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Abstrakt 

Kolorektální karcinom (CRC) je celosvětově třetí nejčastější rakovinou a jednou 

z nejčastějších příčin úmrtí spojených s nádorovým onemocněním. Časná detekce 

karcinomu, popřípadě i prekancerózních lézí, je klíčem ke snížení incidence a úmrtnosti 

CRC. Z tohoto důvodu vědecká komunita usiluje o nalezení nových biomarkerů, které by 

umožnily časnější detekci onemocnění a jeho prognózu, a tím přispěly i k individualizaci 

léčby.  

MikroRNA (miRNA) jsou malé nekódující RNA molekuly, které jsou zapojeny do 

regulace genové exprese na post-transkripční a translační úrovni. Objev, že miRNA mohou 

působit jako onkogeny i jako tumor supresorové geny, vedl k rozsáhlým studiím. MiRNA 

jsou charakterizovány mnoha výhodnými vlastnostmi jako vysokou stabilitou, snadnou 

detekcí a výskytem téměř ve všech tělních tekutinách. A právě díky těmto i dalším 

vlastnostem aspirují cirkulující miRNA na diagnostické, prognostické a prediktivní 

biomarkery kolorektálního karcinomu. 

V této diplomové práci byla analyzována genová exprese patnácti miRNA (miR-17, 

miR-18a, miR-18b, miR-19a, miR-19b, miR-20a, miR-20b, miR-21, miR-103, miR-106a, 

miR-133a, miR-143, miR-497, miR-564 a miR-6752) v plazmě pacientů s rektálním 

karcinomem (rakovinou konečníku) a v plazmě kontrolní skupiny, kterou tvořili zdraví dárci 

krve. Pro snížení heterogenity nádorového onemocnění jsme se soustředili pouze na rektální 

karcinom. Zjistili jsme, že expresní hladiny miR-133a, miR-143, miR-497, miR-564 a miR-

6752 byly významně zvýšené u pacientů s rektálním karcinomem než u kontrolní skupiny 

a naopak snížené hladiny byly pozorovány u miR-19a, miR-20a, miR-20b, miR-103 a miR-

106a. Dvě miRNA korelovaly s neoadjuvantní terapií (miR-133a a miR-6752) a sedm 

miRNA (miR-17, miR-18a, miR-18b, miR-20a, miR-20b, miR-21 a miR-106a) bylo spjato 

s přežíváním. 

Naše studie potvrzuje, že miRNA by mohly být slibnými kandidáty jako biomarkery 

rektálního karcinomu. Nicméně pro validaci jejich klinického potenciálu je zapotřebí provést 

ještě studie s větším počtem pacientů a funkční testy in vitro a in vivo. 

 

 

Klíčová slova: kolorektální karcinom, rektální karcinom, mikroRNA, biomarkery, prognóza, 

predikce, exprese 
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Abstract 

Colorectal cancer (CRC) is the third most common cancer and one of the most 

common cause of cancer-related death worldwide. Early detection of colorectal cancer or 

precancerous lesion is a precondition for decreasing incidence and mortality CRC. 

Therefore, the search for new biomarkers to enable facilitate early diagnosis, prognosis and 

individualized treatment is particularly warranted. 

MicroRNA (miRNAs) are small non-coding RNA molecules involved in the post-

transcriptional and translational regulation of gene expression. The discovery that miRNAs 

may act either as oncogenes or tumor suppressors has initiated extensive research. MiRNAs 

pose several advantages such as high stability, easy detection or presence in almost all body 

fluids. Due to these and other characteristics, circulating miRNAs aspirate to diagnostic, 

prognostic and predictive biomarkers of colorectal cancer. 

In our study, we analysed gene expression of fifteen selected miRNAs (miR-17, miR-

18a, miR-18b, miR-19a, miR-19b, miR-20a, miR-20b, miR-21, miR-103, miR-106a, miR-

133a, miR-143, miR-497, miR-564 and miR-6752) in the plasma of patients with rectal 

cancer and in the plasma of control group, which comprised by healthy donors of blood. In 

order to diminish tumour heterogeneity, we focused on rectal cancer. We discovered that 

plasma levels of miR-133a, miR-143, miR-497, miR-564 and miR-6752 were significantly 

higher in patients with rectal carcinoma than those in the control group. On the other hand, 

downregulation of miR-19a, miR-20a, miR-20b, miR-103 and miR-106a was observed in 

rectal cancer patients. Levels of two miRNAs (miR-133a and miR-6752) correlated with 

neoadjuvant chemotherapy and seven miRNAs (miR-17, miR-18a, miR-18b, miR-20a, miR-

20b, miR-21 and miR-106a) were associated with overall survival. 

Our study confirmed that miRNAs could be promising candidates of biomarker of 

rectal cancer. However, for validation the potential clinic value of these miRNAs it is 

necessary to do studies with large sample size and functional test in vitro and in vivo. 

 

Keywords: colorectal cancer, rectal cancer, microRNA, biomarker, prognosis, prediction, 

expression 
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1. Úvod 

 Kolorektální karcinom (CRC) je celosvětově třetí nejčastější rakovinou u mužů 

a druhou u žen. Současné dostupné statistiky udávají, že právě Česká republika se řadí mezi 

země s nejvyšší incidencí CRC, a to zejména u mužů. Možnost tzv. screeningu může 

efektivně snížit výskyt CRC a s ním i související úmrtnost. V dnešní době jsou hlavními 

nástroji diagnostiky CRC kolonoskopická vyšetření a testy na okultní krvácení ve stolici 

(TOKS). Obě tyto metody však mají své nevýhody. Nevýhodou kolonoskopie je především 

invazivnost vyšetření, naopak TOKS je sice neinvazivní, ale je pro něj typická relativně 

nízká specifita a citlivost. Z těchto důvodů se v posledních letech usiluje o nalezení nových 

nádorových biomarkerů, které by umožnily časnější diagnózu onemocnění, přesněji 

predikovaly vývoj onemocnění a popřípadě také jeho odpověď na protinádorovou léčbu. 

Tyto biomarkery by měly od sebe odlišit zdravé jedince a jedince s časným stádiem nádoru, 

a to snadno a za nízké náklady. 

 Pro identifikaci a rozvoj vhodných biomarkerů se výzkum zaměřuje především na 

genetické a epigenetické změny charakterizující CRC karcinogenezi. Právě epigenetické 

změny, charakterizované jako změny genové exprese, které vznikají bez toho, aniž by došlo 

ke změně v sekvenci DNA, hrají důležitou roli v etiologii rakoviny (Slaby & Calin, 2016). 

Jeden z těchto epigenetických mechanismů zahrnuje nekódující RNA, včetně tzv. 

mikroRNA. 

 MikroRNA (miRNA) jsou krátké (~ 22 nukleotidů) nekódující RNA, které regulují 

expresi genu na post-transkripční úrovni a jsou zapojeny do celé řady buněčných procesů 

včetně buněčné diferenciace, buněčného cyklu a apoptózy. V současné době narůstá 

množství důkazů o tom, že miRNA mají potenciál regulovat většinu aspektů maligní 

transformace a staly se již jedním ze základních stavebních kamenů nádorové biologie. 

Důležité postavení miRNA v post-transkripční regulaci genové exprese onkogenů 

a nádorových supresorů z nich vytváří novou a velice slibnou třídu nádorových biomarkerů. 

Významná je rovněž skutečnost, že expresní profily miRNA korelují s různými 

patologickými stavy. A právě díky těmto specifickým expresním profilům aspirují miRNA 

na potenciální nástroje pro diagnostiku malignity v časných stádiích. 

Kromě specifických expresních profilů miRNA a skutečnosti, že byly identifikovány 

téměř ve všech biologických vzorcích, vykazují miRNA další výhodné vlastnosti jako 

vysokou stabilitu či jejich snadnou detekci v tělních tekutinách. Všechny tyto jejich 

vlastnosti předurčují miRNA za ideální národové biomarkery. 
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2. Kolorektální karcinom 

Kolorektální karcinom (CRC) je maligní nádorové onemocnění vycházející 

z epitelových buněk tlustého střeva a konečníku. Tento nádor velmi často metastazuje do 

jater, přilehlých lymfatických uzlin, plic, kostí či do centrální nervové soustavy (Patanaphan 

& Salazar, 1993; Qiu et al., 2015). 

Kolorektální karcinom je klasifikován dle lokalizace (tumoru) na nádory tlustého 

střeva (označované diagnostickým kódem C18), nádory rektosigmoidálního spojení (C19) 

a nádory rekta (C20) (UICC, 2004). Detailněji se molekulárním charakteristikám vzniku 

CRC a formám CRC bude věnovat kapitola 2.2. 

Klinické projevy CRC závisí na velikosti a lokalizaci nádorů a v pokročilých stádiích 

také na tom, zda a do jaké míry jsou postiženy další orgány. V časných stádiích se může 

nádor projevit tzv. okultním (neviditelným) krvácením do stolice. V této fázi je šance na 

úplné vyléčení největší. Pacienti jsou často ale téměř bez obtíží, a tak bohužel k odhalení 

časného stádia nedochází příliš často. Právě pacienti, u kterých je nádor diagnostikován 

v časném stádiu (stádium I a II), mají 90% šanci na pětileté přežití (5-years survival) 

(Moghimi-Dehkordi & Safaee, 2012). Naopak pozdní diagnóza nádoru (stádium IV), pro 

kterou je typický již výskyt metastáz, znamená méně než 10% šanci na pětileté přežití 

(American Cancer Society, 2016; Goldberg et al., 2007). 

V pozdějších stádiích je příznaků již více, avšak nejedná se o potíže, které jsou 

typické pro maligní onemocnění střeva. Nejčastějším možným příznakem je přítomnost krve 

ve stolici, především u nádorů rekta, doprovázená změnou vyprazdňovacího rytmu, tenesmy 

či bolesti břicha. Pacienti s nádory tlustého střeva často trpí také chudokrevností, která 

vznikla postupným nevýznamným a obtížně zjistitelným krvácením (Kala, 2008). 

 

2.1 Problematika kolorektálního karcinomu v České republice i ve světě 

Nádorová onemocnění jsou ihned po kardiovaskulárních chorobách nejčastější 

příčinou úmrtí. Podle databáze WHO (World Health Organization) je rakovina druhou 

nejčastější příčinou smrti a konkrétně v roce 2015 byla rakovina zodpovědná za 8,8 milionů 

úmrtí (http://www.who.int). Celosvětově je kolorektální karcinom třetí nejčastější rakovinou 

u mužů a druhou u žen. Z grafu č. 1 lze vyčíst, že první místo v celosvětové incidenci CRC 

patří Jižní Koreji, dále se na prvních příčkách objevují pouze státy Evropy jako: Slovensko, 

Maďarsko, Dánsko, Nizozemí či Česká republika, která zaujímá v tomto šetření šestou 

http://www.who.int/
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příčku. Celosvětově se předpokládá opětovný nárůst incidence i mortality tohoto typu 

nádoru. Odhadovaný nárůst incidence v roce 2035, oproti roku 2015, činí přes 950 000 

nových případů (graf č. 2). 

 

 

Graf č. 1, Incidence kolorektálního karcinomu ve světě 

Zdroj: Globocan 2012, vlastní zpracování 

ASR (W)= Age standardized rate (vyjadřuje, jaký by byl počet případů na 100 000 osob, 

kdyby zkoumaná populace měla stejnou věkovou strukturu jako populace světového 

standardu) 

 

 

Graf č. 2, Predikce růstu celosvětové incidence a mortality CRC v letech 2015-2035 

Zdroj: Globocan 2012, vlastní zpracování 
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Pokud se zaměříme pouze na Českou republiku a hodnotila by se pohlaví odděleně, 

tak u žen je nejčastější rakovinou rakovina prsu a u mužů rakovina prostaty. Avšak pokud 

bychom vzali v potaz obě pohlaví dohromady, pak CRC zaujímá první místo ve výskytu 

v České republice (graf č. 3). Incidence CRC stoupá s věkem u obou pohlaví. Konkrétně 

v České republice začíná incidence stoupat okolo 50. roku a nejvíce pacientů se sporadickou 

formou CRC je zhruba mezi 70-74 rokem (graf č. 4). 

 

 
Graf č. 3, Incidence různých typů nádorů v České republice 

Zdroj: Globocan 2012, vlastní zpracování 

 

 

Graf č. 4, Incidence kolorektálního karcinomu dle věku v České republice 

zdroj: Svod 
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2.2 Formy kolorektálního karcinomu 

Formy CRC jsou rozlišovány na hereditární, familiární a sporadické. Nejčastější je 

forma sporadická (~ 85 %) (Haghighi et al., 2008; Pardini et al., 2008). Hereditární formy 

(~ 5 %) jsou dobře definované syndromy, u kterých lze pozorovat vliv dědičnosti, kde jedinci 

nesou mutaci v predispozičním genu. Nejznámější hereditární formy CRC jsou familiární 

adenomatózní polypóza (FAP) a hereditární nepolypózní kolorektální karcinom (HNPCC). 

Formu familiární (~ 10 %) je velmi těžké definovat, neboť se u ní uplatňují jak faktory 

genetické, tak faktory zevního prostředí (Calvert & Frucht, 2002; Jasperson et al., 2010). 

Sporadická forma CRC znamená, že nádor vznikl náhodně souhrou genetických faktorů 

(např. mutace/polymorfismy genů s nízkou penetrancí) a faktorů enviromentálních (de la 

Chapelle, 2004; Pardini et al., 2012). Obecně byl vznik CRC popsán jako tzv. vícestupňový 

model. Dle tohoto modelu se CRC vyvíjí skrze několik kroků od normálního epitelu přes 

různá stádia adenomů až po karcinom, při čemž v každém kroku dochází k mutaci jiného 

genu (Fearon & Vogelstein, 1990). V souladu s tímto modelem byly identifikovány tři 

základní cesty vzniku CRC a to: chromosomální nestabilita, mikrosatelitní nestabilita 

a hypermetylace CpG míst. 

Cesta chromozomální nestability (CIN) je nejčastější příčinou vzniku sporadického 

CRC, lze ji prokázat u zhruba 85 % případů. Při této cestě dochází k postupné inaktivaci 

protoonkogenů i tumor supresorových genů pomocí různých mechanismů jako bodové 

mutace, delece, amplifikace, chromotripsis či ztrátou heterozygozity. Nejčastěji se jedná 

o mutace v genech APC, KRAS a TP53 (Dunican et al., 2002). 

 

Obrázek č. 1, Znázornění cesty chromozomální nestability v etiologii CRC 

(Pino & Chung, 2010) 
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Druhou cestou je cesta mikrosatelitní nestability (MSI). Mikrosatelity jsou repetitivní 

sekvence, které se vyskytují napříč celým genomem. V těchto sekvencích DNA polymeráza 

nejčastěji chybuje. Dochází k jejímu tzv. sklouznutí, jehož důsledkem je vznik delších, 

popřípadě kratších sekvencí. A právě specifické geny pro opravu DNA, tzv. mismatch repair 

(MMR) geny, jsou zodpovědné za dozor a korekci chyb v těchto mikrosatelitech. Pokud 

dojde k inaktivaci MMR genů, začnou se chyby v mikrosatelitech hromadit, což vede ke 

vzniku MSI a ta ke vzniku CRC (Vilar & Gruber, 2010). CRC pacienti s MSI-high (MSI-H) 

jsou nejčastěji jedinci s Lynchovým syndromem. U sporadických CRC se MSI také 

vyskytuje, ale je způsobena tzv. hypermetylací MMR genů, konkrétně jejich promotorů. 

Tato cesta je proto dost často oddělována od cesty MSI a považována za samostatnou cestu 

vzniku CRC nazývanou cesta hypermetylace (CIMP – CpG island methylator phenotype). 

Nejmetylovanějším MMR genem u sporadického CRC je gen MLH1 a nejčastější 

somatickou mutací je mutace v genu BRAF (Boland & Goel, 2010). Nejfrekventovanější 

změnou v genu BRAF je záměna valinu za kyselinu glutamovou na pozici 600, tzv. V600E 

mutace (Barras, 2015). Kolorektální karcinomy s MSI se nacházejí zhruba u 15 % pacientů. 

(Nakagawa et al., 2001).  

 

Obrázek č. 2, Cesta mikrosatelitní nestability (vlevo) a cesta hypermetylace (vpravo) 

(Boland & Goel, 2010) 
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2.3 Molekulárně genetické a epigenetické změny vedoucí ke vzniku nádorů 

2.3.1 Molekulárně genetické změny 

Obecně ke vzniku karcinomu vede postupné hromadění genetických poruch na různé 

úrovni. Tyto genetické změny mohou být vrozené nebo získané a v podstatě se jedná 

o poruchy ve třech typech genů – v protoonkogenech, tumor supresorových genech 

a v genech zapojených do DNA opravy. 

Protoonkogeny jsou geny, jejichž proteiny se za normálních podmínek účastní 

buněčné signalizace, růstu nebo diferenciace. Pokud ale dojde k jejich abnormální expresi, 

vznikají z těchto protoonkogenů onkogeny, které jsou poté schopny indukovat nádorovou 

transformaci (Pappou & Ahuja, 2010). Aktivace protoonkogenů v onkogeny může být 

způsobena několika mechanismy, např. mutacemi, genovou amplifikací, genovou 

přestavbou či epigenetickým ovlivněním. Tyto změny mohou zasáhnout buď přímo gen, 

nebo jeho regulační oblast, což vede ke vzniku abnormálního produktu nebo vzniká normální 

produkt, ale v nadměrném množství (Pierotti et al., 2003). Nejčastěji mutovaný onkogen 

v kolorektální karcinogenezi je KRAS. 

Tumor supresorové geny jsou anti-onkogeny, které regulují různé buněčné procesy. 

Jejich funkce je tedy opačná než u protoonkogenů, neboť zabraňují vzniku nádorového 

onemocnění. Jejich prvotní funkcí je regulace buněčného cyklu, čímž zabraňují 

nekontrolovatelnému buněčnému dělení. Pokud ale dojde k inaktivaci takového genu, buňka 

se začne nekontrolovatelně dělit. Avšak, na rozdíl od protoonkogenů, k jejich inaktivaci je 

potřeba vyřazení obou kopií genu z funkce – tzv. Knudsonova hypotéza dvojího zásahu 

(Knudson, 1971). Nejčastěji mutované tumor supresorové geny u CRC jsou geny APC 

a TP53. 

DNA opravy jsou běžně rozděleny do pěti hlavních skupin: přímé opravy, excizní 

opravy (bázová excizní oprava a nukleotidová excizní oprava), oprava chybného párování 

bází (mismatch repair), rekombinační opravy a tolerantní opravy. A právě mismatch repair 

geny jsou jedny z nejstudovanějších u CRC (Kane et al., 1997; Vymetalkova et al., 2014). 

 

2.3.2 Epigenetické změny 

Kancerogeneze je mnohastupňový proces. Kromě genetických změn se na vzniku 

nádorů podílí také změny epigenetické, a narušení různých epigenetických mechanismů 



21 

 

může vést ke změně funkce či exprese genů, a tím k maligní transformaci buněk. Poznání, 

že karcinogeneze zahrnuje jak změny genetické tak i epigenetické vede k lepšímu pochopení 

molekulárních cest, které se podílí na vývoji rakoviny, a dále také ke zlepšení diagnostiky 

a predikce různých typů nádorů (Kanwal & Gupta, 2010). Jako první definoval epigenetiku 

v roce 1942 Conrad Waddington jako kauzální interakci mezi geny a jejich produkty, které 

se projeví na fenotypu (Waddington, 2012). Nyní se epigenetika definuje jako studium 

dědičných změn v genové expresi, které vznikají nezávisle na změnách v primární struktuře 

DNA. Epigenetické mechanismy tedy mohou ovlivnit fenotyp1, aniž by ovlivnily genotyp2. 

Tyto mechanismy zahrnují DNA metylaci, histonové modifikace a nekódující RNA (Sharma 

et al., 2010). 

DNA metylace je katalyzována enzymy DNA metyltransferázami. Ty katalyzují 

přenos metylové skupiny ze S-adenosyl methioninu na cytosinové zbytky za vzniku 5-

metylcytosinu. Takto modifikované báze se nejčastěji nachází v místech nazvaných CpG 

ostrůvky (oblasti zvýšené hustoty dinukleotidů cytosin-fosfát-guanin). Přítomnost 

metylovaných CpG ostrůvků v promotorových oblastech genů může potlačit jejich expresi. 

Tento proces může být způsoben právě přítomností 5-methylcytosinů, které interferují 

s navázanými transkripčními faktory nebo s jinými DNA vazebnými proteiny a blokují 

jejich transkripci (Szyf, 2003). U CRC promotorové hypermetylace také potlačují expresi 

tumor supresorových genů. Naopak hypomethylace DNA hraje důležitou roli v genomové 

nestabilitě tím, že narušuje strukturu a integritu chromozomu (Ng & Yu, 2015). Existuje 

řada genů, jejichž hypermetylace byla nalezena u mnoha typů nádorů. U sporadických CRC 

s mikrosatelitní nestabilitou je nejčastěji popsaným genem s hypermetylovanými CpG 

ostrůvky gen MLH1 (Herman et al., 1998; Li et al., 2013).  

Histonové modifikace zahrnují kovalentní změny nukleozómových proteinů tzv. 

histonů, bazických bílkovin, které spolu s DNA tvoří nukleozóm, základní stavební jednotku 

chromatinu. Tyto modifikace se podílí na tzv. remodelaci chromatinu. Chromatin může totiž 

existovat ve dvou formách – v rozvolněné (euchromatin), která je přístupná DNA vazebným 

proteinům a může zde probíhat transkripce a replikace, a ve formě spiralizované 

(heterochromatin), která je proteinům nepřístupná. A právě remodelace je jedním z nástrojů, 

který může regulovat genovou expresi (Sawan & Herceg, 2010). Proto histonové modifikace 

a enzymy, které je zprostředkovávají, jsou klíčovými regulátory, které můžou kontrolovat 

                                                           
1 Fenotyp – soubor všech pozorovatelných vlastností organismu, vytváří se na základě genotypu 
2 Genotyp – soubor všech genů organismu 
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buněčnou proliferaci, diferenciaci a maligní transformaci (Cohen et al., 2011). Chyby 

v těchto procesech můžou vést ke konverzi normální buňky v buňku nádorovou (Wolffe, 

2001). Mezi histonové modifikace patří například metylace, acetylace, fosforylace 

a ubikvitinace. 

Přesto, že náš genom obsahuje více než 90 % genů, které jsou transkripčně aktivní, 

pouze 3 % z těchto genů jsou geny, které přímo kódují proteiny. Geny, které proteiny 

nekódují, jsou zastoupeny především tzv. nekódujícími RNA (Naeini & Ardekani, 2009). 

Tyto nekódující RNA (ncRNA) dělíme na základě své velikosti na dvě hlavní skupiny, a to 

na krátké, nejvýznamnější z nich jsou tzv. mikroRNA (viz. kapitola 3), a dlouhé nekódující 

(long-non coding RNA, lncRNA), což jsou transkripty delší než 200 nukleotidů, avšak od 

klasických kódujících RNA se liší tím, že neobsahují žádné čtecí rámce nebo pouze krátké, 

a to jim znemožňuje účinný překlad do proteinu. Všechny ncRNA hrají důležitou roli 

v regulaci genové exprese. 

 

2.4 Rizikové faktory 

Rizikové faktory ovlivňující vznik CRC mohou být dvojího typu – exogenní 

a endogenní. 

Nejvýznamnějším endogenním rizikovým faktorem CRC je věk. Se stoupajícím 

věkem stoupá i riziko vzniku CRC, jak bylo zobrazeno v grafu č. 4. Mezi další endogenní 

faktory patří různá hereditární a familiární onemocnění tlustého střeva a konečníku jako 

HNPCC, APC či také Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida. 

Exogenní faktory jsou dávány do souvislosti s životním stylem a se složením 

potravy. Zvýšené riziko vzniku CRC je spojeno s nadměrnou konzumací alkoholu 

a s kouřením (Gong et al., 2016; Cho et al., 2015; Wu et al., 1987). Naopak dostatečná 

fyzická aktivita a optimální BMI index (18,5-25) riziko CRC snižují (Wu et al., 1987). Co 

se týče stravy, zvýšené riziko vzniku CRC je spojeno s nadměrným přísunem tuků a zvýšené 

konzumace červeného masa. Na druhou stranu, protektivním faktorem může být příjem 

stravy s dostatečným množství vápníku, vlákniny, ovoce, zeleniny, kyseliny listové a dalších 

důležitých vitamínů (Garland et al., 1985; Mathew et al., 2004; Park et al., 2010). 
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2.5 Screening a terapie 

2.5.1 Screening 

Screening představuje plošné vyšetřování populace za účelem detekce léčitelného 

nádorového onemocnění v jeho časných, tedy léčitelných stádiích, kdy pacienti ještě nemají 

téměř žádné potíže nebo příznaky. V ideálním případě vede screening k záchytu prekanceróz 

– adenomů a popřípadě i jejich odstranění. Jedná se o nejslibnější metodu, která může vést 

k podstatnému snížení incidence a mortality CRC. Mezi základní screeningové metody 

u nás patří testy okultního krvácení do stolice a primární screeningová kolonoskopie. 

Fekální testy na okultní krvácení jsou navrženy tak, aby zjistily přítomnost 

onemocnění ve vzorcích stolice – tzv. okultní krvácení. V porovnání s kolonoskopií jsou tyto 

testy neinvazivní a není zde potřeba žádná dietní opatření. Jedná se také o testy, které jsou 

lehce a levně proveditelné. Nevýhodou je ale relativně nízká citlivost, protože se jedná 

o nespecifický test na jakékoliv krvácení gastrointestinálního traktu (například vředy) 

a navíc tyto testy nejsou schopné detekovat adenomatózní polypy jako prevenci vzniku 

rakoviny (Bretthauer, 2011). Jakýkoliv pozitivní výsledek takového testu musí být tudíž 

ověřen kolonoskopií (Burt et al., 2010). 

Kolonoskopie v dnešní době představuje zlatý standard pro vyšetření tlustého střeva 

a konečníku. Její výhodou je vysoká specifita a citlivost. Kromě detekce nádorů, umožňuje 

objevit i adenomy. Tato metoda je stále častěji a častěji využívaná jako hlavní screeningová 

metoda kolorektálního karcinomu (Bretthauer, 2011). Bohužel i tato metoda má své 

nevýhody jako různá dietní opatření, invazivita vyšetření, možnost krvácení či perforace 

střeva (Burt et al., 2010).  

 

2.5.2 Terapie 

 

Léčbu CRC můžeme rozdělit na léčbu neoadjuvantní a adjuvantní. Neoadjuvantní 

léčba, nejčastěji radioterapie, je předoperační léčba, jejímž cílem je zmenšení nádoru nebo 

metastáz tak, aby bylo možné provést operaci se záměrem léčby (Büchler, 2008). Adjuvantní 

léčba je léčba, která je nasazována po primární nádorové resekci a má za cíl snížit riziko 

návratu onemocnění a smrti (Labianca et al., 2010). Jedním z typů terapií je ještě tzv. 

paliativní léčba. Jedná se o komplexní podpůrnou léčbu pacientů s pokročilým 
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onemocněním, u nichž už se onemocnění nedá vyléčit. Cílem této léčby je prodloužení 

života v přijatelné kvalitě (Dixon & Stamos, 2004). 

Způsob léčby závisí na lokalizaci a rozsahu nádoru. Základním přístupem v léčbě 

rakoviny tlustého střeva je nejčastěji chirurgické odstranění nádoru následované 

chemoterapií. V léčbě rektálního karcinomu má hlavní místo především radioterapie 

a chemoterapie (popřípadě kombinace obou těchto terapií), které můžou být nasazeny, jak 

před chirurgickým zákrokem, tak i po něm. V dnešní době se také do popředí dostává 

biologická léčba, která je nejčastěji nasazována u metastazujících nádorů. 

Chirurgické odstranění nádorů je primární léčba pacientů postižených potencionálně 

léčitelným kolorektálním karcinomem, kdy dochází k odstranění primárního nádoru 

a regionálních lymfatických uzlin (Labianca et al., 2010). 

 Chemoterapie je druh protinádorové léčby schopný zastavit proliferaci a přežívání 

nádorových buněk, který spočívá ve vpravování chemických látek do organismu. Látky, 

které se používají k chemoterapii, se nazývají cytostatika. Základním terapeutickým 

schématem je podání kombinace 5 – fluorouracilu (5-FU) a leukovorinu, kdy leukovorin 

není cytostatikum, ale derivát kyseliny listové. Jeho přidání zvyšuje procento klinických 

odpovědí, avšak neovlivňuje celkové přežití pacientů (Glimelius & Påhlman, 1988; Marin 

et al., 2012; Morse, 2005). U pacientů s vyšším stádiem CRC, popřípadě s metastatickým 

CRC, se nejčastěji používá kombinovaná chemoterapie (Fuchs et al., 2006). Jedná se 

o chemoterapii, která kromě kombinace 5-FU/leukovorin obsahuje ještě další cytostatika, 

nejčastěji se jedná o oxaliplatinu či irinotekan (Büchler, 2008). Pacienti, kteří mají vyšší 

stádia CRC (III-IV) a kteří jsou schopni tolerovat intenzivnější režim chemoterapií, zahajují 

svoji léčbu právě kombinovanou chemoterapií. Celková míra odpovědi pacientů s CRC na 

5-FU chemoterapii je 10-15 %, s kombinovanou terapií pak vyšší, zhruba 40-50 % 

(Douillard et al., 2000; Giacchetti et al., 2000). Obecně však účinnost chemoterapie osciluje 

s mnoha parametry jako například s celkovým genetickým pozadím populace, stádiem 

nádoru a kombinací terapií. 

 U rektálního karcinomu se často využívá před operací radioterapie, která slouží 

k snížení stádia nádoru tzv. downstagingu – zmenšit primárně neresekovatelný nádor 

a převést ho do resekabilního stádia. Radioterapie se využívá nejčastěji v kombinaci 

s chemoterapií tzv. chemoradioterapie (Bosset et al., 2006). 

 Velkým průlomem v léčbě metastatického CRC bylo zavedení tzv. biologických 

léků, tedy tzv. biologické léčby. Nejčastěji používaným lékem u metastatického CRC je 
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bevacizumab. Bevacizumab je monoklonální protilátka proti vaskulárnímu endoteliálnímu 

růstovému faktoru (VEGF), jedná se tedy o inhibitor angiogeneze (McCormack & Keam, 

2008). Dalším, neméně známým biologickým lékem, je cetuximab. Cetuximab je opět 

monoklonální protilátka, která je cílena proti receptoru pro epidermální růstový faktor 

(EGFR). Zablokování takového receptoru vede k přerušení růstového signálu pro nádorovou 

buňku (Cunningham et al., 2004). Nejvýznamnějším znakem, který předpovídá, zda léčba 

cetuximabem bude účinná, je mutace v genu KRAS. KRAS gen kóduje na membránu vázaný 

protein s GTPázovou aktivitou, který zprostředkovává přenos mezi EGFR a dalšími proteiny 

proliferační kaskády Ras/Raf/Mek/Erk. Pokud dojde k mutaci v tomto genu, protein je 

neustále aktivní a přenáší signál, čímž je buňka stimulována k růstu a dělení (Fernandéz-

Medarde & Santos, 2011). U pacientů, kteří mají mutovaný KRAS je onkogenní signál 

nezávislý na EGFR aktivaci, a proto jsou tyto mutace prediktory špatné odpovědi na 

biologickou léčbu (Lievre, 2006). 

 

2.5.3 Biomarkery 

Termín biomarker neboli biologický marker má několik možných definic. Jedna 

z prvních definic byla vyslovena v roce 1998, kdy byl termín „biomarker“ definován jako 

objektivně změřitelný a zhodnocující ukazatel fyziologických nebo patologických procesů 

nebo farmakologických odpovědí na terapeutickou intervenci (Biomarkers Definitions 

Working Group, 2001). Další z mnoha definic popisuje biomarker jako jakoukoliv látku, 

strukturu či proces, který může být v těle měřen a ovlivňuje nebo předpovídá vznik či průběh 

určitého onemocnění (WHO, 2001). Příklady biomarkerů zahrnují vše od tepu a krevního 

tlaku přes jednoduché chemické procesy až po složitější laboratorní testy krve či jiných tkání 

(Strimbu & Tavel, 2010). 

Vzhledem k tomu, že rakovina tlustého střeva a konečníku je v časných stádiích bez 

viditelných příznaků, provádění screeningových programů zaměřených na včasné odhalení 

nádorů je nezbytné pro snížení incidence a mortality CRC. Kolonoskopie představuje 

významné vyšetření detekce CRC především díky své vysoké specifitě a senzitivitě, 

nicméně jeho diagnostická hodnota je snížena kvůli vysokým nákladům, rizikům a také 

faktu, že pro pacienty je to velmi nepříjemné vyšetření.  

Ideální nádorový marker by měl být znakem, který s dostatečnou senzitivitou 

a specifitou odliší nádorový proces od nenádorového. Mělo by se jednat o metody, které jsou 
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bezpečné a nízkonákladové. Nádorové biomarkery mohou zahrnovat proteiny (enzymy, 

receptory), nukleové kyseliny (například DNA či miRNA), protilátky či různé biochemické 

modifikace (Henry & Hayes, 2012). 

Nádorové biomarkery můžeme dle jejich funkce rozdělit na diagnostické, 

prognostické a prediktivní. Diagnostickým biomarkerem rozumíme takový biomarker, který 

by nám pomohl časně detekovat, popřípadě potvrdit onemocnění. Úkolem prognostických 

biomarkerů je podat informaci o pravděpodobné progresi onemocnění. Prediktivní 

biomarkery mají za cíl predikovat pacientovu odpověď na léčbu a tím napomáhají ke 

správné volbě léčby (Gonzalez-Pons & Cruz-Correa, 2015).  

U kolorektálního karcinomu bylo již několik biomarkerů zavedeno do běžné praxe. 

Mezi nejznámější patří gen KRAS a karcinoembryonální antigen (CEA). Jak již bylo řečeno, 

KRAS je nejvýznamnějším prediktivním markerem, který předpovídá účinnost biologické 

léčby pomocí cetuximabu (popřípadě panitumumabu). Pacienti, kteří mají mutovaný gen 

KRAS (zhruba 40 %), mají špatnou odpověď na biologickou léčbu (Lievre, 2006). 

Karcinoembryonální antigen (CEA) je jedním z nejrozšířenějších nádorových markerů 

celosvětově. Jeho hlavní použití je především u nádorů gastrointestinálního traktu, speciálně 

u nádorů tlustého střeva a konečníku. Zvýšená koncentrace sérového CEA u pacientů s CRC 

byla objevena již v roce 1969, kdy se poprvé ukázalo, že CEA může být významným 

prognostickým markerem (Thomson et al., 1969). Zvýšené pooperační hladiny sérového 

CEA jsou nejčastějšími ukazateli recidivy a jsou spojené s nižším přežíváním pacientů (Lin 

et al., 2011; Yakabe et al., 2010). CEA může sloužit také k časné detekci jaterních metastáz 

u pacientů s CRC (Duffy, 2001). 

Studiu biomarkerů je v dnešní době věnovaná téměř stejná pozornost jako hledání 

a vývoji nových léčiv. Výběr vhodných biomarkerů vede totiž k urychlení a upřesnění 

diagnostiky, která potom má dopad na nasazení ideální léčby. To vše vede ke snížení 

mortality daného onemocnění a vzhledem k vysokým cenám nových léčiv by nalezení 

ideálních biomarkerů mělo i pozitivní efekt na ekonomické dopady terapie. Cílem budoucích 

výzkumů je tedy identifikovat nové biomarkery, které by umožnily neinvazivní 

a nízkonákladovou diagnostiku či by měly prognostický nebo prediktivní vliv.  
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3. MikroRNA 

3.1 Základní charakteristika  

MikroRNA jsou třída malých nekódujících RNA o velikosti zhruba 21–25 

nukleotidů. Jsou to významné regulátory genové exprese, které kontrolují jak fyziologické, 

tak patologické procesy v organizmu jako například vývoj či maligní transformaci (Wahid 

et al., 2010). Identifikovány byly u mnoha eukaryot včetně člověka (Perron & Provost, 

2010). 

Aby mohla být krátká RNA označena jako miRNA, musí splňovat několik kritérií, 

která jsou dvojího typu – expresní kritéria a kritéria biogeneze. Za prvé se musí jednat 

o zhruba 22 nukleotidů dlouhý RNA transkript, který je detekovatelný různými metody 

například Nothern blotem či real time PCR. Dále musí být identifikována přibližně 22 

nukleotidů dlouhá sekvence v cDNA knihovně. Struktura prekurzoru musí být vlásenková 

a dlouhá zhruba 60-80 nukleotidů. Sekvence miRNA a jejího prekurzoru musí být 

fylogeneticky konzervovaná. Poslední kritérium souvisí s tím, že pokud dojde k inhibici 

funkce enzymu DICER je detekovatelná zvýšená akumulace prekurzorů (Ambros et al., 

2003). 

První miRNA byla objevena v roce 1993 u Caenorhabditis elegans, kdy se skupina 

vědců zabývala studiem genů podílejících se na regulaci vývoje háďátka. Jedním z těchto 

genů byl gen lin-4 (Lee et al., 1993). Tehdy Lee a kolegové popsali, že gen lin-4 nekóduje 

protein, ale produkuje dva malé transkripty, které jsou komplementární k repetitivní 

sekvenci v 3´ nepřekládané oblasti (3´UTR) mRNA dalšího genu zapojeného do vývoje 

háďátka, konkrétně lin-14. Tím, že se transkripty naváží do již zmíněné oblasti, dochází 

k represi translace genu lin-14. Tímto způsobem lin-4 negativně reguluje hladinu protein 

LIN-14 (Lee et al., 1993). O sedm let později byla popsána další miRNA a to let-7. Tato 21 

nukleotidů dlouhá RNA negativně reguluje geny lin-14, lin-28, lin-41, lin-42 a daf-12. 

Mechanismus fungování regulace je stejný jako u genu lin-4, tedy že let-7 je 

komplementární k sekvenci 3´UTR mRNA těchto genů (Ruvkun et al., 2000). Výsledkem 

zmíněných studií je tedy zjištění, že miRNA mohou sloužit jako translační represory 

komplementárních mRNA. 

 V dnešní době existuje velké množství databází, které nám podávají velké 

množství informací, o již objevených miRNA. Nejrozsáhlejší a nejvíce užívanou databází je 

bezpochyby databáze MiRBase. Tato databáze zahrnuje sekvence všech publikovaných 
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maturovaných miRNA spolu s jejich vlásenkovými prekurzory a dále poznámky týkající se 

objevu struktury a funkce dané miRNA (Griffiths-Jones et al., 2006). Za poslední roky došlo 

k obrovskému navýšení počtu objevených miRNA. Aktuální verze (v.21) databáze MiRBase 

obsahuje přes 28 000 prekurzorových miRNA a více než 35 000 maturovaných miRNA 

(http://www.mirbase.org/). Pro dobrou orientaci v těchto databázích je důležité ovládat 

správnou nomenklaturu miRNA. MiRNA jsou pojmenovávány podle několika základních 

pravidel. Základ názvu tvoří třípísmenková zkratka mir, která je následovaná pomlčkou 

a číslem, které většinou odpovídá pořadí, ve kterém byly miRNA objeveny (př. mir-135). 

Označení „mir“ bez velkého písmen „R“ odpovídá pre-miRNA, zatímco označení „miR“ 

s velkým písmenem se vztahuje k maturované formě. MiRNA, které mají velmi podobné 

sekvence (liší se v jednom či dvou nukleotidech) se označují stejným číslem, ale je u nich 

ještě přidána přípona v podobě malého písmenka (např. mir-135a, mir-135b). Odlišné 

prekurzorové miRNA, které vedou ke vzniku identických maturovaných forem, ale jejichž 

geny jsou lokalizovány na různých místech genomu, se označují další pomlčkou a číselnou 

příponou (mir-135a-1 a mir-135a-2). Databáze miRNA využívají ještě tří až čtyřpísmenkové 

předpony, které nám vyjadřují druh, u kterého se daná miRNA nachází. Pro člověka je tato 

zkratka hsa = homo sapiens (hsa-mir-135). Pokud dvě maturované miRNA pocházejí 

z protichůdných řetězců vlásenkové struktury jedné prekurzorové miRNA, potom jsou 

označeny příponou -3p nebo -5p (Desvignes et al., 2015; Issler & Chen, 2015). 

 

3.2 Biogeneze a funkce 

MiRNA se vyznačují specifickou biogenezí. Většina genů pro miRNA je 

přepisována pomocí RNA polymerázy II do dlouhého primárního transkriptu nazývaného 

pri-miRNA (MacFarlane & Murphy, 2010). Tento primární transkript je poté v jádře štěpen 

ribonukleázou Drosha a proteinem DGCR8 (Digeorge syndrome critical region gene 8). 

Komplex těchto dvou proteinů je nazýván jako „Microprocessor complex“. Výsledkem 

tohoto štěpení jsou krátké, zhruba 70 nukleotidů dlouhé vlásenkové struktury známé jako 

prekurzorové miRNA (pre-miRNA). Pre-miRNA jsou poté exportovány z jádra do 

cytoplazmy pomocí exportního proteinu exportinu 5 (XPO5) (Desvignes et al., 2015). XPO5 

rozpoznává přesah na 3´konci pre-miRNA, který zde vytvoří Drosha při sestřihu, naváže se 

na pre-miRNA a přenáší jí přes membránu za přítomnosti Ran-GTP kofaktoru (Yi et al., 

2003). V cytoplazmě se nachází enzym DICER, který odštěpí smyčku pre-miRNA a tím 

http://www.mirbase.org/
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dojde ke vzniku maturované dvouřetězcové miRNA (často označované miRNA:miRNA*). 

Na tento duplex se poté naváže Argonaut (Ago) protein, který je schopný dvouvláknovou 

strukturu rozplést. Jedno vlákno zaniká, na druhém zůstává navázán protein Argonaut 

a spolu tvoří tzv. RISC (RNA-induced silencing complex) komplex (Desvignes et al., 2015). 

To, který řetězec bude součástí RISC komplexu, závisí na termodynamické rovnováze. 

Řetězec, jehož 5´- konec je méně stabilní, je zabudován do RISC komplexu (Schwarz et al., 

2003). Úlohou miRNA v tomto komplexu je navést komplex na cílovou mRNA a poté ji 

regulovat. 

MiRNA reguluje cílové geny pomocí dvou hlavních mechanismů, a to degradací 

a represí translace cílové mRNA. Komplementarita sekvencí mRNA a miRNA je klíčový 

faktor, který rozhoduje o osudu cílové mRNA. Úplná komplementarita je typická především 

pro rostliny a dochází při ní k úplné degradaci mRNA. Naopak neúplná komplementarita, 

která je typická spíše pro živočichy, je spojená právě s represí translace mRNA. V obou 

případech dojde k tzv. genovému silencingu, tedy k umlčení genové exprese. Tento jev se 

nazývá RNA intereference (Agrawal et al., 2003). 

 

Obrázek č. 3, Biogeneze mikroRNA 

(Winter et al., 2009) 
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3.3 MikroRNA a rakovina 

Prvním důkazem propojení miRNA s nádorovým onemocněním byla studie 

zabývající se úsekem chromozomu 13q14, u kterého dochází k deleci ve více než polovině 

případů chronické lymfocytární leukémie (CLL). Úsek, který je deletován, ve většině 

případů kóduje dvě miRNA a to miR-15a a miR-16-1. U pacientů s CLL byly nalezeny 

snížené expresní hladiny právě těchto miRNA (Calin et al., 2002). Později se ukázalo, že 

jedním z cílů těchto miRNA je onkogen BCL2. Zmíněné miRNA fungují tedy jako tumor 

supresory, protože svou aktivitou inhibují translaci BCL2 onkogenu, jehož produktem je 

důležitý protiapoptotický protein. Tento fakt podporuje poznatky o tom, že u pacientů s CLL 

byla detekována zvýšená exprese právě BCL2 (Calin et al., 2005). Tento objev odstartoval 

vlnu obrovského zájmu o miRNA u mnoha typů nádorů.  

V předchozí kapitole byla popsána funkce miRNA. MiRNA tedy mohou ovlivňovat 

cílové mRNA represí translace či dokonce jejich degradací, a to včetně těch, které 

zprostředkovávají důležité procesy kancerogeneze. Právě degradace, popřípadě translační 

represe, cílové mRNA má za následek zabránění exprese proteinu, který může v buňce 

sloužit jako tumor supresor nebo jako onkoprotein. Jediná miRNA může cílit až na stovky 

mRNA a naopak jedna mRNA může být regulována více miRNA (Baek et al., 2008). Více 

než 50 % genů kódujících miRNA se nachází na fragilních místech chromozomů, k jejichž 

deleci popřípadě amplifikaci dochází během karcinogeneze (Calin et al., 2004). Onkogenní 

miRNA podporují rozvoj nádoru inhibicí tumor supresorových genů, popřípadě genů, které 

kontrolují buněčnou diferenciaci a apoptózu. Exprese těchto miRNA je v nádorech zvýšená 

(Espinosa & Slack, 2006). Naopak tumor supresorové miRNA mají u nádorových buněk 

snížené expresní hladiny a jejich funkcí je, že zabraňují rozvoji nádoru tím, že inhibují 

onkogeny (Shenouda & Alahari, 2009). 

Maligní nádor je charakterizován na základě šesti charakteristik: soběstačnost 

růstových faktorů, necitlivost k faktorům regulující buněčný cyklus, porucha apoptózy, 

neomezený replikační potenciál, schopnost angiogeneze, schopnost invazivity a tedy tvorby 

metastáz (Hanahan & Weinberg, 2000). V současné době předpokládáme, že miRNA jsou 

schopny regulovat maligní transformaci, a to ve všech již zmíněných vlastnostech maligního 

nádoru. 

Příkladem tumor supresorové miRNA je miR-34a, která je transkripčním cílem 

proteinu p53 a má tedy vliv na regulaci buněčného cyklu. Tato miRNA působí jako tumor 
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supresor tím, že podporuje zastavení buněčného cyklu, apoptózu i stárnutí buněk potlačením 

exprese několika cílových genů, které jsou v regulaci buněčného cyklu zapojeny (He et al., 

2007). Tumor supresorový charakter byl pozorován i u rodiny miRNA označované jako let-

7, která negativně reguluje onkogen RAS. Snížená hladina této miRNA u nádorů vede ke 

zvýšeným hladinám onkogenu RAS a tedy ke zvýšené proliferační aktivitě (Johnson et al., 

2005). 

Naopak onkogenní funkce byla popsána u miR-221 a miR-222, které cílí na klíčový 

inhibitor buněčného cyklu – protein p27. Expresní hladiny p27 jsou často snížené u velkého 

množství nádorů (například u glioblastomu) a právě tyto miRNA jsou za to zodpovědné 

(Gillies & Lorimer, 2007; le Sage et al., 2007). Zvýšená exprese miR-21 je dalším 

společným znakem řady nádorových onemocnění. Tato miRNA působí jako antiapoptická, 

tedy blokuje expresi genů souvisejících s apoptózou (Chan et al., 2005). 

Aberantní expresní hladiny miRNA u pacientů s nádorovým onemocněním 

a zdravých jedinců byly popsány již v několika studií (Iorio et al., 2005; Montagnana et al., 

2017). Existuje několik mechanismů, díky nimž je možný vznik aberantních expresních 

hladin miRNA. Nejčastěji diskutovanými mechanismy jsou genetické změny (zahrnující 

chromosomální aberace, polymorfismy a mutace), epigenetické změny (například 

hypermetylace), regulace transkripčních faktorů a změny v biogenezi miRNA (Lee & Dutta, 

2009). 

 

3.4 Cirkulující mikroRNA 

V dnešní době už je v klinické praxi dostupných několik nádorových biomarkerů 

jako například karcinoembryonální antigen (CEA), alfa-fetoprotein (AFP) či prostatický 

specifický antigen (PSA). Objevení nových nádorových biomarkerů, které by umožnily 

časnou diagnózu bezpříznakového onemocnění, a to nejlépe neinvazivní formou, a které by 

mnohem přesněji predikovaly vývoj onemocnění a jeho odpověď na protinádorovou léčbu, 

jsou v zájmu odborné veřejnosti již dlouho. Nalezení takovýchto biomarkerů by mohlo vést 

k individualizaci léčebného plánu pro konkrétního pacienta, a tedy usnadnit rozvoj 

personalizované medicíny. Cirkulující miRNA by mohly být vhodnými kandidáty. 

Cirkulující (extracelulární) mikroRNA jsou miRNA přítomné v extracelulárním prostoru 

včetně tělních tekutin. Cirkulující miRNA byly identifikovány ve všech tělních tekutinách 
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jako sérum (Lawrie et al., 2008), plazma (Mitchell et al., 2008), mateřské mléko (Kosaka et 

al., 2010), folikulární tekutina (da Silveira et al., 2012), sliny, kolostrum, slzy, amniotická 

tekutina, sperma, moč, mozkomíšní tekutina, pleurální tekutina či peritoneální tekutina 

(Weber et al., 2010). Existence cirkulujících miRNA v séru a jejich potenciál sloužit jako 

nádorové biomarkery byly poprvé popsány v roce 2008 u pacientů s difúzním 

velkobuněčným B-lymfomem (DLBCL). V této studii popsali mimo jiné jednu z výhod 

cirkulujících miRNA a to, že jsou lehce detekovatelné a dále že vyšší expresní hladiny jsou 

asociovány s diagnostickým pozadím pacientů s DLBCL (Lawrie et al., 2008). Další 

výhodou cirkulujících miRNA je jejich stabilita (Chim et al., 2008). Cirkulující miRNA 

zůstávají stabilní i když jsou vystaveny náročným podmínkám jako var, vysoké nebo nízké 

pH, prodloužená doba skladování či opakované zmrazování a rozmrazování, zatímco většina 

buněčných RNA je při takových to podmínkách rychle degradována (Mitchell et al., 2008; 

Turchinovich et al., 2011). 

 MiRNA mohou být do extracelulárního prostoru (tělních tekutin) uvolňovány 

několika cestami. Jednou z nich je, že miRNA mohou být zabaleny do membránových 

vezikulů jako jsou například exozomy či mikropartikule (Valadi et al., 2007). Exozomy jsou 

buněčné extracelulární vezikuly, které zprostředkovávají buněčnou komunikaci a také se 

podílejí na imunoregulaci tím, že usnadňují prezentaci antigenu. Tyto váčky přenáší kromě 

miRNA do recipientní buňky i další látky, jako jsou proteiny, mRNA i DNA (Hu et al., 

2012). Právě exozomy napomáhají stabilitě miRNA, protože je chrání před degradací 

specifickými RNázami (Pegtel et al., 2010). Další studie popsaly, že kromě exozomů 

a mikropartikulí může být přenos miRNA zprostředkován i pomocí apoptotických tělísek 

(Sohel, 2016). Apoptotická tělíska jsou malé membránové váčky, které jsou uvolňovány 

během programované buněčné smrti (apoptózy). Obecně lze tedy popsat dvě dráhy vedoucí 

k přítomnosti miRNA v cirkulaci. Za prvé, se může jednat o pasivní uvolňování 

z poškozených, nekrotických nebo apoptotických buněk. Druhá cesta je pomocí 

mikrovezikul a je tedy označována jako cesta aktivní, protože vyžaduje energie ve formě 

ATP (Pan & Johnstone, 1984). 

 

3.5 Sledované mikroRNA u CRC 

 

Poprvé byla popsána spojitost CRC s cirkulujícími miRNA v roce 2009. V této studii 

autoři stanovovali expresní hladiny miR-17-93 a miR-92, které byly významně zvýšené 
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v plazmě u pacientů s CRC oproti zdravým kontrolám. Výsledkem bylo zjištění, že uvedené 

miRNA mají potenciál jako diagnostický marker se specifitou 89 % a citlivostí 70 %. 

Expresní hladiny těchto miRNA v plazmě se u pacientů, u kterých proběhla chirurgická 

resekce, snížily (Ng et al., 2009a). 

V následující tabulce jsou uvedeny miRNA, kterými jsem se zabývala v této 

diplomové práci a jejich dosavadně zjištěná asociace s CRC. 

 

Tabulka č. 1, Studované mikroRNA a jejich vztah k CRC 

(↑ = zvýšené expresní hladiny, ↓ = snížené expresní hladiny) 

MikroRNA Materiál Potenciál Reference 

miR-17 krev Diagnostický 

- ↑ expresní hladiny u pacientů 

s CRC než u zdravých kontrol 

Prognostický 

- ↓ postoperační expresní hladiny 

než předoperační 

(Zekri et al., 2016) 

(Ng  et al., 2009a) 

miR-18a krev Diagnostický 

- ↑ expresní hladiny u pacientů 

s CRC než u zdravých kontrol 

(Luo et. al., 2013) 

(Vega et al., 2013) 

(Giráldez et al., 2013) 

(Zekri et al., 2016) 

miR-18b tkáň Prognostický 

- ↓ expresní hladiny u pacientů 

s jaterními metastázemi než 

u pacientů bez metastáz 

(Chen et al., 2011) 

miR-19a krev Diagnostický 

- ↑ expresní hladiny u pacientů 

s CRC než u zdravých kontrol 

(Zekri et al., 2016) 

(Zhu et al., 2017) 

(Giráldez et al., 2013) 

miR-19b krev Diagnostický 

- ↑ expresní hladiny u pacientů 

s CRC než u zdravých kontrol 

(Giráldez et al., 2013) 

(Zekri et al., 2016) 

miR-20a krev Diagnostický 

- ↑ expresní hladiny u pacientů 

s CRC než u zdravých kontrol 

 

(Luo et al., 2013) 

(Zhang et al., 2014) 

(Zekri et al., 2016) 
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Prediktivní 

- asociace s chemorezistencí 

miR-20b tkáň Diagnostický 

- ↑ expresní hladiny u pacientů 

s CRC než u zdravých kontrol 

(Zhu et al., 2014) 

miR-21 krev Diagnostický 

- ↑ expresní hladiny u pacientů 

s CRC než u zdravých kontrol 

Prognostický 

- asociace s velikostí nádoru, 

metastázemi a přežitím  

(Luo et al., 2013) 

(Wang et al., 2014) 

(Toiyama et al., 2013) 

(Liu et al., 2013) 

(Monzo et al., 2015) 

miR-103 krev Diagnostický 

- ↑ expresní hladiny u pacientů 

s CRC než u zdravých kontrol 

Prognostický 

- ↑ expresní hladiny s vyšším 

stádiem TNM 

- ↑ exprese u pacientů 

s metastázemi 

- ↑ exprese korelovala s nižší 

dobou přežití 

(Nonaka et al., 2015) 

(Mao et al., 2016) 

miR-106a krev Diagnostický 

- ↑ expresní hladiny u pacientů 

s CRC než u zdravých kontrol 

(Chen et al., 2015) 

miR-133a krev Diagnostický 

- ↑ expresní hladiny u pacientů 

s CRC než u zdravých kontrol 

(Luo et al., 2013) 

miR-143 krev Diagnostický 

- ↑ expresní hladiny u pacientů 

s CRC než u zdravých kontrol 

(Luo et al., 2013) 

(Schou et al., 2014) 

 

miR-497 buněčné 

linie 

Diagnostický 

- ↓ expresní hladiny u pacientů 

s CRC než u zdravých kontrol 

Prognostický 

- ↓ expresní hladiny s vyšším 

stádiem TNM 

(Qiu et al., 2016) 

(Guo et al., 2013) 

(Wang et al., 2015) 
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- ↓ exprese u pacientů 

s metastázemi než u pacientů bez 

metastáz 

Prediktivní 

- ↑ exprese činí buňky citlivější 

k léčbě pomocí 5-FU 

miR-564 Dosud nestudovaná u CRC 

miR-6752 Dosud nestudovaná u CRC 
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4. Cíle 

Hypotézou mé diplomové práce je, že cirkulující mikroRNA v plazmě představují 

diagnostické, prediktivní či prognostické markery. Hlavním cílem mé diplomové práce bylo 

charakterizovat expresní hladiny vybraných miRNA v plazmě u zdravých lidí a pacientů 

s rektálním karcinomem při opakovaných sledováních a stanovit jejich prognostickou, 

prediktivní a diagnostickou hodnotu. 
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5. Materiál a metody 

5.1 Sběr biologického materiálu 

 Pro stanovování biomarkerů v rámci mé diplomové práce byly použity vzorky krve 

od 21 pacientů s rektálním karcinomem. Odběry krve u těchto osob zajistilo Chirurgické 

oddělení Thomayerovy nemocnice v Praze. Dále bylo použito 42 zdravých kontrol od dárců 

krve z transfúzního oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Odběry 

biologického materiálu byly schváleny příslušnými etickými komisemi v rámci příslušného 

projektu. Odebraný biologický materiál byl ihned zpracován a skladován při -80 °C. 

 Pro tuto studii byli vybráni pouze pacienti s diagnózou C20, tedy pacienti s rektálním 

karcinomem. Obecně je kolorektální karcinom molekulárně a klinicky velmi heterogenním 

onemocněním. Mezi karcinomem tlustého střeva a konečníku bylo pozorováno několik 

odlišných charakteristik, tyto rozdíly zakládají nutnost volby jiné léčebné strategie. Naopak 

samotný rektální karcinom je velmi homogenní. Dalším důvodem zahrnutí pouze pacientů 

s rektálním karcinomem je počet uskutečněných studií. Na základě dostupné literatury lze 

říci, že většina studií byla doposud zaměřena především na profilování miRNA celkově 

u CRC (dg. C18, C19, C20), nebo pouze u karcinomů tlustého střeva (dg. C18), a naopak je 

zatím velmi málo studií zaměřených na profilování miRNA u rektálních karcinomů (dg. 

C20). Z těchto důvodů jsme se rozhodli zaměřit pouze na studium rektálního karcinomu. 

 Celkem se studovalo 21 pacientů, z nichž 14 bylo mužů a 7 žen. Průměrný věk 

u skupiny pacientů byl 63,6 ± 10,5 let (rozptyl 41–81 let). U všech pacientů byly zjištěny 

anamnestické a klinické údaje, jako rok narození, TNM klasifikace, stav přežívání 

a informace o absolvovaných terapiích. Souhrn veškerých těchto údajů znázorňuje tabulka 

č. 2. U pacientů byly provedeny tři odběry. První odběr byl proveden během diagnostiky 

onemocnění, druhý zhruba po 6-9 měsících od stanovení diagnózy, kdy byl předpoklad 

skončení terapie, a poslední odběr zhruba 1 rok od diagnózy. 
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Tabulka č. 2, Charakteristiky pacientů zapojených do studie 

Charakteristiky pacientů  N 

Věk v době diagnostiky 

nádoru 

Průměr + SD 63,6 ±10,5 

Pohlaví Muži 14 

 Ženy 7 

Neoadjuvantní terapie   Ano 12 

 Ne 9 

Adjuvantní terapie Ano 5 

 Ne 16 

T (rozsah nádoru) Tis 1 

 1 4 

 2 6 

 3 6 

 4 4 

N (postižení regionálních 

lymfatických uzlin) 

0 19 

 1 2 

M (přítomnost metastáz) 0 21 

 1 0 

Stav přežívání Žijící 4 

 Zemřelí 17 

 

 

5.2 Použité přístroje a reagencie 

Použité přístroje: centrifuga (Hettich), box s digestoří, inkubátor (Incu-Line VWR) 

termomixér (Eppendorf Thermomixer C), vortex (V1 Biosan), centrifuga Jouan BR4i, 

Agilent 2100 bioanalyzátor, termocykler (MJ Research PTC 200), IFC kontroller 

(Fluidigm), Biomark reader (Fluidigm), Dynamic array chip (Fluidigm) 
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Použité kity:  Plasma/serum circulating and exosomal RNA purification kit (Norgen 

Biotek, Kanada) 

Agilent RNA 6000 Nano Kit (Agilent, USA) 

Taqman MicroRNA Reverse Transcription Kit (ThermoFisher,USA) 

Další použité reagencie: 96% ethanol, beta-merkaptoethanol, cel-mir-39 spike 

(ThermoFisher Scientific), MegaplexTM PreAmp primery (ThermoFisher), IQ supermix 

(BioRad), Taqman Universal master mix II (ThermoFisher), 20X GE Sample Loading 

Reagent (Fluidigm), Taqman mikroRNA assays (ThermoFisher) 

 

5.3 Izolace plazmy z krve 

Odebraná periferní krev se ponechala 30 minut ve tmě při pokojové teplotě a poté se 

centrifugovala (14 000 rpm, 10 min). Po centrifugaci se ve zkumavce vytvořily tři vrstvy, 

kdy horní obsahovala plazmu. Tato vrstva byla odebrána Pasteurovo pipetou do nové 

označené falkonové zkumavky a promíchána. Separovaná plazma byla skladována při             

- 80 °C. 

 

5.4 Izolace mikroRNA 

Izolace mikroRNA ze vzorků plazmy byla prováděna kitem Plasma/Serum 

circulating and exosomal RNA purification kit (Norgen Biotek, Kanada). MikroRNA byla 

izolována v boxu s digestoří kvůli práci s β-merkaptoethanolem, který má specifický zápach. 

Před započetím práce je potřeba si připravit několik reagencií. Slurry C2 bylo potřeba 

rozehřát při 60 °C po dobu 20 minut na termomixéru, neboť tato reagencie obsahuje zrníčka 

pryskyřice, která se obtížně rozpouští. Za druhé, k lyzačnímu pufru A byl přidán β-

merkaptoethanol (na každý 1ml lyzačního pufru A se přidalo 10 µl β-merkaptoethanolu). 

Tento protokol byl optimalizován pro 1 ml plazmy, pokud byl objem plazmy menší než 1 ml, 

přidávalo se příslušné množství sterilního PBS do finálního objemu 1 ml. V případě, že je 

izolace prováděna s jiným množstvím plazmy, je potřeba množství reagencií upravit dle 

tabulky č. 2. Před začátkem izolace bylo přidáno 90 ml 96% ethanolu do promývacího 
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roztoku. Na ledu byl rozpuštěn Cel-mir-39 spike z Caernohabditis elegans (ThermoFisher 

Scientific, USA), který je při izolaci důležitý pro kontrolu účinnosti izolace. 

 

Tabulka č. 3, Množství reagencií pro izolaci mikroRNA z různého objemu plazmy 

Množství 

plazmy (ml) 

Slurry C2 

(ml) 

Lys. buffer A s 

merkaptoethanolem 

(ml) 

96 % (ml) 

1 0,2 1,8 3 

1,5 0,2 2,8 4,5 

2 0,2 3,8 6 

 

Nejprve byla rozmražena plazma při pokojové teplotě (zhruba 5 minut). Po 

rozmrznutí byla tato plazma centrifugována (1300 rpm, 4 °C, 5 min). V 5 ml zkumavkách 

se smíchalo 0,2 mL Slurry C2 a 1,8 mL lyzačního pufru A (již s β-merkaptoethanolem). Do 

této směsi se poté přidalo 1 mL plazmy, případně PBS, a 2 µl spike-in. Tato směs byla poté 

vortexována (15 sec) a nakonec inkubována na thermomixéru (60 °C, 10 min). Po inkubaci 

bylo k této směsi přidáno 3 ml 96% ethanolu, směs byla opět promíchána vortexem (15 sec) 

a nakonec centrifugována (1000 rpm, 90 sec). Po centrifugaci se opatrně odebral supernatant 

tak, aby peleta zůstala na dně. K této peletě se přidalo 300 µl lyzačního pufru A (již bez β-

merkaptoethanolu), poté se zkumavka vortexovala (15 sec) a znovu inkubovala (60 °C, 10 

min). Po inkubaci se do této směsi přidalo 300 µl ethanolu a směs se opět vortexovala (15 

sec). Výsledná směs byla poté přenesena na kolonku umístěnou ve sběrné zkumavce 

a centrifugována (14 000 rpm, 1 min). To, co prošlo přes kolonku (tzv. flow through) do 

sběrné zkumavky, bylo vylito. Po tomto kroku následovaly promývací fáze, kdy se na 

kolonku přidalo 400 µl promývací roztok A, dále se kolonka nechala stočit na centrifuze 

(14 000 rpm, 1 min) a opět bylo odstraněno „flow-through“. Tento krok byl opakován ještě 

dvakrát tak, aby byla provedena celkem tři promytí. Po promytí následovala tzv. suchá 

centrifugace (14 000 rpm, 3 min). Kolonka byla poté přenesena a vložena do finální eluační 

zkumavky. Přímo doprostřed membrány kolonky bylo přidáno 50 µl eluačního roztoku A a 

nakonec byla dvakrát provedena centrifugace (1. 2000 rpm, 2 min, 2. 14 000 rpm, 3 min). 

Tímto byl eluován roztok obsahující mikroRNA. Vyizolovaná mikroRNA byla skladována 

při -80 °C. 
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5.5 Kontrola kvality a koncentrace izolované RNA 

Kvalita a koncentrace izolované miRNA byla analyzována pomocí Agilent 

Bioanalyzer 2100 (Agilent, USA) za použití kitu Agilent RNA 6000 Nano (Agilent, USA). 

Čip na analýzu vzorků byl připraven podle výrobcem přiloženého protokolu. Práce 

se vzorky a s RNA standardem/žebříčkem byla prováděna v laminárním boxu a na ledu až 

do rozpracování na alikvoty. Nejprve byl připraven gel. Připravený alikvot gelu 

a fluorescenční barvičky (RNA 6000 Nano dye concentrate) se před použitím inkuboval 

30 minut při pokojové teplotě a bez přístupu světla. Poté se vortexovala barva a přidal se 

1 µl této barvy do připraveného alikvotu gelu. Tato směs se poté opět vortexovala 

a centifugovala (14 000 rpm, 10 min). Dále byl vzat čip (který je součástí kitu) a vložen do 

tzv. přípravné stanice („priming“) a do označené jamky bylo naneseno 9 µl gelu. „Priming“ 

stanice byla poté uzavřena a byl stlačen tlakovací píst. Po 30 sekundách byl píst povolen 

a tím došlo k rozprostření gelu po čipu. Dále bylo ještě naneseno 9 µl gelu do dvou 

označených jamek. Do všech ostatních jamek bylo vždy naneseno po 5 µl markeru (RNA 

6000 Nano Marker). Nakonec do jamky pro standard/žebříček bylo připipetováno 1 µl 

standardu/žebříčku a do 11 zbylých jamek vždy po 1 µl vzorku. Čip byl poté vortexován 

a vložen do bioanalyzátoru. 

 

5.6 Vybrané mikroRNA a jejich sekvence 

Celkem bylo pro analýzu vybráno 15 miRNA.  Pomocí RNA microarrayí byla 

nejprve v naší laboratoři provedena analýza 70 párových tkáňových vzorků pacientů 

s rektálním karcinomem. Tato práce není součástí mé diplomové práce, byla provedena 

naším oddělením a je součástí souběžného projektu. Celkem se analyzovalo 2555 miRNA, 

z nichž byly vybrány ty, které vyšly statisticky významně spjaty s recidivou rektálního 

karcinomu. Konkrétně se jednalo o: miR-17, miR-18a, miR-18b, miR-19a, miR-19b, miR-

20a, miR-20b, miR-21, miR-103, miR-106a, miR-133a, miR-143, miR-497, miR-564 

a miR-6752. Sekvence, lokaci a cílené geny těchto miRNA znázorňuje tabulka č. 4. 

Kandidátní miRNA byly normalizovány vůči miR-186, která byla posouzena pomocí 

Normfinder jako nejstabilnější (Chen et al., 2017). 
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Tabulka č. 4, Vybrané mikroRNA, jejich sekvence, umístění a cílené geny 

Zdroj: mirbase, DIANA-Tarbase v7.0 

Gen sekvence Lokace Cílené geny 

miR-17 CAAAGUGCUUACAGUGCAGGUAG chr.13 MAP3K9, RGMB, EFCAB14, 

ARAP2, ZNF148, TBC1D9, 

STAT3, ANKRD13C, 

ARNTL2, CCND2 

miR-18a UAAGGUGCAUCUAGUGCAGAUAG chr.13 INADL, ZNF367, GIGYF1, 

TAOK1, CAD, CAMK2N1, 

RNF187, MAP3K9, 

ANKRD13C, RASA2 

miR-18b UAAGGUGCAUCUAGUGCAGUUAG chr.X INADL, ZNF367, GIGYF1, 

TAOK1, CAD, CAMK2N1, 

RNF187, MAP3K9, 

ANKRD13C, LSM14B 

miR-19a UGUGCAAAUCUAUGCAAAACUGA chr.13 EIF4G2, NHLRC2, CCNT1, 

SYNCRIP, LSM8, FOXC1, 

MYLIP, ZNF711, DEPDC1, 

FAM192A 

miR-19b UGUGCAAAUCCAUGCAAAACUGA chr.13 SMAD5, FOXK2, SIK2, 

ZFYVE9, LRP12, PICALM, 

ZNF664, NUSAP1, MEX3C, 

NFE2L2 

miR-20a UAAAGUGCUUAUAGUGCAGGUAG chr.13 GINM1, RUFY2, C2CD2, 

TNKS2, PTPN4, SIK1, 

EFCAB14, RASL11B, 

ZNF367, RORA 

miR-20b ACUGUAGUAUGGGCACUUCCAG chr.X MAP3K9, PFN2, EFCAB14, 

TBC1D9, STAT3, RASL11B, 

ARNTL2, CCND2, F2R, 

ITPKB 

miR-21 UAGCUUAUCAGACUGAUGUUGA chr.17 GATAD2B, YOD1, KLHL15, 

FRS2, ADNP, BRG2, 

HNRNPU, KPNA4, AGO4, 

RHOB 

miR-103 AGCAGCAUUGUACAGGGCUAUGA chr.5 ATP13A3, AGO1, FBXW7, 

CCNE1, YRDC, WEE1, 

ZNF711, MLK4, HECTD4, 

CDC27 
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miR-106a AAAAGUGCUUACAGUGCAGGUAGC chr.X PTPN4, C2CD2, RGMB, 

ROCK2, RORA, REST, 

STK17B, ZNF148, RUFY2, 

PFN2 

miR-133a UUUGGUCCCCUUCAACCAGCUG chr.18 NUP160, SGPP1, COL8A1, 

FAM160B1, CELF1, 

TSPAN18, MAP3K2, 

TAOK1, MTMR4, E2F3 

miR-143 UGAGAUGAAGCACUGUAGCUC chr.5 OTUD4, EIF2AK2, ASH1L, 

RC3H2, PKD2, SOBP, 

ZDHHC2, KMT2D, QSER1, 

TENM4 

miR-497 CAGCAGCACACUGUGGUUUGU chr.17 CCNE1, WEE1, ARL2, 

PRDM4, SLC25A22, SESN1, 

AGO1, USP14, PRKAB2, 

MLK4 

miR-564 AGGCACGGUGUCAGCAGGC chr.3 TLN1, DRAM1, YWHAE, 

CALM3, CD2AP, MYO1D, 

ANGPTL2, TPP1, EGFR, 

MMP2 

miR-6752 GGGGGGUGUGGAGCCAGGGGGC chr.11 dosud nestanovené 

 

 

5.7 Reverzní transkripce 

Jednotlivé vzorky mikroRNA byly poté přepsány pomocí reverzní transkripce do tzv. 

cDNA (complementary) pomocí TaqMan MicroRNA Reverse Transcription Kit 

(ThermoFisher, USA). Vzorky byly nejprve rozředěny na koncentraci 40 ng/µl. Dále byla 

podle počtu reakcí připravena reakční směs (viz. tabulka č. 4). Zkumavky s touto směsí byly 

poté ručně promíchány a cetrifugovány. Tyto zkumavky byly pak dále inkubovány na ledu 

po dobu 5 minut. Po inkubaci byly vzorky vloženy do termocykleru, kde již proběhla 

samotná reverzní transkripce. Její teplotní profil je uveden v tabulce č. 5. Po přepsání do 

cDNA byly vzorky uschovány při -20 °C. 
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Tabulka č. 5, Množství reagencií pro jednu reakční směs reverzní transkripce 

Komponenty reakční směsi Množství na jeden vzorek (µl) 

RNA vzorek 2 µl 

RT primer 4 µl 

100mM dNTPs 0,2 µl 

Reverzní transkriptáza 2 µl 

Pufr pro RT 1 µl 

Inhibitor RNáz 0,13 µl 

Voda 0,67 µl 

Celkový objem reakce 10 µl 

 

Tabulka č. 6, Teplotní profil reverzní transkripce 

Čas Teplota 

30 min 16 °C 

30 min 42 °C 

5 min 85 °C 

∞ 4 °C 

 

 

5.8 Preamplifikace 

Před samotnou RT-PCR reakcí byla provedena ještě preamplifikace vzorku. 

Preamplifikace poskytuje dostatečné množství vzorku, a tedy možnost analýzy více genů. 

Při preamplifikaci jsou používány MegaplexTM PreAmp Primery (10x), což jsou dvě sady 

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

výchozího materiálu.  

Do zkumavky bylo napipetováno 2 µl cDNA. Dále bylo k cDNA přidáno 1,5 µl 

preamplifikačního primer mixu, 5 µl IQ super mixu a 1,5 µl vody. Preamplifikace probíhala 

ve čtyřech krocích (viz tabulka č. 6) a byla provedena v cykleru.  
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Tabulka č. 7, Teplotní profil preamplifikace 

Teplota Čas Počet cyklů 

95 °C 3 min 1 

95 °C 15 s 18 

59 °C 4 min 18 

4 °C ∞  

 

 

5.9 Real-time PCR 

Analýza exprese vybraných mikroRNA byla provedena pomocí Real-Time PCR 

systému Biomark HD (Fluidigm). Na začátku byly připraveny dvě směsi, které byly poté 

nanášeny do jamek na příslušných čipech. První směs obsahovala 1 µl cDNA 

(preamplifikovaná 10x naředěná cDNA), dále 2,5 µl Taqman Universal master mix II a 0,25 

µl 20x GE „sample reagent“ a 1,25 µl vody. Druhá směs se skládala z 2,5 µl primeru a z 2,5 

µl 2x GE „assay loading reagent“. Po napipetování směsí na čip, byl tento čip vzat a vložen 

do přístroje IFC Controller, kde se obě směsi promíchaly. Po promíchání byl čip vložen do 

přístroje Biomark Reader, kde již proběhla samotná Real-Time PCR reakce. Kroky této 

reakce jsou znázorněny v tabulce č. 7. Analýza a shromáždění dat proběhlo pomocí softwarů 

Fluidigm Real-Time PCR Analysis software a Biomark data collection software. 

Tabulka č. 8, Teplotní profil Real-Time PCR 

Teplota Čas Počet cyklů 

50 °C 5 s 1 

95 °C 10 min 40 

95 °C 15 s 40 

60 °C 1 min 40 
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5.10 Statistické vyhodnocení 

Kandidátní miRNA byly normalizovány vůči miR-186. Statistická analýza byla 

provedena pomocí softwaru GenEx qPCR data analysis software (version 6, MultiD) 

a pomocí SAS sofware (version 9.3, SAS). Statisticky významné rozdíly mezi odběry 

pacientů a kontrol byly hodnoceny parametrickým t-testem a testem analýzy rozptylu 

(ANOVA testem). Výsledek testu ukazuje, zda se střední hodnoty navzájem liší nebo ne. 

Výsledkem jsou tři hodnoty, z nichž hodnota p odráží významnost nalezených rozdílů. 

Hodnota p menší než 0,05 byla považována za ukazatel statisticky významného rozdílu. 

Statisticky významné rozdíly byly podrobeny Bonferroniho korekci (<0,003). Při této 

korekci byla nová hladina významnosti vypočítána jako podíl původní hladiny významnosti 

a počtu sledovaných biomarkerů (0,05/15). 
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6. Výsledky 

6.1 MikroRNA s významnými rozdíly mezi kontrolami a jednotlivými odběry 

pacientů 

 Celkem bylo analyzováno 15 miRNA, z nichž u 11 byly nalezeny signifikantní 

rozdíly mezi kontrolami a jednotlivými odběry pacientů. Jednalo se o miR-19a, miR-19b, 

miR-20a, miR-20b, miR-103, miR-106a, miR-133a, miR-143, miR-497, miR-564 a miR-

6752. 

 

 

Graf č. 5, Expresní hladiny miR-19a u kontrol a pacientů 

 

Tabulka č. 9, p-hodnoty a jejich významnost – miR-19a 

 p-hodnoty */**/*** 

kontroly vs. 1. odběr 0,386 bez signifikance 

kontroly vs. 2. odběr 0,002* ** 

kontroly vs. 3. odběr 0,0004* *** 

1. odběr vs. 2. odběr 0,029 * 

1. odběr vs. 3. odběr 0,006 ** 

2. odběr vs. 3. odběr 0,343 bez signifikance 

(Hodnoty označené * jsou statisticky významné i po Bonferroniho korekci) 
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Mezi expresními hladinami miR-19a kontrol a pacientů při prvním odběru nebyly 

zjištěny žádné signifikantní rozdíly. Avšak s každým dalším odběrem u pacientů docházelo 

k postupnému snižování exprese této miRNA, a u druhého a třetího odběru jsou již vidět 

významné rozdíly v porovnání s kontrolami. 

 

 

Graf č. 6, Expresní hladiny miR-19b u kontrol a pacientů 

 

Tabulka č. 10, p-hodnoty a jejich významnost – miR-19b 

 p-hodnoty */**/*** 

kontroly vs. 1. odběr 0,071 bez signifikance 

kontroly vs. 2. odběr 0,725 bez signifikance 

kontroly vs. 3. odběr 0,027 * 

1. odběr vs. 2. odběr 0,009 ** 

1. odběr vs. 3. odběr <0,0001* *** 

2. odběr vs. 3. odběr 0,020 * 

(Hodnoty označené * jsou statisticky významné i po Bonferroniho korekci) 

 

Mezi expresními hladinami miR-19b kontrol, prvního a druhého odběru pacientů 

nebyly zjištěny žádné významné rozdíly. Statisticky významný rozdíl byl ale patrný mezi 
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kontrolami a třetími odběry. Tato miRNA byla ale charakterizována významnými rozdíly 

mezi jednotlivými odběry pacientů, nejvyšší rozdíl byl pozorován mezi 1. a 3. odběrem. 

 

 

Graf č. 7, Expresní hladiny miR-20a u kontrol a pacientů 

 

Tabulka č. 11, p-hodnoty a jejich významnost – miR-20a 

 p-hodnoty */**/*** 

kontroly vs. 1. odběr 0,006 ** 

kontroly vs. 2. odběr <0,0001* *** 

kontroly vs. 3. odběr 0,052 bez signifikance 

1. odběr vs. 2. odběr 0,101 bez signifikance 

1. odběr vs. 3. odběr 0,378 bez signifikance 

2. odběr vs. 3. odběr 0,017 * 

(Hodnoty označené * jsou statisticky významné i po Bonferroniho korekci) 

 

U miR-20a bylo pozorováno snížení exprese u pacientů oproti kontrolám. Toto 

snížení bylo nejvyšší u druhého odběru. U třetího odběru došlo ke zvýšení expresních hladin 

oproti expresním hladinám při druhém odběru, avšak oproti zdravým lidem nebyly již 

hladiny rozdílné. 
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Graf č. 8, Expresní hladiny miR-20b u kontrol a pacientů 

 

Tabulka č. 12, p-hodnoty a jejich významnost – miR-20b 

 p-hodnoty */**/*** 

kontroly vs. 1. odběr 0,003* ** 

kontroly vs. 2. odběr <0,0001* *** 

kontroly vs. 3. odběr 0,012 * 

1. odběr vs. 2. odběr 0,066 bez signifikance 

1. odběr vs. 3. odběr 0,570 bez signifikance 

2. odběr vs. 3. odběr 0,023 * 

(Hodnoty označené * jsou statisticky významné i po Bonferroniho korekci) 

 

Exprese miR-20b byla u pacientů oproti kontrolám snížena. Toto snížení bylo 

nejvyšší u druhého odběru, tedy v období zhruba po skončení terapie pacienta. Mezi 

jednotlivými odběry pacientů byl významný rozdíl pouze mezi druhým a třetím odběrem. 
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Graf č. 9, Expresní hladiny miR-103 u kontrol a pacientů 

 

Tabulka č. 13, p-hodnoty a jejich významnost – miR-103 

 p-hodnoty */**/*** 

kontroly vs. 1. odběr <0,0001* *** 

kontroly vs. 2. odběr 0,011 * 

kontroly vs. 3. odběr 0,047 * 

1. odběr vs. 2. odběr 0,038 * 

1. odběr vs. 3. odběr 0,027 * 

2. odběr vs. 3. odběr 0,677 bez signifikance 

(Hodnoty označené * jsou statisticky významné i po Bonferroniho korekci) 

 

U miR-103 byla pozorována významně nižší exprese v období diagnózy v čase 

diagnózy (1. odběr) oproti kontrolám. U dalších odběrů došlo již ke zvýšení expresní 

hladiny, avšak oproti kontrolám byly tyto hladiny stále významně snížené. 
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Graf č. 10, Expresní hladiny miR-106a u kontrol a pacientů 

 

Tabulka č. 14, p-hodnoty a jejich významnost – miR-106a 

 p-hodnoty */**/*** 

kontroly vs. 1. odběr 0,0001* *** 

kontroly vs. 2. odběr <0,0001* *** 

kontroly vs. 3. odběr 0,033 * 

1. odběr vs. 2. odběr 0,603 bez signifikance 

1. odběr vs. 3. odběr 0,044 * 

2. odběr vs. 3. odběr 0,011 * 

(Hodnoty označené * jsou statisticky významné i po Bonferroniho korekci) 

 

U miR-106a byly pozorovány významně snížené hladiny u pacientů oproti zdravým 

kontrolám. Rozdíl je nejvyšší u druhého odběru. Při třetím odběru se již expresní hladiny 

oproti předešlým odběrům zvýšily a vykazovaly významné rozdíly i oproti kontrolám. 
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Graf č. 11, Expresní hladiny miR-133a u kontrol a pacientů 

 

Tabulka č. 15, p-hodnoty a jejich významnost – miR-133a 

 p-hodnoty */**/*** 

kontroly vs. 1. odběr 0,005 ** 

kontroly vs. 2. odběr 0,0001* *** 

kontroly vs. 3. odběr 0,001* ** 

1. odběr vs. 2. odběr 0,505 bez signifikance 

1. odběr vs. 3. odběr 0,505 bez signifikance 

2. odběr vs. 3. odběr 0,614 bez signifikance 

(Hodnoty označené * jsou statisticky významné i po Bonferroniho korekci) 

 

U pacientů bylo pozorováno významné zvýšení exprese miR-133a oproti zdravým 

kontrolám, zejména pak u druhého odběru. Konkrétně mezi jednotlivými odběry pacientů 

nebyly nalezeny žádné významné rozdíly. 
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Graf č. 12, Expresní hladiny miR-143 u kontrol a pacientů 

 

Tabulka č. 16, p-hodnoty a jejich významnost – miR-143 

 p-hodnoty */**/*** 

kontroly vs. 1. odběr 0,001* ** 

kontroly vs. 2. odběr 0,0001* *** 

kontroly vs. 3. odběr 0,0005* *** 

1. odběr vs. 2. odběr 0,405 bez signifikance 

1. odběr vs. 3. odběr 0,570 bez signifikance 

2. odběr vs. 3. odběr 0,858 bez signifikance 

(Hodnoty označené * jsou statisticky významné i po Bonferroniho korekci) 

 

U pacientů byla oproti kontrolám pozorována významně zvýšená hladina miR-143 

a to u všech tří odběrů. Mezi jednotlivými odběry pacientů nebyly nalezeny žádné významné 

rozdíly. 
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Graf č. 13, Expresní hladiny miR-497 u kontrol a pacientů 

 

Tabulka č. 17, p-hodnoty a jejich významnost – miR-497 

 p-hodnoty */**/*** 

kontroly vs. 1. odběr 0,002* ** 

kontroly vs. 2. odběr <0,0001* *** 

kontroly vs. 3. odběr 0,007 ** 

1. odběr vs. 2. odběr 0,012 * 

1. odběr vs. 3. odběr 0,658 bez signifikance 

2. odběr vs. 3. odběr 0,005 ** 

(Hodnoty označené * jsou statisticky významné i po Bonferroniho korekci) 

 

U miR-497 bylo zaznamenáno významné zvýšení exprese u pacientů v porovnání se 

zdravými kontrolami. Toto zvýšení bylo nejvyšší při druhém odběru. Při třetím odběru došlo 

k mírnému snížení expresních hladin v porovnání s druhým odběrem, avšak oproti 

kontrolám byly hladiny stále významně vyšší.  
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Graf č. 14, Expresní hladiny miR-564 u kontrol a pacientů 

 

Tabulka č. 18, p-hodnoty a jejich významnost – miR-564 

 p-hodnoty */**/*** 

kontroly vs. 1. odběr <0,0001* *** 

kontroly vs. 2. odběr <0,0001* *** 

kontroly vs. 3. odběr <0,0001* *** 

1. odběr vs. 2. odběr 0,358 bez signifikance 

1. odběr vs. 3. odběr 0,960 bez signifikance 

2. odběr vs. 3. odběr 0,404 bez signifikance 

(Hodnoty označené * jsou statisticky významné i po Bonferroniho korekci) 

 

U miR-564 bylo zjištěno významné zvýšení exprese u všech tří odběrů pacientů 

v porovnání se zdravými lidmi. U průběhu jednotlivých odběrů pacientů byly tyto hladiny 

stabilní a nebyly zde nalezeny žádné signifikantní rozdíly. 
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Graf č. 15, Expresní hladiny miR-6752 u kontrol a pacientů 

 

Tabulka č. 19, p-hodnoty a jejich významnost – miR-6752 

 p-hodnoty */**/*** 

kontroly vs. 1. odběr <0,0001* *** 

kontroly vs. 2. odběr <0,0001* *** 

kontroly vs. 3. odběr <0,0001* *** 

1. odběr vs. 2. odběr 0,695 bez signifikance 

1. odběr vs. 3. odběr 0,857 bez signifikance 

2. odběr vs. 3. odběr 0,856 bez signifikance 

(Hodnoty označené * jsou statisticky významné i po Bonferroniho korekci) 

 

Významné zvýšené exprese u odběrů oproti kontrolám bylo rovněž pozorováno 

u miR-6752. Co se týče jednotlivých odběrů, nebyly zde nalezeny žádné významné rozdíly 

podobně jako u miR-564.  
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6.2 MikroRNA a jejich spojitost s neoadjuvantní terapií 

Následující grafy a tabulky znázorňují dvě miRNA (miR-133a a miR-6752), které 

byly odlišně exprimované u pacientů, kteří absolvovali neoadjuvantní terapii a pacientů, 

kteří ji neabsolvovali. U obou genů bylo pozorováno významné zvýšení exprese u pacientů, 

kteří tuto terapii absolvovali. 

 

 

Graf č. 16, Expresní hladiny miR-133a u pacientů, kteří absolvovali neoadjuvantní terapii 

a u pacientů, kteří tuto terapii neabsolvovali 

 

Tabulka č. 20, p-hodnoty a jejich významnost – miR-133a – neoadjuvance 

 p-hodnoty */**/*** 

Neo vs. bez neo 0,049 * 
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Graf č. 17, Expresní hladiny miR-6752 u pacientů, kteří absolvovali neoadjuvantní terapii 

a u pacientů, kteří tuto terapii neabsolvovali 

 

Tabulka č. 21, p-hodnoty a jejich významnost – miR-6752 - neoadjuvance 

 p-hodnoty */**/*** 

Neo vs. bez neo 0,049 * 

 

 

6.3 MikroRNA a jejich spojitost s přežíváním 

Některé miRNA byly spjaty s přežíváním. Byly zde nalezeny významné rozdíly mezi 

expresními hladinami žijících pacientů a pacientů, kteří zemřeli v nedávné době. U šesti 

miRNA (miR-17, miR-18a, miR-18b, miR-20a, miR-20b a miR-106a) byly nalezeny vyšší 

hladiny u prvního odběru u žijících pacientů a u miR-21 byly pozorovány hladiny opačné. 
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Graf č. 18, Expresní hladiny miR-17 u žijících pacientů a u pacientů, kteří zemřeli v nedávné době 

 

Tabulka č. 22, p-hodnoty a jejich významnost – miR-17- stav přežívání 

 p-hodnoty */**/*** 

Žijící vs. zemřelí 0,01 * 
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Graf č. 19, Expresní hladiny miR-18a u žijících pacientů a u pacientů, kteří zemřeli v nedávné době 

 

Tabulka č. 23, p-hodnoty a jejich významnost – miR-18a – stav přežívání 

 p-hodnoty */**/*** 

Žijící vs. zemřelí 0,0005* *** 

(Hodnota označená * je statisticky významná po Bonferroniho korekci) 
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Graf č. 20, Expresní hladiny miR-18b u žijících pacientů a u pacientů, kteří zemřeli v nedávné době 

 

Tabulka č. 24, p-hodnoty a jejich významnost – miR-18b – stav přežívání 

 p-hlodnoty */**/*** 

Žijící vs. zemřelí 0,05 * 
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Graf č. 21, Expresní hladiny miR-20a u žijících pacientů a u pacientů, kteří zemřeli v nedávné době 

 

Tabulka č. 25, p-hodnoty a jejich významnost – miR-20a – stav přežívání 

 p-hodnoty */**/*** 

Žijící vs. zemřelí 0,008 ** 
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Graf č. 22, Expresní hladiny miR-20b u žijících pacientů a u pacientů, kteří zemřeli v nedávné době 

 

Tabulka č. 26, p-hodnoty a jejich významnost – miR-20b – stav přežívání 

 p-hodnoty */**/*** 

Žijící vs. zemřelí 0,01 * 
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Graf č. 23, Expresní hladiny miR-21 u žijících pacientů a u pacientů, kteří zemřeli v nedávné době 

 

Tabulka č. 27, p-hodnoty a jejich významnost – miR-21- stav přežívání 

 p-hodnoty */**/*** 

Žijící vs. zemřelí 0,02 * 
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Graf č. 24, Expresní hladiny miR-106a u žijících pacientů a u pacientů, kteří zemřeli v nedávné 

době 

 

Tabulka č. 28, p-hodnoty a jejich významnost – miR-106a – stav přežívání 

 p-hodnoty */**/*** 

Žijící vs. zemřelí 0,004 ** 
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7. Diskuze 

Cílem mé diplomové práce bylo charakterizovat expresní hladiny miRNA v plazmě 

u zdravých lidí a pacientů s rektálním karcinomem a zhodnotit, zda by mohly být využity 

jako diagnostické, prediktivní či prognostické biomarkery. Pro nejlepší výsledek v léčbě 

rakoviny je důležitý především screening, tedy časné zachycení nádoru ještě v rané fázi. 

V dnešní době existuje několik screeningových metod (jako například kolonoskopie či testy 

na okultní krvácení do stolice), které s sebou ale přináší spoustu nevýhod jako například 

invazivitu, nízkou senzitivitu či nákladnost. Z tohoto důvodu odborná komunita v poslední 

době usiluje o nalezení nových biomarkerů, které by byly neinvazivní, nenákladné 

a dostatečně citlivé a specifické. A právě miRNA se jeví jako slibní kandidáti.  

Celá řada studií byla již publikována ohledně analýz expresních hladin miRNA 

u kolorektálního karcinomu (Luo et al., 2013; Ng et al., 2009; Zekri et al., 2016; Zhu et al., 

2017). Na základně zjištěných molekulárních a klinických rozdílů mezi rakovinou tlustého 

střeva a rektálním karcinomem by ale měly být tyto dva typy studovány separátně 

(Vymetalkova et al., 2016). Oproti tlustému střevu, existuje pouze omezený dat a publikací 

zabývajících se sledováním expresních hladin miRNA u pacientů s rektálním karcinomem, 

a proto jsme se v naší analýze soustředili pouze na pacienty s rektálním karcinomem. 

Identifikací miRNA u rektálního karcinomu se zabývalo několik prací (Caramés et 

al., 2015; Gaedcke et al., 2012; Li et al., 2012; Lopes-Ramos et al., 2014). Velmi málo těchto 

článků je přímo o cirkulujících miRNA, které mají vyšší diagnostický potenciál než tkáňové 

miRNA, a to především díky nízké invazivitě vyšetření. Nicméně existuje i několik studií 

zabývajících se cirkulujícími miRNA a rektálním karcinomem a většina těchto studií se 

zabývá předoperační chemoradioterapií (nCRT) (Azizian et al., 2015; Hiyoshi et al., 2015; 

Jo et al., 2017). Předoperační chemoradioterapie je základním postupem v léčbě rektálního 

karcinomu, zvláště proto, že prokázala nižší výskyt lokálních recidiv a zlepšuje celkový 

výsledek u pacientů s rektálním karcinomem (Sauer et al., 2004). 

V této diplomové práci byly identifikovány expresní hladiny miRNA v plazmě 

u pacientů s rektálním karcinomem a u zdravých kontrol. Celkem bylo do studie zařazeno 

21 pacientů s opakovanými odběry a 42 kontrol. Kromě 15 miRNA byla do studie zařazena 

ještě kontrolní miRNA (miR-186), která byla použita jako endogenní kontrola. MiRNA byly 

vybrány na základě provedených tkáňových RNA mikroarrayí (pilotní experiment) z nichž 

byly vybrány ty, které vyšly statisticky významně spjaty s recidivou rektálního karcinomu. 
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Tato studie není náplní mé diplomové práce, její výsledky nebyly ještě publikovány, ale je 

součástí souběžného projektu na našem oddělení. 

V naší studii bylo několik miRNA spjato s přežíváním. Jednou z nich je miR-17. 

MiR-17 je součástí klastru mir-17-92, do kterého kromě této miRNA patří dále i miR-18a, 

miR-19a, miR-19b-1, miR-20a, a miR-92a-1 (Concepcion et al., 2012). Některé z těchto 

uvedených miRNA nám v naší studii vyšly rovněž spjaty s přežíváním (miR-18a a miR-

20a). Asociaci miR-17 s přežíváním potvrzuje i několik dalších studií (Fang et al., 2014; Ma 

et al., 2012). Zvýšenou hladinu miR-17 v plazmě a v séru u pacientů s kolorektálním 

karcinomem demonstruje několik studií (Giráldez et al., 2013; Ng et al., 2009; Zekri et al., 

2016). Toto zvýšení exprese, ale bohužel naše studie nepotvrzuje, neboť zde nebyl žádný 

významný rozdíl mezi pacienty s rektálním karcinomem a zdravými kontrolami, a to ani 

mezi jednotlivými odběry pacientů. Důvodem tohoto odlišného výsledku může být počet 

pacientů, neboť má diplomová práce zahrnuje menší počet pacientů, než je počet pacientů 

v těchto studiích. Expresní hladina této miRNA byla studována i v tkáních, kde byla její 

hladina u pacientů s kolorektálním karcinomem vyšší než u zdravých kontrol (Luo et al., 

2012; Ma et al., 2012). Co se týče rektálního karcinomu, byla tato miRNA analyzována ve 

vztahu s předoperační chemoradioterapií, kdy dochází ke snížení expresní hladiny po této 

léčbě (Jo et al., 2017). Mezi geny zapojené do procesu karcinogeneze a cílené tímto klastrem 

(mir-17-92) se řadí například PTEN (Takakura et al., 2008), E2F (O’Donnell et al., 2005; 

Sylvestre et al., 2007), TGFBR2 (Dews et al., 2010), TSP-1 (Dews et al., 2006) či gen MET 

(Reid et al., 2012). 

Další miRNA, které byly spjaty s přežíváním, jsou miR-18a a miR-18b. Obě tyto 

miRNA vykazovaly v naší studii vyšší expresní hladinu u žijících pacientů, než u pacientů, 

kteří zemřeli v nedávné době. Cirkulující miR-18a byla řadou studií prokázána jako 

aberantně exprimovaná u pacientů s CRC oproti zdravým lidem a mohla by tedy být slibným 

kandidátem jako diagnostický biomarker pro CRC (Vega et al., 2013; Zekri et al., 2016). 

MiR-18b byla popsána spíše v tkáňových vzorcích CRC, kde byla objevena snížená expresní 

hladina u pacientů s jaterními metastázemi než u pacientů bez jaterních metastáz (Chen et 

al., 2011). U rektálního karcinomu byla popsána spojitost mezi expresní hladinou miR-18b 

a chemoradioterapií (Azizian et al., 2015).  

Rodina miR-20 (miR-20a a miR-20b) vykazovala v naši studii u pacientů s rektálním 

karcinomem sníženou expresi. MiR-20a i miR-20b byly také spjaty s přežíváním. Pacienti, 

kteří v nedávné době zemřeli, vykazovali nižší expresní hladiny těchto miRNA při prvním 
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odběru. Stejná korelace miR-20a s přežitím byla popsána i u hepatocelulárního karcinomu 

(Fan et al., 2013). 

MiR-21 je jednou z nejstudovanějších z námi analyzovaných miRNA. Pro tuto 

miRNA je typické zvýšení exprese u pacientů s CRC oproti kontrolám jak v tkáni, tak 

i v tělních tekutinách (Cai et al., 2012; Luo et al., 2013). Kromě CRC je také nadměrně 

exprimovaná i u jiných malignit, jako jsou například hepatocelulární karcinom či rakovina 

prostaty (Bihrer et al., 2011; Yaman Agaoglu et al., 2011). Tyto společné znaky vedou ke 

stanovisku, že by miR-21 mohla mít funkci jako onkogen. Dokonce byl již popsán jeden 

z cílů této miRNA, a to tumor supresorový gen PTEN (Meng et al., 2007; Peralta-Zaragoza 

et al., 2016). Kromě diagnostického potenciálu byla u této miRNA identifikována také 

asociace s velikostí nádoru, metastázemi a také s přežíváním (Toiyama et al., 2013). 

Korelaci s přežíváním potvrzuje i naše studie, kdy vyšší expresní hladiny miR-21 byly 

pozorovány u pacientů, kteří zemřeli v nedávné době v porovnání s žijícími pacienty. Mezi 

miR-21 cílené geny zapojené do kolorektální kancerogeneze patří například: PTEN (Xiong 

et al., 2012), PDCD4 (Ferraro et al., 2014) a CDC25A (Wang et al., 2009). MiR-21 se dá 

považovat za jeden z nejslibnějších biomarkerů pro časnou detekci a prognózu CRC. 

Výrazné zvýšení exprese u pacientů oproti kontrolám bylo pozorováno u miR-133a, 

miR-143, miR-497, miR-564 a miR-6752, kde hladiny jsou významně rozdílné i po 

Bonferroniho korekci. U miR-6752 a miR-133a byla dokonce nalezena asociace 

s neoadjuvantní terapií. MiR-564 a miR-6752 nebyly dosud příliš popsány u CRC. Expresní 

hladiny miR-564 byly však popsány u jiných nádorových onemocněních jako glioblastom, 

chronická myeloidní leukémie či karcinom žaludku, kdy bylo u pacientů s těmito 

onemocněními nalezeno snížení exprese této miRNA (Guo et al., 2017; Jiang et al., 2016; 

Rokah et al., 2012). U miR-143 byla prokázána korelace s odpovědí na nCRT u rektálního 

karcinomu – u pacientů, kteří odpovídají na tuto léčbu byly nalezeny signifikantně nižší 

hladiny než u pacientů, kteří na tuto léčbu nereagují. MiR-143 by tedy mohla být 

prediktivním markerem odpovědi na nCRT (Hiyoshi et al., 2015). To může být způsobeno 

prostřednictvím cílení genů jako FXYD3 (Simmer et al., 2015), ERK5 či NF-κB (Borralho et 

al., 2009), které ovlivňují chemosenzitivitu buněk. Další geny, které tato miRNA targetuje 

a jsou zapojeny do kolorektální tumorigeneze jsou například KRAS (Chen et al., 2009), 

DNMT3a (Ng et al., 2009b) a MACC1 (Zhang et al., 2012). 

Na druhé straně významné snížení exprese u pacientů oproti kontrolám bylo 

pozorováno u miR-103 a miR-106a, kde jsou opět hladiny významně rozdílné i po 
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Bonferroniho korekci. MiR-106a byla rovněž spjata s přežíváním. Spojitost snížené exprese 

miR-106a a kratší doby přežívání potvrzuje i další studie (Díaz et al., 2008). 

Výsledky mé diplomové práce dokazují, že expresní hladiny miRNA v plazmě se liší 

u pacientů s rektálním karcinomem oproti zdravým kontrolám. Statisticky zvýšená expresní 

hladina u pacientů oproti kontrolám byla nalezena u: miR-133a, miR-143, miR-497, miR-

564 a miR-6752. Naopak snížené hladiny u pacientů byly identifikovány u: miR-19a, miR-

20a, miR-20b, miR-103 a miR-106a. Dále byly identifikovány dvě miRNA asociované 

s neoadjuvantní terapií a to miR-133a a miR-6752 a sedm miRNA spjatých s přežíváním 

(miR-17, miR-18a, miR-18b, miR-20a, miR-20b, miR-21 a miR-106a).  

Závěrem lze říci, že studované miRNA by mohly být velmi slibnými biomarkery jak 

pro detekci, tak i pro stanovení prognózy u pacientů s rektálním karcinomem. Nicméně pro 

zavedení do klinické praxe je potřeba ještě provést validační studie na rozsáhlejším počtu 

pacientů a také funkční studie in vivo a in vitro, které by potvrdily jejich slibný potenciál. 
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8. Závěr 

Hlavním cílem mé diplomové práce bylo charakterizovat expresní profily vybraných 

miRNA v plazmě u pacientů s rektálním karcinomem a u kontrolní skupiny a tím ověřit 

hypotézu výskytu aberantních expresních hladin miRNA u tohoto onemocnění. K ověření 

této hypotézy byly stanoveny expresní hladiny pomocí real-time PCR. Dalším cílem bylo 

stanovit prognostickou hodnotu těchto miRNA, a tedy potvrdit či vyvrátit jejich 

využitelnost, jako diagnostických, prognostických či prediktivních biomarkerů. 

V této práci jsme prokázali statisticky významně zvýšené i snížené expresní hladiny 

miRNA v plazmě u pacientů oproti kontrolní skupině. Dále jsme také identifikovali miRNA 

spojené s neoadjuvantní terapií a miRNA asociované s přežíváním. Jako jedna 

z nejslibnějších miRNA, které jsme studovali, se jeví miR-21, u které, jako u jediné miRNA 

spjaté s přežíváním, byly identifikovány vyšší hladiny u prvního odběru pacientů, kteří 

v nedávné době zemřeli než u dosud žijících pacientů.  

Pro kolorektální karcinom, jakož i další nádorová onemocnění, je nejdůležitější 

především časná detekce onemocnění, protože čím dříve je onemocnění diagnostikováno, 

tím je šance na přežití vyšší. Z tohoto důvodu se v posledních letech usiluje o nalezení 

nových biomarkerů, které by umožnily detekovat nádor v co nejčasnějších stádiích. 

Cirkulující miRNA byly navrženy již řadou studií jako slibné biomarkery jak kolorektálního 

karcinomu, tak i ostatních nádorových onemocněních. Právě nízká invazivita, snadná 

detekce a vysoká stabilita zvyšující potenciál těchto molekul. U kolorektálního karcinomu 

bylo popsáno již několik využití miRNA, a to především jako diagnostických 

a prognostických biomarkerů, dále ale také jako prediktivních biomarkerů odpovědi 

pacientů na různé druhy léčby. Pro zavedení do klinické praxe je potřeba provést ještě další 

studie.  

Na základě našich výsledků lze na závěr říci, že se nám podařilo charakterizovat 

expresní hladiny miRNA v plazmě u pacientů s rektálním karcinomem i u kontrolní skupiny 

a tím potvrdit výskyt aberantních expresních hladin různých miRNA. Dále se nám podařilo 

potvrdit diagnostický i prognostický potenciál miRNA. Má diplomová práce byla pilotní 

studií tohoto zaměření na našem oddělení a budou na ni navazovat ještě další studie. 
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