in 

the process of search and methods optimization. 

In my thesis selected miRNAs for detection of doxorubicin (DOX) cardiotoxicity in 

vivo in mouse cardiac tissue samples and in vitro on rat cardiomyocytes were 

investigated. RNA isolation from biological samples and reverse transcription, using 

Stem-loop RT primer, was performed. Primers were designed for the quantitative 

determination of selected miRNAs using real-time PCR. The levels of expression of 

monitored miRNAs were compared to a control group of samples that were not affected 

by DOX. Significant changes in expression of selected miRNAs were detected. When 

comparing murine and rat samples elevated expression of various miRNAs after DOX 

treatment were found. 
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1. ÚVOD 

 

První mikroRNA (miRNA) byla popsána v roce 1993 vědeckými týmy Victora 

Ambrose a Garyho Ruvkuna. Ve své práci identifikovali gen, který nekódoval protein, 

ale krátkou molekulu RNA, která se vázala na netranslatovanou část mRNA jiného genu 

a tlumila jeho translaci. Tento objev zcela změnil pohled na genovou expresi. Dříve se 

považovaly krátké molekuly RNA pouze za degradační produkty. Dle dnešních znalostí 

určitá miRNA může regulovat široké spektrum cílových mRNA, stejně tak jedna 

mRNA může být regulována řadou miRNA. Schopnost miRNA kontrolovat rozsáhlé 

skupiny genů (odhaduje se více než poloviny lidského genomu) umožňuje globální 

post-transkripční regulaci mnoha (ne-li všech) důležitých buněčných systémů a procesů 

[1]. MiRNA zásadním způsobem ovlivňují syntézu proteinů v buňce a tím veškerý 

endogenní metabolismus. Mohou hrát také významnou roli v řadě patologických 

procesů [2]. Medicínský význam miRNA se stal ještě více zřetelný po roce 2008, kdy 

byla popsána přítomnost tzv. cirkulujících miRNA v plazmě. Tyto miRNA pocházejí 

z různých tkání a dostávají se do plazmy následkem smrti či transformace tkáňových 

buněk nebo v důsledku určitých podnětů. Bývají v plasmě uschovány v exosomech 

nebo asociovány s proteiny vázající RNA, což jim dává značnou stabilitu vůči změnám 

pH, teploty a tím i možnost dlouhodobého uchování vzorků. 

Tato práce se hlavně zaměřuje na miRNA jako potenciální biomarkery časného 

poškození srdeční tkáně. Změny v hladinách určitých miRNA v plazmě byly již 

popsány u akutního infarktu myokardu (AMI), akutního koronárního syndromu, 

akutního srdečního selhání, srdeční hypertrofie, esenciální hypertenze i aterosklerózy 

[3]. Možnost využití vybraných miRNA jako markerů subklinického poškození srdce 

antracyklinovou chemoterapií byla ukázána v in vivo studiích na myších a potkanech, 

kde hladiny určitých miRNA byly významně změněny dříve, než došlo k nárůstu 

srdečního troponinu [4]. 

MiRNA představují extrémně rychle rostoucí oblast molekulární biologie a poznatky o 

nich se již staly jedním ze základních stavebních kamenů nádorové biologie. Z tohoto 

vyplývá také potenciální využití miRNA v klinické praxi, a to jak v diagnostice, tak 

v terapii nádorových onemocnění. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 MikroRNA (miRNA) 

 

MiRNA slouží jako významné regulátory genové exprese, které kontrolují fyziologické 

(např. vývoj) i patologické (např. maligní transformace) procesy v organismu. MiRNA 

jsou samy regulátory, ale také podléhají rozsáhlému systému regulace, který probíhá na 

úrovni jejich metabolismu i realizace jejich vlastní regulační funkce. Mají potenciál 

regulovat asi polovinu kódujících genů a některé miRNA jsou kódovány více než 

jedním genem. Geny kódující miRNA jsou často klastrovány a lokalizovány 

v mezigenových oblastech, v intronových oblastech nebo antisense řetězcích známých 

genů. Jako jednomu z mnoho druhů nekódujících RNA, které jsou v současné době 

popisovány, byla právě jim věnována největší pozornost odborné veřejnosti [1].  

 

2.1.1 Klasifikace 

 

Již desítky let je známa existence netranslatovaných funkčních ribonukleových kyselin 

(RNA), ale většina plnila v buňce hlavně generické funkce, jako ribozomální RNA 

(rRNA) a transferová RNA (tRNA) v translaci mediátorová RNA (mRNA), malé 

jaderné RNA (snRNA) v sestřihu, nebo malé jadérkové RNA (snoRNA) v modifikaci 

rRNA. Velikým překvapením bylo zjištění, že lidský genom kóduje pouze cca 20 000 

proteinů, což jsou méně než 2 % jeho celkového obsahu [1]. Nedávné studie ukázaly, že 

až 90 % genomu je aktivně transkribováno a vytváří mnoho tisíc regulačních 

nekódujících RNA (ncRNA – non-coding RNA) [5].  

NcRNA se dělí na dvě základní skupiny dle jejich délky. První skupinou jsou dlouhé 

ncRNA (lncRNA – long ncRNA) a druhou skupinou jsou krátké ncRNA (sncRNA – 

small ncRNA).  

LncRNA jsou transkripty dosahující délky 200 b až 100 kb, které neobsahují otevřený 

čtecí rámec. Hladiny exprese jsou nižší, než je tomu u kódujících genů a některé z nich 

jsou tkáňově specifické. Zatím malý počet popsaných lncRNA u člověka byl spojován 

s biologickými procesy, jako jsou epigenetické regulace, alternativní sestřih, jaderný 
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transport a strukturní funkce. Mohou sloužit také jako prekurzory sncRNA nebo jako 

regulátory jejich degradace [1]. 

SncRNA představují široké spektrum známých, ale také nově popisovaných druhů 

RNA. Bývají často spojeny s 5´a 3´ koncovými oblastmi kódujících genů. Tyto druhy 

RNA zahrnují siRNA (small interfering RNA), piRNA (Piwi-interacting RNA), 

pasRNA (promoter associated small RNA), ale hlavně miRNA, které jsou v současné 

době předmětem intenzivního výzkumu. Jejich dysregulace může způsobit nejen vznik 

nádoru, ale také neurologické, kardiovaskulární, vývojové a další onemocnění [6]. 

 

2.1.2 Historie 

 

K objevení miRNA došlo na základě spolupráce dvou malých výzkumných týmů. 

Počátek objevu se datuje do druhé poloviny 80. let do laboratoře prof. Horvitze, nositele 

Nobelovy ceny za objevy regulace buněčného cyklu a apoptózy, v Massachusettském 

technologickém institutu v Cambridge, kde se setkali dva postdoktorální studenti Victor 

Ambros (Obr. 1 A) a Gary Ruvkun (Obr. 1 B), kteří se zabývali studiem genů 

podílejících na regulaci přechodu mezi jednotlivými vývojovými stádii hlístice 

Caenorhabditis elegans (C. elegans, haďátko obecné) [1]. Jedním z genů byl lin-4, 

který je důležitý pro řízení postembryonálního vývoje C. elegans a zprostředkovává 

negativní regulaci genu lin-14. Právě lin-14 byl druhým klíčovým genem, kterým se 

vědci zabývali [7]. V roce 1989 opustili Ambros i Ruvkun laboratoř prof. Horvitze, aby 

založili vlastní výzkumné týmy [1]. Tým Victora Ambrose se zaměřil na studium genu 

lin-4 a zjistil, že tento gen nekóduje protein. Tým Garyho Ruvkuna se zaměřil na 

studium genu lin-14, u něhož zjistili, že je regulován post-transkripčně. Dále také, že za 

tuto regulaci je zodpovědná 3´ netranslatovaná oblast tohoto genu. Až v roce 1992 oba 

vědci dospěli k závěru, že transkript lin-4 má komplementární vazebná místa v 3´ UTR 

oblasti genu lin-14 [1]. Nakonec v prosinci 1993 Ambros i Ruvkun publikovali 

v odborném časopise Cell práce, které popisovaly, že krátký nekódující transkript lin-4 

reguluje post-transkripčně hladiny genu lin-14 vazbou na 3´ UTR oblast jeho mRNA 

[7,8].  
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Obr. 1 Dvě významné osobnosti z historie miRNA (A - Victor Ambros, B - Gary 

Ruvkun) [1]. 

 

V roce 2000, sedm let po objevení první miRNA lin-4 u C. elegans, byla objevena 

týmem dr. Ruvkuna druhá miRNA, která byla pojmenována jako let-7. Tato miRNA je 

komplementární k 3' UTR oblasti genů lin-14, lin-28, lin-41, lin-42 a daf-12, což 

naznačuje, že jejich exprese může být přímo řízena let-7. Obdobně jako lin-4, hraje let-7 

zásadní roli ve vývoji C. elegans a ukázalo se, že mutace let-7 mohou být fenotypově 

utlumeny zavedením supresorové mutace do genu pro lin-41, což je cílový gen let-7 [9]. 

Toto zjištění bylo důležité, protože naznačilo možnou existenci regulačního 

mechanismu miRNA u člověka. Pojítko mezi miRNA a nádorovým onemocněním 

vytvořil Carlo Croce z Ohijské státní univerzity ve městě Columbus, např. stál za 

objevem ALL1/MLL u akutní leukémie [1]. V roce 2000 k němu nastoupil jako student 

George Calin, který u něho studoval miRNA u chronické lymfocytární leukémie (CLL).  

Společně v roce 2002 publikovali svá pozorování v časopise PNAS. Popsali nádorově 

supresorovou funkci miR-15 a miR-16 u CLL, přičemž jejich deleci nebo sníženou 

expresi pozorovali až v 70 % studovaných případů CLL [10]. V současné době se touto 

problematikou zabývají stovky laboratoří po celém světě. Velký zájem odborné 

veřejnosti ukazuje nárůst počtu nových prací na toto téma indexovaných každoročně 

v databázi PubMed v průběhu posledních let. Přibližně třetina těchto prací je věnována 

studiu miRNA u nádorových onemocnění (Obr. 2). Tyto všechny práce poukazují na 
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zásadní význam miRNA v molekulární patologii nádorových onemocnění, ale také na 

jejich možné využití v klinické praxi, a to v diagnostice i terapii [1]. 

 

 

Obr. 2 Počet nových publikací v databázi medicínských informací PubMed při zadání 

klíčového slova „miRNA“ nebo kombinace „miRNA“ a „rakovina“ [1]. 

 

2.1.3 Definice 

 

MiRNA jsou krátké, nekódující, jednovláknové RNA o velikosti 21-23 nukleotidů 

(většinou 22 nukleotidů), které působí jako post-transkripční regulátory genové exprese 

vazbou na příslušné mRNA [2]. MiRNA vzniká z dlouhého primárního transkriptu (pri-

miRNA) a vlásenkové prekurzorové struktury (pre-miRNA) účinkem ribonukleas 

(RNas) v jádře a cytoplazmě (viz. 2.1.4). Struktura prekurzorové a zralé lineární 

miRNA je zobrazena na obrázku č. 3.  

Aby mohla být krátká RNA označena jako miRNA, musí splnit následující kritéria [1]: 

1. Krátká RNA musí být jednoznačně detekovatelná pomocí northern blotu, 

kvantitativní polymerázové řetězové reakce v reálném čase (qPCR, real-time 

PCR) nebo jiné standardní metody umožňující detekci RNA. 

2. Krátká RNA se musí vyskytovat v kmenové části vlásenkové, cca 70 nukleotidů 

dlouhé prekurzorové struktury. 
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3. Sekvence krátké RNA a jejího prekurzoru musí být fylogeneticky konzervovaná 

(s vyjímkou druhově specifických miRNA). 

4. Inhibice klíčových RNas v biogenezi miRNA musí vést k poklesu hladin krátké 

RNA a k akumulaci její prekurzorové struktury. 

Před více než dvaceti lety byly miRNA identifikovány jako regulátory složitých 

biologických procesů spojených s většinou kardiovaskulárních onemocnění včetně levé 

ventrikulární hypertrofie, ischemické choroby srdeční, srdečního selhání, hypertenze a 

arytmie. Po zjištění, že miRNA jsou přítomny v krevním oběhu, byly zkoumány jako 

nový potenciální biomarker a to zejména ve spojení se srdečním selháním a AMI [2]. 

Dnes již víme, že miRNA má zásadní význam v procesech, jako jsou vývoj, 

diferenciace, proliferace, apoptóza a podílejí se na regulaci kmenových vlastností 

buněk, imunitního systému nebo nádorové transformace [1]. 

 

Obr. 3 Vlevo je prekurzorová struktura miRNA a vpravo zralá lineární miRNA [11]. 

 

2.1.4 Biogeneze a funkce 

 
MiRNA má zcela odlišnou biogenezi a mechanismus regulace od dříve popsaných 

regulátorů genové exprese. Současné studie ukazují, že biogeneze miRNA není lineární 

ani univerzální, ale je pro každou miRNA specifická. Mluvíme tedy o biogenezi 

kanonické [1]. V závislosti na míře komplementarity s cílovou mRNA využívají 
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miRNA dva rozdílné mechanismy post-transkripční regulace genové exprese, které 

vedou k degradaci cílové mRNA, nebo k represi translace (Obr. 4) [12]. 

Prvním krokem biogeneze je přepsaní genu pro miRNA obsahující vlastní promotory do 

primárních transkriptů, označovaných jako pri-miRNA. Toto přepsání se děje pomocí 

RNA-polymerasy II. [13]. Existuje také druhá možnost prvního kroku, a to přepsání 

intronu, což jsou miRNA vyskytující se v intronových oblastech kódujících genů, nebo 

genů pro nekódující RNA [14]. Pri-miRNA jsou dále sestřihovány na krátké, 70 

nukleotidů dlouhé vlásenkové struktury, označované jako pre-miRNA. Toto štěpení je 

katalyzováno RNasou Drosha a proteinem vázajícím dvouřetězcovou RNA (dsRNA) 

označovaným Pasha (DGCR8). Společně tvoří multiproteinový komplex zvaný 

mikroprocesor [15]. Pre-miRNA jsou dále transportovány do cytoplazmy pomocí 

guanosintrifosfát (GTP) - dependentního transportního proteinu Exportin 5 (XPO5). 

XPO5 rozeznává dvounukleotidový přesah, který zanechává na 3´ konci vlásenkové 

pre-miRNA RNasu Drosha. Transport je aktivní, energeticky závislý na vazbě GTP na 

malý protein s GTPasovou aktivitou Ran, který je součástí transportního komplexu [1]. 

Dále jsou v cytoplazmě pre-miRNA zpracovány do dvouřetězcových miRNA (duplex 

miRNA, dlouhé cca 22 bp) štěpením endonukleasou Dicer. Tato endonukleasa patří do 

rodiny RNas III. Dicer se vyskytuje v komplexu s vazebným proteinem TRBP [14]. 

Jedno z vláken duplexu miRNA se váže k multiproteinovému komplexu RISC a druhé 

vlákno je ihned degradováno. Právě komplex miRNA-RISC je následně schopen 

inhibovat translaci, případně degradovat cílové mRNA [12]. Tento komplex je tvořen 

především proteiny Argonautové rodiny (AGO1-4), proteiny GEMIN3 a GEMIN4 a je 

analogický komplexu RISC, který je užíván v rámci dráhy RNA interference (RNAi) 

[1].  
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Obr. 4 Kanonický model biogeneze a biologické funkce miRNA [1].
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RNAi je proces, který slouží k utlumení genové exprese mRNA. U primitivních 

organismů, RNAi, chrání genom před viry a další invazí exogenní nukleové kyseliny a 

reguluje genovou expresi během jejich vývoje. Na tomto procesu se podílí siRNA a 

v některých případech také miRNA. V několika posledních letech se vědci snaží 

pochopit, pomocí reverzní genetiky v savčích buňkách, jak funguje RNAi v regulaci 

genové exprese, aby mohli začít zkoumat potenciální terapeutické využití tohoto 

mechanismu při léčbě rakoviny či infekce [16]. RNAi byla poprvé popsána u 

živočišných buněk z hlístice C. elegans [17]. Mechanismus RNAi je ukázán na obrázku 

č. 5. Srovnání vlastností miRNA a siRNA je v tabulce č. 1.  

 

Obr. 5 Schéma mechanismu RNAi. K zprostředkování dráhy RNAi slouží zejména 

vazebné proteiny PACT a TRBP a také endonukleasa Dicer. K interakci mezi siRNA a 

mRNA dochází při úplné nebo částečné komplementaritě a má za následek rozštěpení 

mRNA [12].  
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Tab. 1 Srovnání vlastností miRNA a siRNA [12]. 

mirRNA siRNA 

Vždy je endogenní původ. Mohou být endogenního i 

exogenního původu. 

Obvykle pocházejí z odlišných genomových 

oblastí než kódující geny. 

Obvykle jsou odvozeny od miRNA, 

transpozonů, virů nebo 

heterochromatinu. 

Vznikající z jednořetězcových prekurzorových 

RNA tvořících vlásenkové struktury. 

Jsou tvořeny z dlouhých exogenních 

nebo endogenních dsRNA. 

Pouze jeden miRNA:miRNA* duplex je 

produkován z každé prekurzorové vlásenkové 

struktury. 

Z prekurzorové struktury jsou 

generovány mnohočetné duplexy. 

Jsou vysoce mezidruhově sekvenčně 

konzervované. 

Nejsou sekvenčně konzervované. 

Jsou procesovány v jádře nukleasou Drosha a 

v cytoplazmě nukleasou Dicer. 

Jsou procesovány pouze 

v cytoplazmě nukleasou Dicer. 

Mohou tlumit translaci cílové mRNA nebo 

způsobit její degradaci. 

Vedou k degradaci cílové miRNA. 

 

 

Regulační účinek miRNA uskutečňují především v rámci 3´ UTR oblastí cílových 

mRNA a expresi genů regulují post-transkripčně tím, že znemožňují jejich translaci. 

Toto je doprovázeno poklesem hladiny kódovaného proteinu, ale cílová hladina mRNA 

ovlivněna být nemusí. Schopnost miRNA vázat se k cílovým sekvencím i v případě 

nedokonalé komplementarity je důvodem velkého množství cílových mRNA pro 

každou jednotlivou miRNA [12]. 
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2.1.5 Názvosloví 

 

Jako jiné molekuly i miRNA mají svá specifická názvoslovná pravidla. Názvy jsou 

přiřazovány experimentálně validovaným miRNA dříve, než je publikován jejich objev. 

Předpona „mir“, za níž následuje pomlčka a číslo, odpovídá pořadí, ve kterém byly 

miRNA značeny a objeveny. To znamená, že například mir-50 byla pojmenována dříve 

než mir-120 [1]. V tabulce č. 2 jsou shrnuty pravidla názvosloví pro miRNA [2]. 
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Tab. 2 Názvosloví miRNA [2]. 

Mir Geny, které kódují miRNA, primární 

přepisy miRNA a pre-miRNA. 

miR Zralá miRNA. 

mir-Xa/mir-Xb Mají podobné sekvence miRNA uvnitř 

druhu a vyznačují se písmeny příponou 

a/b (například mir-181a a mir-181b). 

mir-X-1/mir-X-2 Identické sekvence miRNA uvnitř druhu 

se vyznačují číselnou příponou (například 

mir-7-1 (umístěn na chromozomu 9), mir-

7-2 (Nachází se na chromozomu 15) a 

mir-7-3 (umístěné na chromozomu 19)). A 

to vše může produkovat identická zralá 

miRNA. 

miR-X nebo miR-X* Pokud jsou známy relativní hladiny 

exprese, tak označujeme hvězdičkou ty 

miRNA, které jsou exprimované v nižších 

hladinách oproti miRNA z druhého konce 

řetězce pre-miRNA. 

miR-X-5p nebo miR-X-3p Zda dvě zralé miRNA pocházejí 

z protichůdných řetězců vlásenkové 

struktury jedné pre-miRNA, tak jsou 

označeny příponou -3p/-5p. Tento stav 

ukazuje obrázek č. 6. 

hsa-miR-X, rno-miR-X Třípísmenou předponou a pomlčkou je 

označován živočišný druh, ze kterého 

daná miRNA pochází. Hsa=homo sapiens 

(lidská) a rno=Rattus norvegicus (krysa). 
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Obr. 6 Ukázka prekurzorové vlásenkové struktury miRNA [1]. 

  



21 

 

3. MIRNA JAKO BIOMARKERY 

 

3.1 Cirkulující miRNA 

 

Cirkulující extracelulární miRNA se prokázaly jako velmi stabilní v tělních tekutinách, 

a proto je lze považovat za potenciální a rozvíjející se biomarkery pro neinvazivní 

diagnostiku různých onemocnění. Původně byly miRNA nalézané intracelulárně, a 

proto většina studií hodnotila expresi miRNA v původních tkáňových vzorcích. 

Cirkulující miRNA dokonce zůstávají stabilní i po vystavení tvrdým podmínkám, jako 

jsou vysoké teploty, extrémní hodnoty pH a dlouhodobé skladování [18]. Také bylo 

zjištěno, že cirkulující miRNA jsou u lidí potenciální translační biomarkery pro 

odhalování nežádoucích účinků léčby [19]. 

Lidské sérum a jiné tělní tekutiny jsou bohaté zdroje pro identifikaci nových 

biomarkerů, které mohou být měřeny v klinické diagnostice. V roce 2008, Mitchell a 

jeho kolegové, jako první popsali přítomnost miRNA v extracelulárním prostoru a jejich 

cirkulaci v plazmě u savců v pozoruhodně stabilní formě, a to buď v mikrovezikulách 

nebo v komplexu RNA-protein [20]. Dále následoval Chim a kol., který popsal 

placentární miRNA v plazmě těhotných žen [21]. Poté Lawrie a kol. popsal zvýšené 

hladiny miRNA ve spojení s nádorem v séru pacientů s lymfomem [22]. Přítomnost 

cirkulujících miRNA v dalších tělesných tekutinách (tj, v moči, slinách, slzách, plodové 

vodě, sputu, mozkomíšním moku, atd) byla následně zkoumána Weberem a kol. jako 

potenciální informativní biomarkery k posuzování a monitorování psychopatologického 

stavu organismu [23]. Kromě krevního séra a plazmy byla největší pozornost věnována 

moči, přičemž velice zajímavých výsledků bylo dosaženo u urologických nádorů. 

Například v moči pacientů s nádory močového měchýře byla identifikována miR-126 a 

miR-182 [24]. Příklady miRNA obsažených v různých tělních tekutinách jsou ukázány 

na obrázku č. 7. 
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Obr. 7 Příklady miRNA obsažených v tělních tekutinách potenciálně využitelných jako 

biomarkery [1]. 

 

3.1.1 Původ 

 

Máme teoreticky dvě hlavní dráhy vedoucí k přítomnosti miRNA v cirkulaci. První 

drahou je pasivní uvolňování z poškozených, nekrotických nebo apoptických buněk, 

které nevyžaduje žádnou energii. Příkladem může být miR-208, u které bylo prokázáno, 

že je výlučně exprimována v srdci a měří v séru míru poškození srdeční tkáně. Stejné 

neurčité uvolňování také může existovat u rakoviny, protože vysoká míra proliferace a 

lýza buněk v nádorech může přispívat k vyplavování miRNA do krevního řečiště. 
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Druhou drahou je aktivní sekrece cestou buněčných mikrovezikul. Jedná se o malé (50 

nm až 100 nm) částice, které se odlupují od buněčné plazmatické membrány do 

extracelulárního prostoru a uvolňují se do krevního oběhu.  

Mikrovezikuly jsou odvozeny z různých typů buněk, např. retikulocytů, dendritických 

buněk, B/T lymfocytů či žírných buněk. Další výhodou mikrovezikul je, že miRNA jsou 

chráněny proti RNasové aktivitě. V poslední době se také ukázalo, že mohou sloužit 

k mezibuněčné komunikaci transportem lipidů, proteinů, mRNA a miRNA. Tento 

proces je na rozdíl od první dráhy pasivní sekrece aktivní a závislý na adenosintrifosfátu 

(ATP) [25]. 

 

3.1.2 Diagnostické markery  

 

Ideální biomarker by měl být senzitivní, specifický, jednoduchý a jeho analýza nepříliš 

nákladná. Cirkulující miRNA mají mnoho těchto charakteristik pro potenciální 

biomarkery:  

- dobrá citlivost a specifita 

- neinvazivní měřitelnost 

- dlouhý poločas rozpadu 

- proměnlivé hladiny v průběhu trvání onemocnění 

 

Cirkulující miRNA našly možné uplatnění v diagnostice, díky jejich vysoké stabilitě 

v krevním oběhu. Existuje několik hypotéz vysvětlujících stabilitu cirkulujících miRNA 

danou jejich rezistencí ke štěpení endogenními RNasami a odolnostní proti extrémním 

podmínkám: 

1. cirkulují miRNA jsou chráněny zabalením do struktury mikrovezikul, 

2. cirkulující miRNA jsou chráněny vazbou na jiné molekuly (RNA-proteinové 

komplexy) a  

3. cirkulující miRNA jsou modifikovány (adenylace, methylace, uridylace). 

Pravděpodobně půjde o kombinace všech tří variant. Doposud žádná z těchto variant 

nebyla prokázána v in vivo podmínkách [1].  

Jejich další výhodou je měřitelnost rutinně ve snadno přístupných vzorcích, jako je 

plazma či sérum [26]. Celkově miRNA ukázaly schopnost poskytnout diagnostickou 
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informaci tam, kde doposud žádný biomarker neexistoval, anebo významně vylepšit 

senzitivitu a specifitu již existujících testů [1]. Pro výzkumné účely je také velkou 

výhodou podobnost lidských a zvířecích sekvencí miRNA, což umožňuje srovnání mezi 

pokusy na zvířatech a klinickými studiemi [27].  

Stabilita cirkulujících miRNA v plazmě může být měřena snadno, a to kvantitativním 

způsobem pomocí qPCR a metodami microarrays. Problémem v diagnostice 

cirkulujících miRNA může být nízké množství celkové RNA v krvi, což vede 

k nemožnosti měření koncentrace a kvality izolované RNA. V důsledku toho, je velmi 

důležité normalizovat zjištěné hodnoty miRNA pro odchylky založené na množství 

materiálu a extrakcí miRNA [26]. Pro analýzu poté postačuje pouze 100 µl krevního 

séra či plazmy. Když budeme brát v úvahu všechny vlastnosti miRNA, zjistíme, že 

miRNA mají silný potenciál pro rychlou translaci a klinickou aplikaci jako nádorové 

biomarkery. 

S cílem identifikovat cirkulující miRNA u nemalobuněčného karcinomu plic byla 

vytvořena studie, kterou provedl Shen a kol.. Diagnostické hodnoty plazmatických 

miRNA se sledovaly u skupiny 58 pacientů s nemalobuněčným karcinomem a u 29 

zdravých jedinců. Změněné hladiny miRNA byly potvrzeny v nádorových tkáních. Ke 

zkoumání bylo vybráno 12 miRNA, které byly stabilně přítomny a spolehlivě měřitelné 

v plazmě. Pouze 5 miRNA (miR-21, miR-210, miR-182, miR-126 a miR-486-5p) 

z celkového počtu se ukázalo jako specifických pro tento typ rakoviny. Celkově lze říci, 

že expresní hladiny miR-21, miR-210 a miR-182 u pacientů s rakovinou byly statisticky 

významně vyšší než u zdravých jedinců a hladiny u miR-126 a miR-486-5p byli nižší u 

pacientů s rakovinou než u zdravých jedinců. Logistický regresní model s nejlepší 

predikcí byl definován na základě čtyř genů (miRNA-21, miR-126, miR-210, a miR-

486-5p), čímž byla získána senzitivita 86,22 % a specificita 96,55 % pro rozlišení 

pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic a zdravých kontrol [28].  

Obdobně zajímavých výsledků bylo dosaženo také u kolorektálního karcinomu, u něhož 

byly provedeny dvě rozsáhlé studie pro identifikaci cirkulujících miRNA. V první studii 

byla u miR-17-3p a miR-92a úspěšně potvrzena jejich specifita vzhledem k jiným 

patologiím gastrointestinálního traktu (např. karcinom žaludku) a pokles jejich hladin 

po provedení chirurgického zákroku [29]. V druhé studii bylo zjištěno, že miR-29a a 

miR-92a mohou být potenciálně použitelné diagnostické markery u kolorektálního 

karcinomu [30].  
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4. MIRNA JAKO INDIKÁTOR LÉKOVÉ 

TOXICITY 

 

Jednou z aplikací miRNA jako biomarkerů je testování bezpečnosti léčiv. Léková 

toxicita a nežádoucí účinky představují významný problém pro rozvoj bezpečných a 

účinných léků [19]. K posouzení bezpečnosti léčiv jsou potřeba dlouhé a nákladné 

procesy, které v současné době nejsou schopny odstranit veškerá rizika spojená 

s užíváním léčiv. A proto je toto testování hlavně zaměřeno na nalézání rovnováhy mezi 

předpokládanými riziky a očekávaným klinickým přínosem pro pacienta. Mnoho 

zkoumaných potenciálních sloučenin selže před vstupem do klinické praxe, a to hlavně 

kvůli nedostatku klinické účinnosti nebo nežádoucích účinků. Léková toxicita je také 

považována za jednu z příčin různých onemocnění a následné smrti. 

Zejména kardiotoxicita je považována za častý nežádoucí účinek léčiv. Abychom 

předešli kardiotoxicitě je velmi důležité časné testování léčiv na lékovou toxicitu 

v procesu zkoušení léku. Kdyby se již v rané fázi procesu zkoušení zjistily nežádoucí 

účinky léčiv, tak by se snížily primární příčiny toxicity (zejména srdeční) [27]. 

Začlenění miRNA jako potenciální biomarkery lékové toxicity do procesu testování 

léčiv by v současné době mohlo doplnit používané techniky a podstatně zvýšit 

bezpečnost léčiv. Hledání specifických miRNA jako markerů toxicity se stále rozšiřuje 

a stává se důležitou součástí zkoumání toxicity léčiv u lidí [19].  

 

4.1 Kardiotoxicita 

 

Lékem vyvolané srdeční selhání neboli kardiotoxicita je velkým problémem v testování 

bezpečnosti léčiv. U člověka je kardiotoxicita většinou způsobena protinádorovými 

léčivy (např. doxorubicin, idarubicin, bevacizumab, isoproterenol) i léčivy z jiných tříd 

(např. antibiotika, antidepresiva, antipsychotika). Projevuje se mnoha různými způsoby, 

od subklinického poškození myokardu (vývoj asymptomatických srdečních poruch) do 

klinických symptomů srdečního selhání. Kardiotoxicita vyvolána léčivem je důležitým 

důvodem k odebrání léčiv z trhu, což představuje přibližně 45 % z celkového počtu 

odebraných léčiv na předpis po jejich schválení. Aktuální biomarkery nejsou specifické 
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ani dostatečně citlivé pro včasnou diagnózu, a proto prevence či snížení srdečního 

poškození je obtížné. Mezi sérové biomarkery poškození myokardu dnes patří srdeční 

myoglobiny, CK-MB (kreatin kinasa s myokardiálními izoenzymy), natriuretické 

peptidy a srdeční troponiny [19, 26]. V současné době se používá jako zlatý standard k 

vyloučení a potvrzení diagnózy srdečního selhání B-typ natriuretického peptidu (BNP) 

a N-terminální natriuretický peptid (NT-proBNP) [31]. Rozsáhlé výzkumy, ale stále 

ukazují, že miRNA jako biomarkery kardiotoxicity mohou být mnohem rychlejší a 

specifičtější.  

 

4.2 MiRNA jako biomarker kardiotoxicity 

 

Srdečně obohacené miRNA se staly velmi rozsáhle zkoumány zejména pro diagnózu 

AMI, srdečního selhání či akutního koronárního syndromu. 

Mezi příklady potenciálně použitelných miRNA jako biomarkerů lékem vyvolané 

toxicity patří miR-208, miR-499, miR-1, miR-133, miR-206 a miR-29a. 

MiR-208 je kódovaná v intronové oblasti genu Myh6 a reguluje isomorfní spínač 

myosin těžkého řetězce. Za patologických podmínek je tato oblast zapojena do srdeční 

remodelace. U lidí byly analyzovány plazmatické hladiny rodiny miR-208, která 

zahrnuje miR-208a a miR-208b. MiR-208a byla zaznamenána u pacientů s AMI, 

přičemž byla nezjistitelná u zdravých jedinců. Jejich hladiny mohou být detekovány 

mnohem dříve, než je tomu u srdečních troponinů, a to 1-4 hodiny po poškození 

myokardu oproti 4-8 hodinám. Celkově to naznačuje, že miR-208 je vysoce specifická 

pro poškození srdeční tkáně a umožňuje včasnou detekci poškození myokardu [26]. 

Dalším příkladem je miR-29a, u které byly zjištěny zvýšené hladiny v plazmě pacientů 

s diagnózou hypertrofické kardiomyopatie (HCM) bez symptomů srdečního selhání. 

Také bylo zjištěno, že se jedná o jedinou miRNA, jejíž hladiny korelují s levou 

ventrikulární hypertrofií a fibrózou. Tyto výsledky naznačují, že tato miRNA může 

fungovat jako biomarker pro remodelaci procesů u HCM [24]. Specifičnost miR-29a na 

HCM byla potvrzena Derda a kol., který demonstruje, že miR-29a byla schopna rozlišit 

mezi hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií (HOCM), hypertrofickou neobstrukční 

kardiomyopatií (HNCM), senilní amyloidózou a aortální stenózou [32]. MiR-29a 
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pozitivně odpovídá velikostí rozhraní komorového septa, což je parametr pro 

remodelaci včetně hypertrofie a fibrózy.  

Mir-499 podporuje diferenciaci srdečních progenitorových buněk do myocytů a může 

hrát roli v aktivaci opravných mechanismů po AMI. Plazmatické hladiny miR-499 se 

výrazně zvyšují u poškození srdce. To naznačuje, že hladiny miR-499 jsou vysoce 

specifické pro srdeční sval [33]. 

Také hladiny cirkulujících miR-1 a miR-133a jsou spojeny s kardiovaskulárními 

chorobami. Zvýšené hladiny se ukázaly již brzy po nástupu bolesti na hrudi, když ještě 

v séru nedošlo ke zvýšení kreatinfosfokinasy nebo srdečního troponinu T (cTnT). U 

miR-133 byly detekovány zvýšené hladiny miR-133a nejen u pacientů s akutním 

koronárním syndromem, ale také u pacientů bez akutního koronárního syndromu. Tyto 

výsledky naznačují, že cirkulující miRNA miR-133a může být uvolněna z myokardu v 

souvislosti s poškozením buněk srdce a může být považována jako specifický biomarker 

pro poškození myokardu [34]. 

MiR-1 je považována za nejhojnější miRNA v srdci a srdečním svalu. V krysím modelu 

AMI vyvolaného koronární ligací, bylo zjistěno, že se miR-1 v séru rychle zvýšila po 

AMI s vrcholem po 6 hodinách, ve kterém se hladiny miR-1 zvýšily více než 200x. 

Dále bylo zjištěno, že sérová miR-1 u krys s AMI má silnou pozitivní korelaci 

s velikostí infarktu. MiR-1 může být tedy považována za nový citlivý diagnostický 

biomarker AMI [35]. 
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5. CÍLE PRÁCE 

Hlavním cílem mé práce bylo stanovení vybraných miRNA v detekci kardiotoxicity u 

myších a potkaních vzorků ovlivněných doxorubicinem (DOX). 

Práce zahrnovala tyto dílčí cíle: 

1. Navržení primerů pro kvantitativní stanovení vybraných miRNA. 

2. Izolace RNA z biologických vzorků a reverzní transkripce. 

3. Stanovení a porovnání profilu vybraných miRNA po ovlivnění DOX in vitro a 

in vivo. 
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6. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

6.1 Materiálové a přístrojové vybavení 

 

6.1.1 Biologický materiál 

 

V mé práci bylo použito několik druhů biologického materiálu. Prvním materiálem byla 

lidská RNA izolovaná ze srdce kadaverózních dárců, která byla poskytnuta RNDr. Evou 

Novotnou, Ph.D. Tato RNA byla použita pro zkoušení navržených primerů. Dalším 

typem materiálu byla lidská plazma poskytnutá MUDr. Mikulášem Skálou. Tohoto 

materiálu bylo omezené množství (jeden nepacientský vzorek a dva vzorky od pacientů 

s poškozením srdce), jednalo se tedy o vzorky pouze na vyzkoušení izolace RNA z 

plazmy. Dalším materiálem byly myší srdce poskytnuty RNDr. Veronikou Hanušovou, 

Ph.D. z in vivo experimentu. Při tomto experimentu byla myším NMRI (samice) podána 

dávka DOX (3 mg/kg) do ocasní žíly ve fyziologickém roztoku. Dávky DOX se jim 

podávaly 1., 4., 7. den a po 8 dnech byly usmrceny a byla z nich vyjmuta srdce. 

Posledním materiálem byly neonatální potkaní kardiomyocyty poskytnuty PharmDr. 

Annou Jirkovskou, Ph.D., které byly ovlivněny DOX (koncentrace 1 µM) po dobu 24 

hodin. 

 

6.1.2 Použité chemikálie a roztoky 

 

ddH2O - redestilovaná voda 

Directzol - Zymo Research 

DNasa I - New England BioLabs 

Ethylendiamintetraoctová kyselina (EDTA) - Sigma Aldrich 

Ethanol (100%) - Sigma Aldrich 

Chloroform - Sigma Aldrich 

Isopropanol - Sigma Aldrich 
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Primery - Generi Biotech 

qPCR GreenMaster with lowROX - Jena Bioscience 

Reverzní traskriptasa (RT)- ProtoScript II - New England BioLabs 

Směs dNTP - Eurogentec 

TRIzol (TriReagent) Molecular Research Centre 

 

6.1.3 Přístrojové vybavení  

 

Automatické pipety - Research Plus, Eppendorf 

Centrifuga - Biofuge Stratos Heraeus, Thermo Scientific 

Hlubokomrazící box - Vxe Series Jouan, Thermo Scientific 

Kuličkový homogenizér - FastPrep24, M.G.P. 

Laminární box - UVC/T-AR, BioSan 

Minicentrifuga - Sprout, Heathrow Scientific 

PCR cyklér - MJ mini, Bio-Rad 

Přístroj pro Real-time PCR QuantStudio6 - Applied Biosystems 

Spektrofotometr NanoDrop 2000 - Thermo Scientific 

Vortex V-1 plus - BioSan 

 

6.1.4 Pracovní pomůcky 

 

Laboratorní sklo (kádinky), mikrozkumavky typu Eppendorf, mikrohomogenizátory, 

pinzeta, skleněné kuličky, skleněné pasteurovy pipety, PCR stripy, PCR mikrotitrační 

destičky, stojany na mikrozkumavky, sterilní pipetovací špičky, rukavice. 
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6.2 Metodika 

 

6.2.1 Izolace RNA 

 

Všechny izolace RNA probíhaly v boxu, který byl speciálně určen pro práci s RNA. 

Toto opatření bylo z důvodu vysoké citlivosti RNA na všudypřítomné RNasy, které by 

mohly vzorky poškodit a znehodnotit je. Izolace byla provedena v rukavicích. 

K vyříznuté srdeční tkáni bylo přidáno 400 μl Trizolu. Homogenizace byla prováděna 

pomocí mikrohomogenizátorů. Nejprve byly vzorky trochu rozmělněny, potom vloženy 

do suchého ledu s ponořeným homogenizátorem a po chvíli homogenizovány znovu. 

Suchý led byl využit pro účinnější homogenizaci.  

Dále bylo přidáno 600 μl Trizolu do celkového 1 ml a současně byl opatrně vyndáván 

homogenizátor, který se jím oplachoval. Při laboratorní teplotě se vzorky nechaly stát 

cca 5 minut. Po uplynulé době se přidalo 200 μl chloroformu a 15 sekund bylo potřeba 

vzorky třepat v ruce. Dále se nechaly vzorky stát 2-3 minuty při laboratorní teplotě. 

Následně byly stočeny v centrifuze vychlazené na 4  C po dobu 15 minut při 12 000 g. 

Vlivem centrifugace došlo ve vzorcích k oddělení horní vodné fáze, ve které se nachází 

RNA, od dolní organické fáze. Opatrně byla přepipetována horní část vzorku do nové 

1,5 ml zkumavky. Množství by přibližně mělo odpovídat 50 % původního Trizolu, tj. 

500 μl. Při přenášení horní fáze je důležité dbát na to, aby se špička nedotýkala 

mezifáze ani dolní organické fáze, mohlo by dojít ke kontaminaci genomovou 

deoxyribonukleovou kyselinou (DNA) a proteiny.  

K přepipetované části bylo přidáno 500 μl isopropanolu, vzorky byly promíchány na 

vortexu a ponechány 10 minut stát při laboratorní teplotě. Po uplynutí této doby byly 

vzorky opět stočeny v centrifuze vychlazené na 4  C po dobu 10 minut při 12 000 g. 

Důležité bylo nastavení zkumavek v centrifuze, otvíráním ke středu, aby bylo jasné, kde 

předpokládat peletu RNA. Peleta RNA by totiž mohla být neviditelná a mohlo by dojít 

k jejímu odsátí.  

Po stočení se skleněnou pipetou odstranil supernatant, toto odsátí nemuselo být úplně 

dosucha. Ke vzorkům byl přidán 1 ml 75 % ethanolu, aby peleta RNA byla omyta a 

přečištěna. Roztok 75 % ethanolu byl připraven čerstvý ředěný z absolutního ethanolu 
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redestilovanou vodou (ddH2O), která byla ošetřena proti přítomnosti RNas. Vzorky se 

poté zamíchaly na vortexu a daly se stočit na 5 minut při 7 500 g a 4  C. Po stočení se 

opět odstranil supernatant skleněnou pipetou s vytaženým koncem, ale tentokrát do 

sucha. Toto odsátí bylo náročnější oproti prvnímu, jelikož peleta hůře drží na dně 

zkumavky a mohlo by dojít k jejímu odsátí. Pelety byly sušeny na vzduchu 5-10 minut 

v otevřených zkumavkách. Důležité byly jejich kontroly, pokud by začaly předčasně 

zprůhledňovat, bylo třeba je dříve rozpustit. Rozpouštění pelet probíhalo v ddH2O, 

nakonec celého procesu. Množství vody bylo určeno podle velikosti pelety. Standardní 

množství bylo 100 µl ddH2O, ale bylo možné přidat méně i více. Vzorky byly důkladně 

promíchány, poté se nechaly stát 5 minut při laboratorní teplotě a nakonec ještě jednou 

promíchány. Je-li peleta rozpuštěna ve vzorcích, tak se uložily na led, ale pokud nikoli, 

tak bylo potřeba ještě inkubovat vzorky na 10 minut při 60 ˚C a v průběhu několikrát 

promíchat. Poté se i tyto vzorky mohly dát na led. 

 

6.2.2 Izolace RNA pomocí kitu 

 

Na izolaci neonatálních potkaních kardiomyocytů byl použit speciální kit, který se 

nazýval Direct-zol RNA MiniPrep. Slouží jako rychlé a vysoce kvalitní kolonkové 

řešení izolace RNA s možností ošetření deoxyribonukleasou (DNasou) přímo na 

kolonce. Tato metoda obchází zdlouhavé oddělování fází a srážecí postupy, které jsou 

nutné u běžné izolace. Prvním krokem izolace bylo přidání k lyzovaným vzorkům 

v Trizolu ekvivalentní množství (tj. 300 µl) 100 % ethanolu. Tato směs byla dále 

přenesena do kolonek Zymo-Spin vložených do zkumavek a stočena v centrifuze po 

dobu 30 sekund při 10 000-16 000 g (následně všechny kroky centrifugace byly 

prováděny při těchto parametrech). Poté byla kolonka přenesena do nové zkumavky a 

předešlá byla vyhozena do odpadu.  

Následným krokem je DNase I treatment (na kolonce). Ke vzorkům bylo přidáno 400 µl 

RNA Wash Buffer a byly stočeny v centrifuze. Mezitím byla připravena směs na 6 

vzorků složená s 30 µl DNase I a 450 µl DNA Digestion Buffer. Ke vzorkům bylo poté 

přidáváno 80 µl této směsi a po přídání se nechaly inkubovat po dobu 15 minut při 

laboratorní teplotě. Po inkubaci bylo k vzorkům přidáno 400 µl Direct-zol RNA 

PreWash a vzorky byly následně stočeny v centrifuze. Odpad byl zlikvidován a tento 
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krok se opakoval ještě jednou. Dále bylo přidáno 700 µl RNA Wash Buffer a vzorky 

byly stočeny v centrifuze po dobu 2 minut až do úplného vysušení.  

Nakonec kolonky byly opatrně přeneseny do jiné zkumavky s uzávěrem a bylo k nim 

přidáno 30 µl DNase/RNase-Free Water k eluci RNA. Vzorky byly centrifugovány a 

poté uskladněny při -70 ˚C. 

 

6.2.3 Měření koncentrace RNA 

 

Po izolaci RNA bylo u vzorků potřeba změřit koncentraci získané RNA pomocí 

spektrofotometru NanoDrop. K tomuto měření byla potřeba kapka o objemu 2 µl od 

každého vzorku. Před měřením bylo potřeba si připravit příslušný počet 1,5 ml 

zkumavek a pipetovat do každé 27 µl ddH2O a přidat 3 µl rozpuštěné RNA a důkladně 

promíchat. Vznikl nám 10x ředěný vzorek. Přístroj bylo potřeba nejdříve vynulovat 

oproti slepému vzorku, tzv. blanku, kterým bývá nejčastěji ddH2O.  

Ukázkový výstup z Nanodropu je znázorněn na tabulce č. 3. Červené ohraničení 

ukazuje koncentrace RNA v ng/µl, jedná se o 10x ředěný vzorek. Sloupec označený 

modrou šipkou ukazuje čistotu I, která udává možnou kontaminaci vzorku proteiny. 

Poměr absorbancí A260(DNA)/A280(proteiny) by měl být větší než 1,8. Sloupec 

označený zelenou šipkou ukazuje čistotu II, která udává možnou kontaminaci fenolem. 

Tato hodnota by se měla blížit 2. Změřené koncentrace RNA myších vzorků jsou 

znázorněny v tabulce č. 4 a potkaních kardiomyocytů v tabulce č. 5. 

 

Tab. 3 Ukázkový výstup z Nanodropu. Měření myších vzorků. 

       

 

 
 

 

 
 

    Sample 
ID User ID Date  Time  ng/ul  A260  A280  260/280  260/230  Constant  

Cursor 
Pos. 

Cursor 
abs. 

340 
raw 

DOX1 Default #### 9:57 104,33 2,608 1,384 1,88 2,22 40 230 1,173 1,366 

DOX2 Default #### 9:58 61,00 1,525 0,882 1,73 2,13 40 230 0,714 1,350 

DOX3 Default #### 9:59 116,12 2,903 1,582 1,84 2,32 40 230 1,252 1,334 

K1 Default #### 10:00 119,56 2,989 1,630 1,83 1,92 40 230 1,554 1,317 

K2 Default #### 10:00 108,47 2,712 1,518 1,79 2,35 40 230 1,153 1,332 

K3 Default #### 10:01 101,67 2,542 1,411 1,80 2,14 40 230 1,186 1,331 

 

Pokud po změření budeme vzorek ještě tentýž den zpracovávat, tak ho uchováme na 

ledu. Pokud ne, zmrazíme vzorek na -70 ˚C pro pozdější využití. Všechny vzorky byly 
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takto připraveny pro následné ošetření DNasou, tzv. DNase treatment, který nebyl nutný 

v případě izolace kolonkami. 

 

Tab. 4 Změřené koncentrace RNA myších vzorků. 

Sample ID 
User 
ID Date  Time  ng/ul  A260  A280  260/280  260/230  Constant  

Cursor 
Pos. 

Cursor 
abs. 

340 
raw 

DOX1 Default ### 9:57 104,33 2,608 1,384 1,88 2,22 40 230 1,173 1,366 

DOX2 Default ### 9:58 61,00 1,525 0,882 1,73 2,13 40 230 0,714 1,350 

DOX3 Default ### 9:59 116,12 2,903 1,582 1,84 2,32 40 230 1,252 1,334 

K1 Default ### 10:00 119,56 2,989 1,630 1,83 1,92 40 230 1,554 1,317 

K2 Default ### 10:00 108,47 2,712 1,518 1,79 2,35 40 230 1,153 1,332 

K3 Default ### 10:01 101,67 2,542 1,411 1,80 2,14 40 230 1,186 1,331 

DOX4ř Default ### 11:51 131,84 3,296 1,423 2,32 1,19 40 230 2,774 0,040 

DOX5ř Default ### 11:52 124,20 3,105 1,291 2,40 1,04 40 230 2,980 0,107 

DOX6ř Default ### 11:53 115,47 2,887 1,230 2,35 1,08 40 230 2,678 0,035 

K4ř Default ### 11:54 130,55 3,264 1,323 2,47 1,13 40 230 2,889 0,042 

K5ř Default ### 11:55 134,63 3,366 1,419 2,37 1,21 40 230 2,789 0,029 

K6ř Default ### 11:55 154,09 3,852 1,597 2,41 1,31 40 230 2,952 0,033 

 

Tab. 5 Změřené koncentrace RNA potkaních kardiomyocytů. 

Sample ID 
User 
ID Date  Time  ng/ul  A260  A280  260/280  260/230  Constant  

Cursor 
Pos. 

Cursor 
abs. 

340 
raw 

D1 Default ### 10:37 45,94 1,149 0,589 1,95 2,14 40 230 0,536 -0,017 

D2 Default ### 10:38 25,24 0,631 0,333 1,90 2,29 40 230 0,275 -0,004 

D3 Default ### 10:39 27,66 0,692 0,371 1,86 1,93 40 230 0,358 -0,009 

K1 Default ### 10:40 45,33 1,133 0,567 2,00 2,03 40 230 0,559 -0,010 

K2 Default ### 10:41 47,53 1,188 0,614 1,94 2,19 40 230 0,542 -0,012 

K3 Default ### 10:42 35,62 0,891 0,464 1,92 2,08 40 230 0,428 -0,010 

 

 

6.2.4 DNase treatment 

 

Vyizolované vzorky mohou částečně obsahovat také genomovou DNA, která je pro ně 

kontaminantem. Proto bylo prováděno ošetření vzorků RNA DNasou, která selektivně 

štěpí pouze DNA a odstraní případnou kontaminaci vzorků genomovou DNA. Podle 

naší změřené koncentrace RNA jednotlivých vzorků (v ng/µl) byl proveden výpočet. 

Důležité pro nás bylo, kolik µl RNA je třeba použít, aby tento objem obsahoval 
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množství 10 µg RNA. V tabulce č. 6 bylo dopočítáno množství vody do celkového 

objemu 26 µl. 

 

Tab. 6 Změřené koncentrace RNA a výpočet objemu RNA a vody u myších vzorků. 

Vzorek ng/µl 10 µg Do 26 µl vody 

DOX1 104,3 9,6 16,4 

DOX2 (neředěný) 545,6 18,3 7,7 

DOX3 116,1 8,6 17,4 

K1 119,6 8,4 17,6 

K2 108,5 9,2 16,8 

K3 101,7 9,8 16,2 

 

Do mikrozkumavek byla nejdříve podle údajů v tab. 6 napipetována ddH2O a k ní bylo 

přidáno 10 µg RNA (v tabulce č. 6 přepočteno na objem). V dalším kroku byla 

připravena směs enzymu DNasy I + pufru v poměru 1:3 (pro 6 vzorků s rezervou 0,5 µl 

bylo použito 6,5 µl DNasy I + 19,5 µl pufru). Směs byla poté promíchána na vortexu. 

Z této směsi byly dále přidány 4 µl do každé zkumavky s RNA a ddH2O. Tyto 

zkumavky byly opět promíchány na vortexu a inkubovány ve stolním inkubátoru po 

dobu 25 minut při 37 ˚C a za třepání 500 rpm. 

Po uplynutí doby inkubace bylo k vzorkům přidáno 1,5 µl 0,1 M EDTA a poté byly 

opět inkubovány po dobu 10 minut při 75 ˚C, čímž docházelo k inaktivaci DNasy ve 

vzorcích. Po skončení inkubace byly vzorky zchlazeny v ledu a poté do každého z nich 

přidáno 18,5 µl ddH2O. Nakonec byly vzorky promíchány na vortexu. Tímto způsobem 

jsme získaly ošetřenou RNA o koncentraci 0,2 µg/µl, která je připravena na reverzní 

transkripci. Vzorky byly uchovány v mrazáku na -70 ˚C. 
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6.2.5 Měření integrity RNA 

 

V dnešní době existuje zařízení, které dokáže kromě koncentrace a čistoty analyzovat 

také integritu RNA a vyjádřit ji prostřednictvím hodnoty RIN (RNA integrity number). 

K měření integrity byl použit přístroj Agilent RNA 6000 Nano Kit. Pracuje na principu 

mikrofluidní technologie a v rámci jednotné „Lab-on-a chip“ platformy nabízí elegantní 

a efektivní řešení k pracné a časově náročné kapilární gelové elektroforéze. Analýza 

probíhá v čipu (Obr. 8 A), zaručuje minimální spotřebu analyzovaného vzorku a přitom 

poskytuje přesný a reprodukovatelný výsledek. RIN hodnota byla zavedena jako nástroj 

pro větší standardizaci popisu integrity RNA. Algoritmus jejího výpočtu byl sestaven na 

základě analýz různě degradovaných RNA a údajů elektroforeogramu, které byly 

s pomocí nástrojů bioinformatiky vyhodnoceny jako klíčové pro stanovení integrity 

RNA (Obr. 8 B). RIN nabývá hodnot 0-10 (RIN=10 v případě intaktní RNA) a není 

pouze poměrem signálů 28S-rRNA a 18S-rRNA v měřeném vzorku, nýbrž odráží profil 

celé elektroforetické stopy vzorku se všemi případnými degradačními produkty. 

Výsledkem analýzy je pak křivka intenzity fluorescence v čase a její převod do klasické 

podoby gelové elektroforézy. 

 

A.                                                         B. 

                          

Obr. 8 A. Čip RNA Nano Labchip. B. RIN elektroforeogram. Elektroforetický profil 

intaktní RNA vyjádřený intenzitou fluorescence v čase [36].  
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Postup při měření integrity RNA:  

Nejprve bylo nutné zkontrolovat koncentrace vzorků, která měla být při analýze celkové 

RNA 5-500 ng/µl, což vzorky splňovaly. Poté byl čip naplněn gelem pomocí stříkačky 

v adaptéru (Obr. 9 A). Dalším krokem bylo napipetování 1 µl žebříčku (RNA ladder) do 

čipu spolu s 5µl RNA 6000 Nano marker. Dále do příslušných pozic na čipu bylo 

napipetováno 12 vzorků. Vzorky předtím, než byly naneseny na čip, byly 2 minuty 

zahřívány při 70 ˚C, aby došlo k denaturaci látek ve vzorcích. Poté byl nanášen 1 µl 

vzorku do čipu. Před vložením do přístroje bylo potřeba destičku s čipem zamíchat na 

vortexu (Obr. 9 B) po dobu 60 sekund při 2400 rpm. Nakonec destička s čipem byla 

vložena do přístroje a analyzována po dobu 30 minut. 

 

A.                                B.  

                  

Obr. 9 A. Plnící stanice gelu pomocí stříkačky. B. Vortex IKA-model MS3 [36]. 

 

6.2.6 Reverzní transkripce 

 

Reverzní transkripce je metoda sloužící k převodu molekuly RNA na jednořetězcovou 

komplementární DNA (cDNA, complementary DNA) pomocí enzymu reverzní 

transkriptasy (RT, RNA-dependentní DNA polymerasa). Pro zahájení syntézy byly 

použity krátké oligonukleotidové řetězce (tzv. primery), které se dle své 

komplementarity naváží na templátový jednořetězcový úsek RNA. Pokud je templátem 

mRNA, tak se použijí jako primery náhodné hexamery, ale pokud je templát miRNA 

využívají se specifické RT primery. Pro úsporu materiálu byla reverzní transkripce 

prováděna v podobě „multiplex“ to znamená, že bylo smícháno více primerů najednou a 

tudíž vzniklá cDNA bude směs několika sekvencí. Po navázání primeru vzniká činností 
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RT hybridní molekula RNA-DNA. Nově vzniklý řetězec DNA je označován jako 

jednořetězcová cDNA.  

Reverzní transkripce miRNA: 

Do reakce byla použita RNA, která byla ošetřena enzymem DNasa I a zředěna na 

koncentraci 0,2 µg/µl. V případě miRNA reverzní transkripce bylo potřeba si připravit 

multiplex 5 RT primerů. Byly smíchány 2 µl 5 vybraných primerů o koncentraci 5 µM. 

Tímto způsobem byla získána 10 µl směs, kde každý RT primer měl koncentraci 1 µM. 

Dále na přípravu směsi bylo použito množství 1 µl RNA (200 ng myší/100 ng potkaní) 

a 2 µl multiplexu. Pro každý testovaný vzorek byla také paralelně připravena směs, 

která neobsahovala RT a sloužila jako RT- kontrola pro ověření čistoty vzorku RNA 

použitého pro přípravu cDNA. Byly tak získány informace o možmé kontaminaci 

vzorku genomovou DNA. V cykléru byly obě směsi zahřáty po dobu 5 minut při teplotě 

65 ˚C. Tímto zahřátím byla denaturována RNA, což umožnilo pozdější nasednutí 

primerů.  Potom byly zkumavky dány na chvíli na led a mírně stočeny. Během této 

doby bylo na cykléru zmáčknuté tlačítko „pause“. Po stočení zkumavek do nich bylo 

pipetováno 7 µl mastermixu, který byl připraven mezitím, co byly v cykléru. 

Připravoval se mastermix obsahující RT+ a mastermix pro kontrolu (RT-, neobsahující 

RT). Použité komponenty a jejich množství pro mastermix ukazuje tabulka č. 7. 

 

Tab. 7 Použité komponenty a jejich množství pro mastermix miRNA RT+ a RT-. 

 Mastermix RT+ [µl] Mastermix RT- [µl] 

Reakční pufr 2 2 

0,1 M DTT 1 1 

10 nM dnes 2 2 

ProtoScript II RT 0,3 - 

ddH2O 1,7 2 

Dohromady (1 vzorek) 7 7 

 Pipetováno ze směsi připravené šestinásobkem každé 

komponenty. 
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Poté do vzorků obsahujících RNA bylo přidáno 10 µl mastermixu RT+ a do vzorků pro 

kontrolu také přidáno 10 µl mastermixu RT-. Tyto reakční směsi byly po přidání 

mastermixu zahřáty v cykléru po dobu 30 minut na 16 ˚C. Při této první fázi probíhalo 

nasednutí primerů. Dalších 30 minut na 42 ˚C, probíhala syntéza cDNA. Posledních 5 

minut na 95 ˚C, kdy probíhala denaturace RT. 

Po reakci do vzorků bylo přidáno 40 µl ddH2O, čímž bylo připraveno ředění 5x cDNA a 

do následné polymerázové řetězové reakce (PCR, polymerase chain reaction) budeme 

přidávat 5 µl ředěné cDNA, což odpovídá 50 ng RNA (sníží se tak chyba pipetováním 

většího množství templátu). Tento krok nedělat při přípravě cDNA pro kalibrační 

křivky, v tomto případě potřebujeme koncentrovanější templát. Připravená cDNA byla 

uchována při teplotě -20 ˚C. 

 

6.2.7 Real-time PCR (qPCR, kvantitativní polymerázová řetězová 

reakce v reálném čase) 

 

PCR je metoda umožňující amplifikaci (tj. zmnožení) specifického úseku nukleové 

kyseliny. Podstatou metody je mnohonásobná syntéza cDNA polymerasou. Syntéza se 

děje v rámci sekvence vymezené krátkými syntetickými oligonukleotidy tzv. primery, 

které jsou odvozené od dané sekvence. Nejčastější používanou polymerasou je Taq 

polymerasa, která je přirozený enzym izolovaný z termofilní bakterie Thermus 

aquaticus a má teplotní optimum kolem 72 ˚C. PCR metoda je běžně prováděna 

v přístroji, termocykléru, který je schopen v krátkém čase měnit teploty reakční směsi 

podle požadovaných podmínek v závislosti na jednotlivých krocích reakce.  

První fáze reakce se označuje jako denaturační, trvá 20-30 sekund při 94-98 ˚C. 

Dochází zde k denaturaci tj. k rozrušení vodíkových můstků mezi komplementárními 

řetězci. V další fázi, která se označuje jako fáze annealingu, nasedají primery (R-reverse 

a F-forward primery) dle komplementarity na jednořetězcové templátové vlákno DNA. 

Tato fáze probíhá za specifické teploty annealingu 30-65 ˚C, která je odvozena od 

teploty tání primerů. Primery vymezují amplifikovanou oblast a poskytují volné 3´ OH 

konce pro následnou syntézu komplementárního řetězce pomocí DNA polymerasy. Tato 

syntetická fáze se označuje jako fáze extenze a probíhá ve směru 5´-3´ za teploty 65-75 

˚C. Cyklus se několikrát opakuje (25-60x) a řetězce vzniklé v průběhu jednoho cyklu 



40 

 

slouží vždy jako templáty pro syntézu komplementárních řetězců v dalším cyklu. 

Celkově je možno z jedné dvouřetězcové DNA (dsDNA) molekuly získat 2
n
 kopií (Obr. 

10). Jednotlivé kroky při qPCR a jejich reakční pomínky zobrazuje tabulka č. 8 a 

grafické zobrazení obrázek č. 11. 

 

 

Obr. 10 Princip PCR [12]. 

 

Tab. 8 Jednotlivé kroky při qPCR a jejich reakční podmínky.  

 Teplota 

[˚C] 

Čas [min] nebo [s] 

Aktivace DNA polymerasy (Hot Start) 95 10 min 

Denaturace (vznik jednořetězcové DNA) 94-98 20-30 s 

Annealing (nasudnutí primerů) 30-65 20 s 

Extenze (syntéza DNA) 65-75 20 s 

Analýza křivky tání 60-95 Každých 0,5 ˚C trvá 5 s  
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Obr. 11 Grafické znázornění jednotlivých kroků v přístroji QuantStudio6 při 

dvoustupňovité qPCR. 

 

V mé diplomové práci jsem využívala hlavně modifikaci běžné PCR, a to qPCR. Oproti 

běžné PCR, kdy konečný produkt (amplikon) je detekován až po ukončení reakce, tak 

qPCR umožňuje stanovit tvorbu produktu v průběhu reakce pomocí narůstající 

fluorescence. 

Standardní PCR je oproti qPCR časové náročnější (nutnost detekce agarózovou 

elektroforézou), má nižší citlivost detekce, amplifikované produkty jsou rozlišovány 

především na základě velikosti, a tím poskytuje výsledky pouze kvalitativního 

charakteru. QPCR slouží hlavně ke kvantitativnímu stanovení výchozího počtu molekul 

ve vzorku. Oproti přístroji pro standardní PCR je zde potřeba ještě excitační zdroj a 

fotonásobič pro záznam emise záření. 

Průběh qPCR lze rozdělit do tří fází (Obr. 12). První fáze je exponenciální, kdy při 

jednom cyklu dochází k přesnému zdvojnásobení množství očekávaného produktu. 

Druhou fází je lineární, při níž dochází ke zpomalování reakce, ke spotřebě jednotlivých 
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komponent reakce a je i možná degradace produktů. Třetí fází je plateau, kde je reakce 

zastavena, nedochází k syntéze dalšího produktu, naopak může docházet k 

jeho degradaci.  

 

 

Obr. 12 Průběh qPCR. „Baseline“ neboli vstupní fluorescence je stanovena během 

prvních cyklů PCR, kdy prakticky nedochází ke změnám fluorescenčního signálu. 

Prahová hodnota (tj. treshold) udává hodnotu ∆Rn použitou pro stanovení hodnoty CT 

(udává počet cyklů, v nichž fluorescence přeskočí prahovou hodnotu). Rn je 

normalizovaný reportér (podíl fluorescence vzorku a pasivní reference (ROX)). ∆Rn je 

definován jako Rn - „baseline“ [12]. 

 

Vyhodnocování výsledků qPCR lze provést dvěma přístupy, a to absolutním nebo 

relativním. Při absolutní kvantifikaci se hodnota PCR signálu měřeného vzorku vztahuje 

obvykle k počtu kopií vybraného standardu pomocí kalibrační křivky. V mé diplomové 

práci byl využit druhý způsob vyhodnocení pomocí relativní kvantifikace (Obr. 13). Při 

tomto způsobu vyhodnocení není třeba vytvářet kalibrační křivku. Stanovují se zde 

změny v hladinách exprese studovaného genu u jednotlivých vzorků a vyhodnocují se 

vzhledem k hladině exprese vzorku kontrolního. Všemu předchází normalizace 

s použitím referenční miRNA, jejíž účinnost amplifikace by měla být srovnatelná 

s účinností amplifikace miRNA, které stanovujeme. 
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Obr. 13 Relativní kvantifikace. Nejdříve musí být provedena normalizace, a tak získána 

hodnota ∆CT definována jako ∆CT = CTV (cílový gen) - CTR (referenční gen). Následně 

je stanovena ∆∆CT jako ∆∆CT = ∆CTV - ∆CTK (kontrolní vzorek). Relativní 

kvantifikace vzorku vzhledem ke kontrolnímu vzorku je definována výpočtem 2
-∆∆CT

 

[12]. 

 

K přesné kvantifikaci jsou využívány sondy značené fluorescenčním barvivem. Mezi 

nejčastější typy patří nespecifické (interkalační barviva), specifické (fluorescenčně 

značené sondy) a fluorescenčně značené primery. 

V mé diplomové práci bylo využito nespecifické sondy tzv. SYBR Green chemie (Obr. 

14, 15). Jedná se o fluorescenční kyanidové barvivo SYBR Green, který fluoreskuje při 

vazbě do menšího žlábku dsDNA. Fluorescence je po vazbě na DNA až 1000x vyšší a 

intenzita fluorescence je tedy úměrná vzrůstajícímu množství PCR produktu. Tento typ 

sondy musí mít teplotu tání o 10 ˚C vyšší, než je teplota tání použitých primerů. 

Hlavním omezením je možnost vzniku a komplikovanějšího odlišení nespecifických 

produktů. 
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Obr. 14 Sondy SYBR Green. 1. V případě vazby SYBR Green na dsDNA dochází 

k emisi fluorescence. 2. Při denaturaci se SYBR Green uvolňuje a fluorescence se 

výrazně snižuje. 3. Následuje PCR cyklus. 4. Po ukončení syntézy dvouřetězce se 

SYBR Green opět na něj naváže a dochází k emisi fluorescence s nárůstem 

odpovídajícím množství nově naamplifikovaných dsDNA [12]. 
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Obr. 15 Křivky tání. Při qPCR využívající SYBR Green je vhodné vždy provést i 

analýzu tzv. křivky tání pro detekci případných nespecifických produktů (např. primer-

dimerů). Když pozorujeme více píků (B), znamená to, že reakce nebyla specifická [12]. 

 

6.2.8 Ověření funkčnosti primerů 

 

Navržené syntetizované primery R a F byly dle návodu od výrobce (Generi Biotech) 

naředěny ddH2O do koncentrace 100 µM. Poté byly naředěny na pracovní koncentraci 5 

µM (5 µl primeru a 95 µl ddH2O). Práce s primery probíhala velmi opatrně za použití 

sterilních pipetovacích špiček s filtry. 

Do jednotlivých uzavíratelných zkumavek eppendorfského typu byl připraven 

mastermix (směs komponent nutných pro qPCR reakci). Jako komponenty pro PCR 

byly použity: ddH2O, qPCR GreenMaster with lowROX-clear (směs qPCR polymerasy, 

dATP, dCTP, dGTP, dUTP, SYBR Green I, 100 nM ROX jako pasivní reference, 

reakční pufr s KCl, (NH4)2SO4, MgCl2 a stabilizátory – poskytnuto od dodavatele), F a 

R (UNI R1, UNI R2) primery, u nichž probíhalo ověření jejich funkčnosti (Tab. 9). 
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Tab. 9 Komponenty mastermixu pro qPCR. 

Mastermix pro qPCR Objem [µl] pro 1 vzorek 

qPCR GreenMaster with lowRox-clear 10 

R primer 0,4 

F primer 0,4 

ddH2O 4,2 

Celkem mastermixu 15 

cDNA 5 

Celková směs (mastermix a cDNA) 20 

 

Do stripů pro qPCR bylo pipetováno 15 µl mastermixu a 5 µl cDNA. Pro ověření 

funkčnosti primerů byla použita směsná cDNA získaná z předchozí izolace RNA 

z určitého biologického materiálu a jejich přepsání do podoby cDNA pomocí reverzní 

transkripce z multiplexu z 5 různých RT primerů. Pro každý primer byla qPCR 

provedena v duplikátech a pro každý primer byla také stanovena negativní kontrola 

(NTC) pomocí 5 µl ddH2O výměnou za cDNA (Obr. 16). Všechny primery byly ve 

stripech označeny, promíchány a krátce stočeny na centrifuze. Nakonec byla provedena 

analýza pomocí přístroje pro qPCR (QuantStudio 6).  
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Obr. 16 Schematické znázornění stripů pro qPCR při ověřování funkčnosti primerů. 

 

6.2.9 Stanovení účinnosti primerů 

K stanovení účinnosti primerů byla použita směsná cDNA, která byla naředěna 

v poměru 1:4 ddH2O v postupných čtyřech krocích. Ze směsné cDNA bylo pipetováno 

10 µl do zkumavky eppendorfského typu a k této cDNA bylo přidáno 40 µl ddH2O. 

Zkumavka byla promíchána na vortexu a poté z ní bylo pipetováno 10 µl naředěné 

cDNA do další zkumavky, která byla opět naředěna 40 µl ddH2O. Tento postup se 

opakoval ještě dvakrát a nakonec byly získány čtyři ředěné koncentrace cDNA. Tímto 

způsobem upravená cDNA byla pipetována v duplikátech do stripů pro qPCR v objemu 

5 µl. Kromě ředěných cDNA byla také pipetována neředěná směsná cDNA. K cDNA 

bylo opět přidáno 15 µl mastermixu. Pro každou dvojici primerů (R a F) byla také 

provedena NTC s 5 µl ddH2O výměnou za cDNA (Obr. 17). Stripy s napipetovanou 

směsí byly označeny, promíchány, krátce stočeny na centrifuze a analyzovány 

v přístroji qPCR. 
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Obr. 17 Schematické znázornění stripů pro qPCR pro stanovení účinnosti primerů. 

 

6.2.10 Analýza vybraných miRNA 

 

U vybraných miRNA, jejichž navržené primery splnily podmínky v testu ověření jejich 

funkčnosti a stanovení účinnosti, mohly být analyzovány vlastní vzorky pomocí qPCR.  

Pro každý vzorek byla také provedena qPCR s RT- kontrolou, která byla připravena 

reverzní transkripcí RNA bez RT. Kontrola RT- by měla mít negativní výsledek, a to 

z důvodu zaručení, že daný výsledek není kontaminován genomovou DNA. Vzorky pro 

qPCR byly pipetovány v duplikátech a také byla u nich provedena NTC kontrola, kde 

místo cDNA byla napipetována ddH2O. 

Mastermix byl opět připraven dle tabulky č. 9, ale tentokrát byly vypočítány hodnoty 

objemu reagencí pro 6 vzorků v duplikátech. Objem byl vynásoben 14x (6 vzorků * 2 + 

1 NTC + 1 navíc jako rezerva při možné chybě v pipetování). Pro reakci qPCR bylo 
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pipetováno do stripů 5 µl cDNA a 15 µl mastermixu (Obr. 18). Stripy byly označeny, 

promíchány a krátce stočeny na centrifuze. Analýza proběhla v přístroji pro qPCR.  

 

 

Obr. 18 Schematické znázornění stripů pro qPCR. Pro každou miRNA byla provedena 

qPCR na základě tohoto schématu. Pipetované vzorky jsou znázorněny různými 

barvami, vždy v duplikátech pro každý vzorek. Vzorky byly označeny dle zkratek: K – 

kontrola, DOX – vzorky ovlivněné doxorubicinem, N – negativní kontrola.  

 

6.2.11 Statistické vyhodnocení dat 

 

Data z qPCR byla vyhodnocena pomocí programu Excel. Poté bylo provedeno 

statistické vyhodnocení dat Ing. Petrou Matouškovou, Ph.D. v programu GraphPad 

Prism 6.0 na základě nepárového Studentova t-testu s hladinou významnosti P ˂ 0,05. 
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7. VÝSLEDKY  

 

7.1 Narhování primerů 

 

Pro navrhování primerů jsou velmi důležité databáze, které obsahují velké množství 

informací o miRNA a jejich predikovaných cílech. V této práci byla použita 

nejrozšířenější datábaze pro miRNA a cílové sekvence, která se nazývá miRBase [37]. 

MiRBase obsahuje maturované miRNA sekvence, prekurzorové vlásenkové sekvence a 

k nim související anotace. Poslední verze 21.00 (červen 2014) této databáze obsahuje 

28 645 položek, které představují vlásenkové prekurzory miRNA odpovědných za vznik 

35 828 maturovaných miRNA v primátech, hlodavcích, ptácích, rybách, červech, 

mouchách, rostlinách a virech. Aplikace miRBase Targets pak obsahuje cílové geny 

miRNA, které jsou predikovány za pomoci nástroje miRanda. Tyto geny ovšem 

nemusejí být experimentálně ověřené. Poslední aplikace této databáze je miRBase 

Registry, která nabízí jména všech genů pro miRNA a funkční nomenklaturu [1]. 

Dalšími užitečnými databázemi mohou být TarBase, miRWalk nebo miRecords. 

Postup navrhování primerů, odvozeno dle metody Chen a kol. [38]: 

Nejdříve byla nalezena v miRBase sekvence vybrané miRNA, pro kterou byl primer 

navrhován. Například pro hsa-miR-146a-5p MIMAT0000449 je sekvence 

UGAGAACUGAAUUCCAUGGGUU. Dále byl vytvořen návrh RT (Stem-Loop) 

primeru, který vždy obsahuje tuto část GTC TCC TCT G GT GCA GGG TCC GAG 

GTA TTC GC A C CA GAG GAG AC a část, která je komplementární k sledované 

miRNA. Konečná podoba RT primeru je GTC TCC TCT G GT GCA GGG TCC GAG 

GTA TTC GC A C CA GAG GAG ACAACCCA (Obr. 19). 

Poté pro qPCR je potřeba univerzální R primer, který je obsažen v RT primeru. R 

(universal) primer má podobu GAG GTA TTC GCA CCA GAG GA a jeho teplota tání 

je 60,5 °C. V konečné fázi je potřeba navrhnout F primer, který je z části (3´ konec) 

komplementární k sledované miRNA a část doplněna náhodně po ověření v programu 

OligoCalc (Oligonucleotide Properties Calculator, 

http://biotools.nubic.northwestern.edu/OligoCalc.html) pro zvýšení teploty tání [39]. 

Konečná podoba F primeru je AGC GCG ATT GAG AAC TGA ATTC a jeho teplota 



51 

 

tání je 60,1 °C. Při navrhování primerů je velmi důležité, aby hodnoty teplot tání obou 

primerů (R a F) si byly blízké, a to z důvodu nasednutí primerů v qPCR ve stejný čas za 

stejné teploty.  

Takto navržené primery byly objednány u výrobce firmy Generi Biotech. 

 

 

 

Obr. 19 Schématické znázornění navrhování primeru, který je potřebný pro reverzní 

transkripci a qPCR analýzu [38]. 

 

7.2 Ověření funkčnosti primerů 

 

V mé práci byla RNA izolována ze srdcí myší (vzorky poskytnuty RNDr. Veronikou 

Hanušovou, Ph.D.) a z potkaních kardiomyocytů (vzorky poskytnuty PharmDr. Annou 
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Jirkovskou, Ph.D.). Sledovány byly vybrané specifické miRNA jako potenciální 

biomarkery kardiotoxicity. Tento výběr byl proveden Ing. Petrou Matouškovou, Ph.D. 

z odborné literatury. K vybraným miRNA byly navrženy primery, které umožňují 

nasednutí DNA polymerasy a namnožení vybraného úseku. U navržených primerů bylo 

nejdříve provedeno ověření pomocí qPCR, tak aby se prokázala vhodnost následné 

práce s nimi. Společně s primery byly ověřovány také univerzální primery (UNI R1 a 

UNI R2). 

Pro ověření funkčnosti bylo třeba zkontrolovat na proměnné křivce tání (závislost 

intenzity fluorescence na teplotě), zda v průběhu reakce nevznikají nespecifické 

produkty s nižší teplotou tání než produkty specifické či primer-dimery, které by se 

projevily jako další vrcholy s rozdílnou teplotou tání. Je žádoucí, aby křivka tání 

vykazovala pouze jeden pík. Dále byla ověřena funkčnost primerů dle klasického 

průběhu amplifikační křivky (Obr. 20) a nepřítomnosti produktu v NTC kontrole 

(možnost vyskytnutí primer-dimerů). Hodnoty CT duplikátů byly zprůměrovány a 

rozdíly v nich do 0,5 cyklu byly akceptovány jako přijatelná chyba v pipetování. 

Všechny testované primery jsou uvedeny v tabulce č. 10. 

 

 

Obr. 20 Amplifikační křivka pro stanovení miR-499a při ověřování funkčnosti primerů. 

Osa y - hodnota ∆Rn, která udává standardizovanou hodnotu či standardizovaný 

fluorescenční signál a osa x - počet cyklů. 
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Tab. 10 Testované primery k vybraným miRNA. 

miRNA ID Primer Sekvence 

miR-16 

Sekvence UAGCAGCACGUAAAUAUUGGCG 

RT-primer GTCTCCTCTGGTGCAGGGTCCGAGGTATCCGCACCAGAGGAGACCGCCAA 

Forward primer ACAGCCTAGCAGCACGTAAAT 

Reverse primer GAGGTATTCGCACCAGAGGA     

miR-92a 

Sekvence UAUUGCACUUGUCCCGGCCUGU 

RT-primer 

GTCTCCTCTGGTGCAGGGTCCGAGGTATCCGCACCAGAGGAGACACAGG

C 

Forward primer GTCTCGTATTGCACTTGTCC 

Reverse primer GTGCAGGGTCCGAGGTATTC     

miR-135 

Sekvence UAUGGCUUUUUAUUCCUAUGUGA 

RT-primer GTCTCCTCTGGTGCAGGGTCCGAGGTATCCGCACCAGAGGAGACTCACAT 

Forward primer GCGTACGTATGGCTTTTTATTC 

Reverse primer GTGCAGGGTCCGAGGTATTC  

miR-367 

Sekvence AAUUGCACUUUAGCAAUGGUGA 

RT-primer GTCTCCTCTGGTGCAGGGTCCGAGGTATCCGCACCAGAGGAGACTCACCA 

Forward primer CCCACGGAGGATTGCACTTTAGCA 

Reverse primer GTGCAGGGTCCGAGGTATTC  

miR-499a 

Sekvence UUAAGACUUGCAGUGAUGUUU 

RT-primer GTCTCCTCTGGTGCAGGGTCCGAGGTATCCGCACCAGAGGAGACAAACAT 

Forward primer GACAAAGCAAGCATTAAGACTTGGCAGTG 

Reverse primer GTGCAGGGTCCGAGGTATTC  

miR-1 

Sekvence UGGAAUGUAAAGAAGUAUGUAU 

RT-primer GTCTCCTCTGGTGCAGGGTCCGAGGTATCCGCACCAGAGGAGACATACAT 

Forward primer CGCGTCGGCTGGAATGTAAAGAAG 

Reverse primer GTGCAGGGTCCGAGGTATTC  

miR-208a 

Sekvence AUAAGACGAGCAAAAAGCUUGU 

RT-primer 

GTCTCCTCTGGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACCAGAGGAGACACAAGC

T 

Forward primer CGCCAGAATAAGACGAGCAA 

Reverse primer GTGCAGGGTCCGAGGTATTC  

miR-208b 

Sekvence AUAAGACGAACAAAAGGUUUGU 

RT-primer GTCTCCTCTGGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACCAGAGGAGACACAAAC 

Forward primer CCGGGCCGGACATAAGACGAACAA 

Reverse primer GAGGTATTCGCACCAGAGGA   

miR-31 

Sekvence AGGCAAGAUGCUGGCAUAGCU 

RT-primer GTCTCCTCTGGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACCAGAGGAGACAGCTAT 

Forward primer AGGATGAGGCAAGATGCTGG 

Reverse primer GTGCAGGGTCCGAGGTATTC  

miR-29b 

Sekvence UAGCACCAUUUGAAAUCAGUGUU 

RT-primer GTCTCCTCTGGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACCAGAGGAGACAACACT 

Forward primer GCCGTTAGCACCATTTGAAATC 

Reverse primer GTGCAGGGTCCGAGGTATTC  

 Sekvence UGAGAACUGAAUUCCAUGGGUU 

 RT-primer GTCTCCTCTGGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACCAGAGGAGACAACACT 

 Forward primer AGCGCGATTGAGAACTGAATTC 

 miR-146a Reverse primer GTGCAGGGTCCGAGGTATTC 

 

 

Byly ověřeny všechny navržené primery pro vybrané miRNA i testovanou referenční 

miRNA (miR-16). U navržených primerů pro miR-208a, miR-92a, miR-135, miR-367, 

miR-499a, miR-208b, miR-1, miR-29b, miR-146a a miR-31 byly požadavky na průběh 

amplifikační křivky a křivky tání splněny (Obr. 21), a proto mohly být tyto primery 

použity dále ke stanovení účinnosti. Pouze u miR-208b a referenční miR-16 bylo 
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zjištěno, že při jejich analýze bude výhodnější používat UNI R1 primer namísto UNI R2 

primeru (Obr. 22, 23) 

 

 

 

 

Obr. 21 Amplifikační křivka a křivka tání při ověřování primerů pro stanovení miR-16. 

Zde jsou znázorněny všechny myší vzorky. 
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Obr. 22 Amplifikační křivky při ověření účinnosti primerů pro stanovení miR-208b. 

 

 

Obr. 23 Křivky tání při ověřování účinnosti primerů pro stanovení miR-208b. 

 

7.3 Stanovení účinnosti primerů 

 

Když byla ověřena funkčnost primerů, tak dalším úkolem před jejich použitím při 

analýze vlastních vzorků, bylo stanovení jejich účinnosti. Pro kvantifikaci účinnosti 

byly primery analyzovány qPCR reakcí s cDNA, která byla postupně naředěna. 

Výsledky byly matematicky zpracovány. 
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K zajištění spolehlivé kvantifikace množství DNA bylo potřeba dosáhnout optimální 

účinnosti 90-110 %. Vyhodnocení účinnosti bylo provedeno na základě CT hodnot, 

které byly odečteny v programu (QuantStudio 6 Flex Software). Tyto hodnoty jsou 

ovlivněné koncentrací cílové sekvence v měřené cDNA. Pro porovnávání expresí 

miRNA v různých vzorcích bylo důležité, aby byly dosaženy určité hodnoty CT, které 

by zaručovaly použitelnost dvojice primerů pro stanovení vybrané miRNA a také 

reprodukovatelnost výsledků. 

Po analýze byly CT hodnoty duplikátů zprůměrovány a znázorněny ve standardní křivce 

v závislosti na stupni ředění (do grafu zadávány relativní koncentrace jednotlivých 

vzorků) (Obr. 24). Tvar lineární rovnice ukazuje rovnice č. 1. Amplifikační křivku při 

stanovení účinnosti primerů pro miR-1 ukazuje obrázek č. 25. 

 

Rovnice 1: y = kx + q 

y – CT, k – sklon křivky, x – relativní koncentrace a q – průsečík s osou y 

 

 

Obr. 24 Standardní křivka pro stanovení účinnosti navržených primerů pro stanovení 

miR-1. 
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Obr. 25 Amplifikační křivka při stanovení účinnosti primeru pro miR-1. 

 

Z tvaru lineární rovnice bylo možné také vypočítat sklon standardní křivky, který 

byl poté využit pro výpočet účinnosti s využitím standardní rovnice (Rovnice 2). 

Optimální účinnost byla dosažena u těchto vybraných miRNA (Tab. 11). Pouze u 

miR-146a byla zjištěna účinnost 130 %. V tomto případě by nebyla zajištěna 

spolehlivá kvantifikace množství DNA, a proto s primery pro stanovení miR-146a 

nebylo dále pracováno. 

 

Rovnice 2: % účinnost = (10
-1/k

 – 1) * 100 

k - sklon standardní křivky 
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Tab. 11 Účinnosti primerů u vybraných miRNA. 

Název miRNA Účinnost [%] 

miR-16 94 

miR-29b 100 

miR-367 108 

miR-1 109 

miR-499a 105 

miR-208b 107 

miR-92a 92 

miR-181b 102 

miR-135 106 

miR-208a 102 

miR-31 93 

 

 

7.4 Analýza a sledování exprese vybraných miRNA 

 

K analýze byly použity primery pro stanovení miR-208a, miR-92a, miR-135, miR-367, 

miR-499a, miR-208b, miR-1, miR-29b a miR-31. Jako referenční miRNA sloužila miR-

16. 

Testované vzorky pocházely ze dvou různých biologických materiálů. Byly to vzorky 

myší a potkaní (mm a rn). Pracovalo se vždy se sadou tří vzorků jako kontrol, které 

nebyly ničím ovlivněné a tří vzorků srdeční tkáně ovlivněných DOX. V mé práci byly 

použity různé biologické materiály pro ověření mezidruhové specifičnosti působení 

DOX na vybrané miRNA i v různých uspořádáních (in vivo, in vitro).  

Analýza proběhla pomocí qPCR. Po ukončení qPCR byly zkontrolovány průběhy 

fluorescenčních křivek (měly by mít stejný průběh posunutý v čase - dle počtu cyklů) a 

křivek tání. Amplifikační křivku analyzovaných miRNA ukazuje obrázek č. 26. 
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Obr. 26 Amplifikační křivka analyzovaných miRNA.  

 

Data po qPCR reakci byla odečtena programem QuantStudio 6 Flex Software a 

matematicky vyhodnocena v počítačovém programu Excel. Výchozími hodnotami pro 

výpočet relativní exprese byly hodnoty CT, které byly u duplikátů zprůměrovány. Pokud 

by se hodnoty u duplikátů lišily o více než 0,5 cyklu, nemohly by být použity pro 

výpočet. Výpočet byl proveden dle rovnice č. 3. 

 

Rovnice 3: 2 
- (CT stanovovaného genu – CT referenční miRNA)

 

CT – cycle of treshold (práh cyklu) 

 

Hodnota CT stanovená pro referenční miRNA (v našem případě miR-16) byla použita 

jako vnitřní kontrola. Vnitřní kontrola slouží k normalizaci skutečného množství cDNA, 

které vstupovalo do hodnocení pomocí qPCR. Podmínkou vnitřní kontroly je, že její 

exprese je stálá a není závislá na vnějších faktorech. 

Hodnota všech kontrolních vzorků, které nebyly ovlivněny DOX, byla nastavena jako 

1,0 a k ní byly poté vztaženy hodnoty vzorků ovlivněných DOX. Pokud se jednalo o 
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indukci genové exprese, tak exprese ovlivněných vzorků DOX byla vyšší než exprese 

kontrolních vzorků. Naopak pokud se jednalo o inhibici genové exprese, tak exprese 

kontrolních vzorků byla vyšší než exprese ovlivněných vzorků DOX. Všechny hodnoty 

byly srovnány a znázorněny v grafech myší srdeční tkáně a potkaních kardiomyocytů. 

Data byla statisticky vyhodnocena v programu GraphPad Prism 6.0 a výsledky byly 

použity k závěru mé práce. 

 

7.5 Srovnání exprese vybraných miRNA 

 

Všechny hodnoty byly zavedeny do grafu pro porovnání ovlivněných vzorků DOX a 

kontrolních vzorků, které nebyly ničím ovlivněné. Směrodatné odchylky byly použity 

k zaznamenání rozptylu mezi třemi vzorky srdeční tkáně. Nakonec byly znázorněny 

také statisticky významné změny, které byly do grafu vyznačeny hvězdičkou (*). 

Na obrázku č. 27 jsou graficky znázorněny výsledky exprese všech vybraných miRNA 

u myší srdeční tkáně. Indukce genové exprese nastala výrazným zvýšením u miR-135, 

miR-367 a miR-208b. U těchto miRNA byly také sledovány statisticky významné 

změny. 

Na obrázku č. 28 jsou graficky znázorněny výsledky exprese všech vybraných miRNA 

u potkaních neonatálních kardiomyocytů. U tohoto typu biologických vzorků nenastaly, 

tak výrazné změny exprese miRNA. Statisticky významná změna nastala pouze u miR-

29b. 
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Obr. 27 Exprese vybraných miRNA u myších vzorků. 

* jsou označeny výsledky, které vyšly s hladinou statistické významnosti P˂0,05 

Kontrola – kontrolní myší vzorky, DOX – myší vzorky ovlivněné DOX 
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Obr. 28 Exprese vybraných miRNA u potkaních kardiomyocytů. 

* jsou označeny výsledky, které vyšly s hladinou statistické významnosti P˂0,05 

Kontrola – kontrolní vzorky neonatálních potkaních kardiomyocytů, DOX - vzorky 

neonatálních potkaních kardiomyocytů ovlivněné DOX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00 

0,50 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

miR-208a miR-92a miR-135a miR-367 miR-499a miR-1 miR-208b miR-29b miR-31 

in vitro/nCMs 

DOX Kontrola 

* 



63 

 

8. DISKUSE 

 

Od objevení miRNA Victorem Ambrosem a Garym Ruvkunem uběhlo více než dvacet 

let a zájem o miRNA nadále stoupá. MiRNA je velmi stabilní krátká nekódující RNA, 

která má schopnost post-transkripčně regulovat genovou expresi Dnes již víme, že 

miRNA má zásadní význam v procesech, jako jsou vývoj, diferenciace, proliferace, 

apoptóza a podílejí se na regulaci kmenových vlastností buněk, imunitního systému 

nebo nádorové transformace. Po zjištění, že miRNA jsou přítomny v krevním oběhu, 

jako tzv. cirkulující miRNA, byly zkoumány jako nový potenciální neinvazivní 

biomarker u různých onemocnění. Zejména byly zkoumány ve spojení se srdečním 

selháním a AMI. Cirkulující miRNA dokonce zůstávají stabilní i při vystavení vysokým 

teplotám, extrémnímu pH a při dlouhodobém skladování. Dalšími výhodami 

cirkulujících miRNA je jejich dobrá citlivost, specifita, neinvazivní měřitelnost a 

proměnlivé hladiny v průběhu trvání onemocnění. Velkým přínosem také bylo zjištění, 

že cirkulující miRNA mohou být potencionálními biomarkery při odhalování 

nežádoucích účinků léčby.  

V mé práci jsem se zaměřila na poškození srdce vlivem léčby nádorových onemocnění. 

Srdeční onemocnění jsou považována za závažná civilizační onemocnění. Jejich včasná 

detekce a léčba může významně eliminovat či zabraňovat srdečnímu poškození a 

ovlivnit progresi onemocnění. Hlavně z těchto důvodů je velký zájem vědeckých 

pracovníků popsat molekulárně patologickou podstatu srdečních onemocnění na vývoj 

nových biomarkerů. 

Pro výzkum v této práci byl využit DOX jako lék, který může způsobit kardiotoxicitu. 

DOX je antracyklinové protinádorové antibiotikum a využívá se v terapii solidních 

nádorů a hematologických malignit. Kardiotoxicita se projevuje mnoha různými 

způsoby, od subklinického poškození myokardu (vývoj asymptomatických srdečních 

poruch) do klinických symptomů srdečního selhání. 

Pro výzkumné účely je také velkou výhodou podobnost lidských a zvířecích sekvencí 

miRNA, což umožňuje srovnání mezi pokusy na zvířatech a klinickými studiemi u lidí. 

Totoho faktu bylo využito i v této práci, kde byly srovnány profily exprese miRNA u 

vzorků myší a potkanů. Výzkumná práce s lidskými vzorky plazmy je v plánu v dalších 

navazujících studiích. 

http://www.linkos.cz/slovnicek/protinadorova-antibiotika/
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Do studie v mé práci bylo zařazeno 6 vzorků ovlivněných DOX a 6 kontrolních 

neovlivněných vzorků od myší NMRI (samic). Dále byly použity 3 vzorky ovlivněné 

DOX a 3 kontrolní vzorky neonatálních potkaních kardiomyocytů.  

Nejprve v mé práci bylo potřeba navržení primerů k vybraným miRNA. K navržení 

primeru byla využita databáze miRBase a k dorovnání teplot tání obou primerů (F a R) 

byl použit program OligoCalc. Primery poté musely projít testy ověření funkčnosti a 

stanovení účinnosti. Následně byla provedena izolace RNA a reverzní transkripce, ve 

které bylo využito specifického Stem-loop RT primeru. Po qPCR byly stanoveny a 

porovnány profily vybraných miRNA po ovlivnění DOX v in vitro a in vivo 

podmínkách.  

V in vivo podmínkách byl prováděn výzkum s myšmi, kterým byl podáván DOX. U 

myších vzorků se ukázaly hladiny exprese výrazně zvýšené u miR-135, miR-367 a miR-

208b. Oproti kontrolním vzorkům byla pozorována také mírně zvýšená hladina miR-

499a. U ostatních testovaných miRNA, i když jsou specifické pro srdeční poškození, 

nebyl v našem experimentu prokázán žádný efekt působení DOX. Ve studii, kterou 

popsal Vacchi-Suzzi a kol., vyšly v podobném in vivo experimentu prováděném na 

potkanech také zvýšené hladiny exprese miR-208b a miR-367 [40]. 

V in vitro podmínkách byl prováděn výzkum s neonatálními potkaními kardiomyocyty. 

U potkaních vzorků ovlivněných DOX se ukázaly signifikantně zvýšené hladiny 

exprese pouze u miR-29b. Vidíme, že u tohoto typu biologických vzorků nenastaly, tak 

výrazné změny exprese miRNA jako v našich in vivo pokusech. Ve studii, kterou 

popisuje Horie a kol., bylo pracováno také s potkaními kardiomyocyty v podmínkách in 

vitro a bylo zjištěno, že hladiny exprese po 24 hodinách se vracejí zpět do normálních 

hladin. A proto bylo navrženo, aby se pokus ještě jednou zopakoval se zkráceným 

časem na 6 nebo 16 hodin působení DOX. V této studii vyšly také zvýšené hladiny 

exprese u miR-146a [41]. V mé studii u této testované miRNA bohužel nebyla 

prokázána účinnost primeru. Vzhledem k tomu, že se jedná o specifickou srdeční 

miRNA bude určitě nutné, pro naši práci, primery pro její stanovení optimalizovat. 

Při porovnání podmínek in vitro a in vivo byly zjištěno v expresi hladin miRNA, že 

myší vzorky v in vivo podmínkách mají více statisticky významných změn, než tomu 

bylo u potkaních vzorků v in vitro podmínkách. Tento jev mohl být způsoben delším 

působením DOX u myších vzorků. V in vitro pokusech jsme použili pouze vzorky 
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ovlivněné 24 hodin, v navazujících studiích by bylo také výhodné vyzkoušet analýzu 

vzorků s kratším působením DOX. 

Výsledky této diplomové práce naznačují potenciální využití srdečních miRNA jako 

vhodných diagnostických biomarkerů pro detekci kardiotoxicity. Pro úplnost bude 

potřeba ještě ověřit všechny výsledky, a to tím, že pokusy budou zopakovány. 

V budoucnu by tedy některé miRNA mohly najít uplatnění v klinické praxi jako 

potenciální biomarkery kardiotoxicity. Do té doby je ovšem nutné provést mnoho 

dalších studií a nalézt vhodný způsob validace a normalizace dat. 
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9. ZÁVĚR 

 

Má diplomová práce je věnována miRNA jako potenciálním biomarkerům 

kardiotoxicity. V současné době se miRNA stává stále větším trendem hledání nových, 

senzitivnějších a specifičtějších biomarkerů, a to nejen u poškození srdce léčivy. 

Důvodem je hlavně vysoká úmrtnost na vedlejší nežádoucí účinky léčiv. MiRNA je 

považována za potenciální biomarker hlavně pro rychlou diagnózu a prognózu 

onemocnění.  

V mé práci jsem se zaměřila na vybrané miRNA, u kterých jsem zkoumala jejich 

expresi u vzorků ovlivněných DOX a kontrolních vzorků v myší srdeční tkáni a 

potkaních kardiomyocytech. Nejprve jsem navrhovala primery pro kvantitativní 

stanovení vybraných miRNA. Poté jsem izolovala RNA z biologických vzorků a 

následně jsem převedla RNA na cDNA pomocí reverzní transkripce miRNA, která 

využívá Stem-loop RT primeru.  

Výsledky v mé práci ukázaly, že profily vybraných miRNA u myších vzorků byly 

výrazně zvýšené oproti potkaním vzorkům. Můžeme tedy předpokládat, že profily 

vybraných miRNA po ovlivnění DOX v in vivo podmínkách u myších vzorků jsou 

mnohem výrazněji zvýšeny. Naopak v in vitro podmínkách u potkaních kardiomyocytů 

jsou profily zvýšené nevýrazně a v některých případech dochází i k inhibici exprese. 

Statisticky významné profily se ukázaly v myších vzorcích u miR-135, miR-367 a miR-

208b. V potkaních kardiomyocytech se ukázal statisticky významný profil pouze u 

miR-29b. 
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10. SEZNAM ZKRATEK 

 

AMI   akutní infarkt myokardu 

C. elegans  Caenorhabditis elegans 

cDNA   complementary DNA (komplementární DNA k RNA) 

CLL   chronická lymfocytární leukémie 

CT   cycle of treshold (cyklus prahu) 

dATP   deoxyadenosin trifosfát 

dCTP   deoxycytidin trifosfát 

ddH2O   redestilovaná voda 

dGTP   deoxyguanosin trifosfát 

DNA   deoxyribonukleová kyselina 

DNasa   deoxyribonukleasa 

DOX   doxorubicin 

dsDNA   dvouřetězcová DNA 

dsRNA   dvouřetězcová RNA 

dUTP   deoxyuridin trifosfát 

EDTA   kyselina ethylendiamintetraoctová 

F   forward primer 

GTP   guanosintrifosfát 

HCM   hypertrofická kardiomyopatie 

KCl   chlorid draselný 

lncRNA   dlouhá nekódující RNA 

MgCl2   chlorid manganatý 

miRNA   mikroRNA 

mRNA   mediátorová ribonukleová kyselina 

ncRNA   nekódující RNA 

(NH4)2SO4  síran amonný 

NTC   negativní kontrola 

PCR   polymerase chain reaction (polymerázová řetězová reakce) 

qPCR   real-time PCR (kvantitativní polymerázová řetězová reakce v reálném 

čase) 

R   reverse primer 
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RIN   RNA integrity number 

RNA   ribonukleová kyselina 

RNAi   RNA interference 

RNasa   ribonukleasa 

rRNA   ribozomální ribonukleová kyselina 

RT   reverzní transkriptasa (RNA-dependentní DNA polymerasa) 

RT+   mastermix pro reverzní transkripci, která proběhne s enzymem RT 

RT-   mastermix pro reverzní transkripci, která proběhne bez enzymu RT 

siRNA   malé interferující RNA 

sncRNA   krátké nekódující RNA 

XPO5   exportin 5 
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