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Fenbendazol (FEN) je širokospektré benzimidazolové anthelmintikum, které se hojně 

používá k prevenci a léčbě helmintóz u hospodářských zvířat. Používání anthelmintik je 

spojeno s rizikem jejich přestupu do životního prostředí, kde mohou mít potenciální vliv na 

necílové organismy včetně rostlin. Ty přicházejí do styku s anthelmintiky a jejich metabolity 

především díky hnojení zemědělské půdy chlévskou mrvou anebo přicházejí přímo do 

kontaktu s exkrementy léčených zvířat na pastvinách. Není mnoho studií, které by se 

zabývaly buněčnou fyziologii a buněčným metabolismem rostlin ovlivněných 

anthelmintiky, proto jsme se zapojili do studie jejíž část se zabývala vlivem FEN na 

transkriptom a genetickou expresi u huseníčku rolního (Arabidopsis thaliana). A. thaliana 

je jednoděložná rostlina, která je velmi častým modelovým organismem vyšších rostlin, její 

genom byl v roce 2000 publikován, což umožnilo rozsáhlý výzkum genové exprese. 

Cílem této práce bylo sledování exprese vybraných genů A. thaliana v listech a kořenech po 

vystavení 5 µM FEN po 24 a 72 hodinách a verifikace RNA-microarray analýzy pomocí 

kvantitativní PCR. Z obou rostlinných tkání proběhla izolace RNA, která byla reverzní 

transkripcí přepsána do cDNA. Ta byla dále upravena dle protokolu a analyzována pomocí 

kvantitativní real-time PCR. Exprese sledovaných vybraných genů byla porovnána 

s kontrolní skupinou, která nebyla ovlivněná FEN. Bylo zjištěno, že pouze kořeny poskytují 

signifikantní změny v expresi vybraných genů, proto byla verifikace RNA-microarray 

provedena pouze u vzorků kořenů. Mezi oběma metodami byla nalezena dobrá shoda 

výsledků.  
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Fenbendazole (FEN) is a broad-spectrum benzimidazole anthelmintic that is widely used to 

prevent and treat helminthoses in farm animals. The use of anthelmintics is associated with 

the risk of their transfer to the environment, where they can potentially affect non-target 

organisms, including plants. They come into contact with anthelmintics and their metabolites 

mainly due to the fertilization of farmland with manure and/or come directly into contact 

with the excrements of treated animals on pastures. There have not been many studies 

focused on the cell physiology and cell metabolism of plants affected by anthelmintics, 

which lead to our participation in a study which dealt, in part, with the influence of FEN on 

the transcriptome and gene expression in model plant Arabidopsis thaliana. A. thaliana is 

a monocotyledonous plant, which is a very common model organism of higher plants. Its 

genome was also published in 2000, allowing extensive research into gene expression. 

The aim of this work was to monitor expression of selected A. thaliana genes in leaves and 

roots after exposure to 5 μM of FEN after 24 and 72 hours and to verify RNA-microarray 

analysis by quantitative PCR. RNA isolation was performed from both plant tissues, which 

was transcribed back into cDNA by reverse transcription. This was further modified 

according to the protocol and analysed using quantitative real-time PCR. Expression of the 

selected genes was compared to the control group that was not affected by FEN. It was found 

that only roots provide significant changes in the expression of selected genes. Therefore, 

RNA-microarray verification was only performed on root samples. A good match was found 

between the results of the two methods. 
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ÚVOD 

Intenzivní používání veterinární léčiv, v našem případě anthelmintik, užívaných 

v prevenci a léčbě chorob u hospodářských a zájmových zvířat představuje skryté riziko 

znečištění životního prostředí. Ta se do životního prostředí dostávají především výměšky 

(trus, hnůj, moč) léčených zvířat, nevhodným zacházením s nevyužitými léčivy, potravou 

a obaly, dále pak špatnými výrobními procesy. Do půdy, povrchové a podzemní vody, se 

tak dostávají směsi léčiv a jejich metabolitů, jejichž potenciální účinky na řadu 

organismů, v našem případě rostliny, jsou studovány jen velice zřídka (Bártíková 

a kol. 2015). Léčiva působí nejenom na mnohé biochemické a fyziologické funkce, ale 

také na signální dráhy, které mohou být ovlivněny na úrovni genové exprese. Studium 

genové exprese se proto jeví jako vhodný nástroj pro sledování změn, které nastávají po 

vystavení rostlin těmto xenobiotikům (Ramel a kol. 2012). 

Porovnáním genové exprese rostlin stejného druhu, z nějž jedna byla vystavena léčivu 

a druhá nikoliv, můžeme zjistit, zda se exprese genů zvýšila nebo snížila, což slouží 

k porozumění mechanismu účinku léčiva vůči rostlinám. Nejpoužívanějšími metodami, 

které můžeme využít pro hodnocení genové exprese je kvantitativní řetězová 

polymerázová reakce (qPCR) a RNA-microarray. V této práci byla použita qPCR, která 

je považována za referenční metodu mezi amplifikačními metodami, (díky své vysoké 

senzitivitě) qPCR je charakteristická svou vysokou senzitivitou, přesností 

a porovnatelností výsledků.  

Tato práce se zabývá vlivem fenbendazolu, benzimidazolového anthelmintika, na expresi 

vybraných enzymů, které mimo jiné kódují biotransformační a antioxidační enzymy 

u huseníčku rolního (Arabidopsi thaliana). Byly použity dvě rostlinné tkáně a sice listy 

a kořeny, které byly vystaveny působení fenbendazolu po dobu 24 a 72 hodin. Námi 

získané výsledky pomáhají rozšířit dosavadní znalosti vlivu nízkých dávek fenbendazolu 

při jeho krátké expozici na vyšší rostliny. 
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Teoretická část 

1 HUSENÍČEK ROLNÍ (ARABIDOPSIS THALIANA (L.) 

HEYNH) 

Huseníček rolní (Arabidopsis thaliana), z čeledi brukvovitých (Brassicaceae) je 

dvouděložná 5–30 cm vysoká jednoletá bylina. Lodyhy a přízemní listy jsou ve spodní 

třetině výšky rostliny pokryté trichomy. Listy přízemní růžice mohou být obkopinaté až 

kopisťovité a 1–3 cm dlouhé. Lodyžní listy jsou zpravidla úzké eliptické a přisedají svou 

zúženou bází ke stonku. Drobné květy jsou uspořádané v hrozen s odstátými stopkami se 

vzpřímeným kalichem. Kališní lístky jsou přisedlé zelenožluté 1,3–2 mm dlouhé 

s namodralou špičkou, korunní lístky bílé barvy jsou 2–4 mm dlouhé. Plodem jsou tenké 

šešule 8–18 mm dlouhé, které jsou přichyceny ke stonku šikmo přisedajícími stopkami 

(web1, web2).  

Obrázek 1. Květy   Obrázek 2. Růžice listů 

Původem je z oblasti Středozemního moře, ale dnes je rozšířen takřka po celé Evropě, 

kromě jejích severních oblastí. Dále ho můžeme najít na území Malé a Střední Asie 

a v severní Africe. Sekundárně byl zavlečen do Austrálie, Severní Ameriky a Číny 

(web1).  

Pro svůj růst preferuje teplejší nižší polohy než horské oblasti. Vyskytuje se na polích, 

vinicích, na skalnatých a kamenitých svazích, na místech ovlivněných lidskou činností 

(web1).  
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Díky svému krátkému vegetačnímu období, velikosti a struktuře genomu, získal výsadní 

postavení v genetice a molekulární biologii rostlin. V roce 2000 bylo dokončeno 

sekvenování jeho genomu a stal se tak prvním modelovým organismem vyšších rostlin. 

Na projektu The Arabidopsis Genome Initiative se podílelo 6 týmů a 40 světových 

laboratoří (web3). Jeho generační doba se pohybuje v rozmezí 6 až 8 týdnů a umožňuje 

tak získat několik generací za rok, což je výhodné pro genetickou analýzu.  Buněčné jádro 

obsahuje 5 párů chromozomů. (Řepková 2007). Kompletní sekvence haploidního 

genomu se pohybuje okolo 135 Mb, celkový počet genů byl stanoven na 32 833 z toho 

27 655 (84 %) kóduje proteiny, zbytek zahrnuje krátké a dlouhé nekódující RNA 

molekuly (web3).  
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2 Anthelmintika 

Jsou léčiva využívaná při léčbě helmintóz a pro jejich profylaxi. Helmintózy způsobují 

červi nebo jejich infekční stádia, které na daném organizmu parazitují buďto přímo nebo 

v organizmu mezihostitele anebo výlučně v jeho životním prostředí. Mezi tři nejčastější 

třídy červů způsobující toto onemocnění řadíme, hlístice (Nematoda), motolice 

(Trematoda) a tasemnice (Cestoda). Paraziti mají na hostitelský organizmus výrazně 

negativní účinky, které obzvláště vnímáme u hospodářských zvířat, kde pak může 

docházet k výrazným finančním ztrátám. Podle účinnosti léčiv k jednotlivým třídám 

parazitů se mohou dělit na antinematoda, antitrematoda a anticestoda. Dále pak podle 

míry rozsahu působení na úzkospektrá a širokospektrá (Lamka a Ducháček 2014, 

Dobšíková a Široká 2014). 

2.1 Antinematoda 

Působí proti jedné z nejrozšířenějších helmintóz, nematodóze. Ta postihuje takřka 

všechny druhy hospodářských a zájmových zvířat. Určitá část těchto léčiv (antinematod) 

vykazuje také antitrematodní, eventuálně anticestodní účinky, čeho se hojně v praxi 

využívá (Lamka a Ducháček 2014). Z toho, jak mohou být léčiva podávaná, individuálně 

nebo hromadně, vychází výběr lékové formy léčivého přípravku. Při individuální léčbě 

se volí především tablety či injekce, naopak při hromadném podávání se volí především 

tzv. premixy do krmiva (Dobšíková a Široká 2014). Hromadné podávání však může 

napomáhat ke zvýšenému výskytu rezistence parazitů, a to z toho důvodu, že dochází ke 

zvýšenému selekčnímu tlaku anthelmintické léčby. Zůstávají tak jen paraziti rezistentní 

vůči podanému léčivu (van Wyk 2001, Ihler 2010).  

Do léčiv účinkujících proti nematodům řadíme např. makrocyklické laktony 

benzimidazoly, imidazothiazoly, tetrahydropyrimidiny, aminoacetonitrilové deriváty, 

spiroindoly, salicylanilidy, substituované fenoly a další léčiva.  

Do skupiny Nematod patří háďátka (Strongyloides), měchovci (Ancylostoma, Necator), 

roupi (Enterobius) a škrkavky (Ascaris, Toxocara, Toxascaris), svalovec (Trichinella sp.) 
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2.2 Makrocyklické laktony 

Jsou léčiva biosyntetického původu, vznikající během fermentačního procesu bakterie 

rodu Streptomyces avermitidis. Účinek je zaměřen jak proti vnějším, tak i vnitřním 

parazitům. Patří tedy mezi tzv. endektocidy. Dnes je známo více než 300 druhů parazitů, 

proti kterým se tato léčiva používají. Rozdělují se do dvou příbuzných skupin na 

avermektiny (ivermektin, abamectin, doramectin, atd.) a milbemyciny (milbemektin, 

milbemycin oxim, moxidektin) (Lamka a Ducháček 2014).  

2.2.1 Avermektiny 

Avermektin byl objeven v roce 1976 a od roku 1981 se používají jeho deriváty, jak ve 

veterinární, tak i humánní medicíně. Jeho objevitelé William C. Campbell 

a Satoshi Ōmura byli ocenění roku 2015 Nobelovou cenou za fyziologii a lékařství. Jejich 

objev se významnou měrou podílel na radikálním snížení výskytu tzv. říční slepoty 

a elefantiázy (web4). Ivermektin byl jeden z prvních derivátů avermektinu a dodnes je 

jedním nejdůležitějších makrocyklických laktonů. Jeho nečastější indikací jsou 

helmintózy dýchací a trávicí soustavy (Lamka a Ducháček 2014).  

Obrázek 3. Struktura ivermektinu B1a B1b 
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2.2.2 Milbemyciny 

Byly objeveny roku 1967. Jsou velice podobné avermektinům jak v jejich struktuře, tak 

i účinku. Mají však delší biologický poločas. Hlavními metabolity, které produkuje 

bakterie rodu Streptomyces hygroscopicum jsou milbemycin A3 a A4, které se mezi sebou 

liší substitucí na pozici C-25. Milbemycin oxim je derivátem, těchto dvou metabolitů. 

Jak jeho název napovídá, je na pozici C5 navázaný oxim. Právě díky této substituci, má 

milbemycin oxim navíc vysokou účinnost proti mikrofiláriím Dirofilaria immitis 

(tzv. srdeční červ) (Vercruysse a Rew 2002). Ten parazituje v krevním oběhu především 

psovitých šelem, ale může napadat i jiné druhy zvířat, jako jsou medvědi a tuleni (web5).  

 

Obrázek 4. Struktra Milbemycin oximu 

2.2.3 Mechanismus účinku makrocyklických laktonů 

Hlavní mechanismus účinku spočívá v ovlivnění specifických glutamát-chloridových 

kanálů, nervových buněk a buněk hladké svaloviny, které se vyskytují u bezobratlých 

živočichů (nematoda, měkkýši a korýši, hmyz, klíšťata a roztoči). Podpůrnou funkci 

zastává kyselina γ-aminomáselná (GABA), která se váže na chloridové kanály 

postsynaptických membrán a přispívá tak k antiparazitickému efektu. Léčivo se váže 

specificky na takovou pozici vazebného místa, která způsobí ireverzibilní otevření 

glutamát-chloridových kanálů, dochází k vzestupu permeability buněčné membrány pro 
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chloridové anionty a jejich influxu do buňky, což má za následek dlouhodobou 

hyperpolarizaci nervových vláken a buněk hladkých svalů (James a kol. 2009, 

Vercruysse a Rew 2002). Výsledkem je, jak u dospělce, tak i u larvy, inhibice 

neurotransmise (nervová paralýza), neschopnost přijímat potravu, což má za následek 

úhyn parazita a jeho vypuzení z těla hostitele (Wolstenholme 2012).  

2.3 Benzimidazoly (BZM) 

Jsou syntetické heterocyklické aromatické sloučeniny odvozené od thiabendazolu (TBZ). 

Jejich hlavním cílem jsou nematoda, ale mají částečnou antitrematodní a anticestodní 

účinnost. Řadí se zde albendazol (ABZ), fenbendazol (FEN), flubendazol (FLU), 

mebendazol (MBZ), oxibendazol (Lamka a Ducháček 2014).  

2.3.1 Thiabenzadol 

Jako první byl v roce 1961 objeven TBZ, který účinkuje proti širokému spektru nematod 

(Köhler 2001). Dnes se používá jako antimykotikum a jako součást léčivého přípravku 

proti ušnímu svrabu u psů a koček, který způsobuje parazitický roztoč Otodectes cynotis 

(Bowman 2009). Experimentálně bylo prokázáno, že TBZ snižuje vaskulární hustotu 

a potlačuje angiogenezi, což má potenciální uplatnění v léčbě rakoviny (Cha a kol. 2012). 

Léčiva od něj odvozená jsou charakteristická svou menší toxicitou pro hostitelský 

organismus a větším účinkem proti širokému spektru hlístic (Köhler 2001).  

 

2.3.2 Fenbendazol 

Byl objeven v 1973, patří mezi širokospektrá anthelmintika (Borovanský a Csöllei 2003). 

Jeho hlavní indikací jsou paraziti gastrointestinálního traktu (GIT) a respiračního 

Obrázek 5. Struktura thiabendazolu: 4-(1H-benzimidazol-2-yl)-1,3-thiazole 
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systému. Užívá se jen u zvířat. Jeho proléčivo je febantel, který je lépe rozpustný ve vodě. 

FEN se metabolizuje na dva aktivní metabolity oxfendazol sulfoxid a oxfendazol sulfon, 

který je méně účinnější. U přežvýkavců je léčivo eliminováno játry, dochází tak 

k enterohepatálnímu cyklu, který slouží k prodloužení terapeutického efektu (Bowman 

a kol. 2009). K tomuto efektu navíc napomáhá stavba žaludku přežvýkavců, která 

zpomaluje pasáž potravy. Experimentálně bylo zjištěno, že pokud je léčivo podáno přímo 

do slezu a obejdou se tím tak 3 předžaludky, může docházet ke snížené absorpci léků a ke 

zvýšené rychlosti vylučování ve stolici, což může mít za následek snížení účinnosti léčiva 

až na polovinu (web6).  

 

2.3.3 Mechanismus účinků benzimidazolů 

Působením BZM dochází k ultrastrukturním změnám v intestinálních buňkách nematod 

a tegumentálních buněk cestod (ochranná bariéra vůči imunitě hostitele) (Köhler 2001). 

BZM inhibují mechanismus polymerace mikrotubulů tím, že se váží na β – tubulin, čímž 

narušují strukturu a funkci mikrotubulinového systému. Mikrotubuly jsou buněčné 

organely, které zajišťují nespočet důležitých buněčných funkcí. Slouží především 

k intracelulárnímu transportu, jak látek, tak organel, dále se podílejí na mechanické 

stabilizaci buňky a mitóze. Ztrátou mikrotubulů ve střevních buňkách helmintů dochází 

k inhibici transportu a hromadění sekrečních vezikul s trávicími enzymy (Köhler 2001). 

Ty se následně vylijí do buněčné cytoplazmy, dochází tak nejprve k poškození buněk 

a následně tkání (Jasmer a kol. 2000). Dále je ovlivněn uptake glukózy, což má za 

následek depleci energetických zásob. Buňky dočasně získávají energii štěpením 

Obrázek 6. Struktura fenbendazolu:  

methyl N-(6-phenylsulfanyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate 
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zásobního glykogenu. V konečném důsledku parazit umírá za dva až tři dny na vyčerpání 

(vyhladovění) (web7).  

BZM působí vyšší afinitou k parazitárnímu typu β – tubulinu, oproti savčímu typu, což 

umožňuje léčbu helmintóz bez větších toxických projevů u hostitelského organismu 

(Köhler 2001). 

Většina léčiv ze skupiny BZM působí, jak proti vývojovým, tak i dospělým stádiím 

parazitů, některé (ABZ) působí i na jejich vajíčka (Lamka a Ducháček 2014). 
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3 Polymerázová řetězová reakce (PCR) 

PCR z angl. Polymerase Chain Reaction je metoda rychlého zmnožení (amplifikace) 

vybraného úseku DNA in vitro. Byla objevena roku 1983 Kary R. Mullisem, který byl 

roku 1993 oceněn Nobelovou cenou za chemii. Původní omezení spočívalo v používání 

termolabilních DNA polymeráz, které nevratně denaturovaly při 37 °C a po každém 

proběhlém cyklu se musely znovu přidávat do reakce. Roku 1988 napomohlo ke 

zdokonalení a automatizaci této techniky, zavedení tepelně stabilní DNA polymerázy 

z bakterie Thermus aquaticus, odtud její označení Taq DNA polymeráza 

(Innis a kol. 1988, Lorenz 2012). PCR probíhá v termocykleru, což je zařízení, které je 

zkonstruováno tak, aby dokázalo rychle a přesně měnit teplotu (na desetiny °C) podle 

zadání.  

3.1 Princip PCR 

PCR využívá podobného principu jako při replikaci DNA, ke které dochází v buňkách 

in vivo. Dvouvláknová DNA je vysokou teplotou denaturována a získaná jednořetězcová 

vlákna slouží jako templát (matrice) pro specifickou amplifikaci úseku DNA, který je 

vymezen primery. Metoda PCR využívá tzv. reverse a forward primery, jež přesně 

vymezují úsek na matrici, který je amplifikován. Primery jsou oligonukleotidy zpravidla 

dlouhé 20–25 bazí. Ty hybridizují na obou stranách cílové DNA a řídí syntézu nových 

vláken, které jsou komplementární k původní molekule DNA. Syntéza těchto vláken 

katalyzuje DNA polymeráza ve směru od 5’ konce ke 3’ konci. Výše zmíněné kroky se 

cyklicky opakují. Podle množství templátu ve směsi se počet reakčních cyklů pohybuje 

mezi 30 až 40 cykly. Touto metodou lze získat 2n kopií DNA, kdy n je počet cyklů. 

Z jedné molekuly DNA lze získat teoreticky více než 109 kopií (McPherson a Møller 

2006, web8).  

3.1.1 Reakční fáze při PCR 

1. krok – počáteční denaturace 

Počáteční denaturace DNA je důležitá pro úplné oddělení vláken. Částečná denaturace 

by vedla k rychlé renaturaci templátu. Provádí se při 95 °C po dobu 3–5 minut, pokud 

templát obsahuje více než 50 % GC párů může se doba prodloužit až na 10 minut 
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(Pestana a kol. 2010). Při dalších cyklech už stačí kratší časy denaturace, a to z důvodu 

přítomnosti kratších úseku templátové DNA, která je snadněji denaturovatelná (web9). 

 

2. krok – vlastní denaturace 

Dvouřetězcová molekula DNA se zahřívá na teplotu asi 94–98 °C po dobu 20–30 sekund. 

Dochází k rozrušení vodíkových můstků a rozvolnění dvoušroubovice na dvě 

jednořetězcové molekuly DNA, na které nasedají v 2. kroku primery (web9). 

3. krok – nasednutí primerů (annealing) 

Teplota se sníží na 50–60 °C, což umožnuje nasednutí primerů na specifická místa. Měla 

by být o 5 °C nižší než teplota tání primerů (Tm). Doba nasedání primerů se pohybuje 

od 30 do 60 sekund a určuje se podle délky primerů a počtu GC páru. Na úseky  

DNA-primer se váže DNA polymeráza. (web9). 

4. krok – syntéza DNA (elongace, extenze) 

Posledním krokem je samotná syntéza řetězce pomocí DNA polymerázy. Kdy DNA 

polymeráza nasedá na primery a připojuje volné nukleotidy k vláknu DNA podle principu 

komplementarity bazí. Nejběžněji používána je Taq polymeráza s teplotním optimem 

aktivity 72 °C (udávané rozpětí 65–75 °C). Doba elongace je závislá na délce vznikajícího 

produktu. Na každou jednu kbp produktu je třeba cca 60 sekundová elongace. Při 

amplifikaci produktu o délce 100–400 bp obvykle stačí čas polymerace 30 sekund (web9, 

Pestana a kol. 2010). 

5. krok – závěrečná extenze 

Závěrečná extenze zajišťuje dokončení syntézy produktů a renaturaci jednořetězcových 

produktů do dsDNA. Provádí se po posledním cyklu při 72 °C 3–15 minut 

(Pestana a kol. 2010). 
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Obrázek 7. Reakční fáze při PCR 

3.1.2  Složení reakční směsi (Komponenty pro PCR) 

Reakční směs obsahuje několik komponent. Níže popsané jsou jedny z nejdůležitějších. 

Templátová DNA obsahuje analyzovaný úsek nukleové kyseliny, který má být 

amplifikován. Její množství se liší podle aplikace PCR a podle jejího zdroje. Například 

doporučené množství lidské genomové DNA, bakteriální genomové DNA a plasmidové 

DNA se pohybuje v rozmezí 100–500 ng, resp. 1–10 ng, resp. 0,1–1 ng. Velké množství 

RNA v DNA templátu může chelatovat Mg2+ a snížit tak výtěžek PCR. Kvalita templátu 

silně ovlivňuje výsledek PCR. Je velice důležité, aby vzorek nebyl kontaminován jinou 

DNA, která by následně zkreslila výsledky. Rovněž by neměl obsahovat inhibitory 

polymerázy, které snižují účinnost reakce. Jedná se především o reagencie, které se 

používají při izolaci, čištění a zpracovávání DNA (fenol, ethanol, EDTA) 

(McPherson a Møller 2006).  

Primery jsou jedny z nejdůležitějších komponent, jež zaručují správnost výsledku PCR. 

Jsou to oligonukleotidy dlouhé 18–25 nukleotidů (nt). Správnou volbou sekvence, délky 

a koncentrace zajišťujeme specifitu reakce. Sekvence mezi oběma primery nesmí být 

komplementární, protože by mohlo docházet k jejich párování podle komplementarity 

bází a tvořily by se tzv. dimery. Nedocházelo by pak vůbec anebo méně k annealingu 

primerů ke komplementární sekvenci templátové DNA. Obdobně nesmí docházet ke 

komplementaritě v rámci sekvence primeru, vznikaly by pak sekundární struktury tzv. 

vlásenky a primer by pak neplnil svou funkci (McPherson a Møller 2006, web9). Rovněž 
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by sekvence primerů neměla obsahovat repetitivní sekvence, aby se vyloučila možnost, 

že bude docházet k nasedání na různých místech templátu (Zima 2004). Délka primeru je 

navržená tak, aby byl co nejvíce jedinečný, čímž poskytuje dostatečnou specifitu 

a zároveň umožňuje primerům snadné a rychlé nasedání na templát DNA při annealingu. 

Vyšší koncentrace primerů může podporovat vytváření a akumulaci nespecifického 

produktu. Při nižší koncentraci primerů může dojít k jejich vyčerpání před dokončením 

reakce, což vede k nižším výtěžkům požadovaného produktu (McPherson a Møller 

2006). 

Dnes pro většinu aplikací se používají primery v párech tzv. „forward“ a tzv. „reverse“ 

primer. Každý z nich má jinou sekvenci a nasedá na komplementární vlákna DNA 

templátu. Sekvence „forward“ primeru je homologní ke kódujícímu řetězci. U „reverse“ 

primeru je tomu přesně opačně, navíc je v reverzní orientaci (McPherson a Møller 2006, 

Beránek 2016). Pro navrhování primerů dnes existují speciální softwarové programy 

dostupné na internetu. Oba primery by měly mít podobnou teplotu „annealingu“, proto 

musí mít srovnatelný obsah GC/AT párů a srovnatelnou délku. Za optimální obsah 

GC párů se považuje 50–60 % PCR (web9). 

Deoxynukleotid trifosfáty (dNTPs) jsou to základní stavební kameny pro tvorbu nových 

řetězců dle principu komplementarity podle sekvence nukleotidů v templátovém řetězci. 

Jsou dodávány samostatně anebo ve směsi, obsahující jejich ekvimolární množství. Tato 

směs obsahuje deoxyadenosin trifosfát (dATP), deoxythymidin trifosfát (dTTP), 

deoxycytidin trifosfát (dCTP), deoxyguanosin trifosfát (dGTP) koncentrace každého 

z nich ve směsi bývá 200–250 µM. Při vyšších koncentracích může docházet k chybné 

inkorporaci jednotlivých dNTPs, snižuje se tak přesnost DNA polymeráz, které pro svoji 

aktivitu potřebují definované množství Mg2+, tyto kationty se proto do reakce musí 

přidávat ve větším množství. Nízká koncentrace, může ovlivnit účinnost PCR 

(McPherson a Møller 2006, Beránek 2016). 

Reakční pufr dodává reakci potřebnou iontovou sílu prostředí a udržuje stabilní pH. 

Většinou je dodávaný jako 10× koncentrovaný spolu s Taq polymerázou a MgCl2 (Zima 

2004, web9).  

Reakční pufr obsahuje:  

• Dipolární iontový pufr o koncentraci 10 mM Tris-HCl o pH 8.3 při 25C. Jeho 

pH se mění s teplotou, takže během PCR se hodnota pH pohybuje mezi asi 6,8 

a 8,3 (web9). 
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• KCl tato sůl o koncentraci 50 mM neutralizuje náboj na řetězci DNA, tím zvyšuje 

stabilitu komplexu templát-primer a napomáhá lepšímu nasedání primerů. Tato 

koncentrace zvyšuje aktivitu DNA polymerázy o 50–60 % (Debnath a kol. 2010). 

• H20 musí být demineralizovaná bez kontaminace ribonukleázami. 

• Obvyklá koncentrace MgCl2 je 1,5 mM. Používá se jako zdroj volného Mg2+, 

který je jednou z nejdůležitějších složek v PCR, jelikož jeho koncentrace může 

ovlivnit specificitu a účinnost reakce. Mg2+ tvoří rozpustné komplexy s dNTP za 

vzniku substrátu, který rozpoznává Taq DNA polymeráza. Tato polymeráza je 

závislá na přítomnosti Mg2+ a vykazuje nejvyšší aktivitu při přibližně  

1,2 až 1,3 mM volného Mg2+. (McPherson a Møller 2006, web9). Koncentrace 

tohoto kationtu je ovlivněná koncentrací sloučenin, které váží ionty, včetně dNTP, 

primerů, templátu DNA a EDTA (Pestana a kol. 2010). Proto musí koncentrace 

kationtů překročit jejich koncentraci. Koncentrace Mg2+ se tak může zvýšit podle 

potřeby až na 5 mM, avšak příliš velký nadbytek Mg2+ v reakci vede k vytvoření 

a hromadění nespecifických produktů. Naopak nedostatek těchto iontů mívá za 

následek redukovanou výtěžnost požadovaného PCR produktu 

(Debnath a kol. 2010). 

• Taq polymeráza je nejdéle používaná termostabilní polymeráza. Roku 1976 byla 

izolována z bakteriálního kmene Thermus aquaticus YT1 (Taq). Díky její vysoké 

teplotní stabilitě není nutné opakovaně přidávat další enzym po každém PCR 

cyklu. Její biologický poločas při 95 °C je cca 40 minut, což při počtu 30–40 cyklů 

a standartních podmínkách reakce postačuje. Katalyzuje syntézu 

komplementárního vlákna ve směru 5´→ 3´. V témže směru disponuje také 

exonukleázovou aktivitou. Té se využívá při inkorporaci značených nukleotidů, 

na místo původních neznačených. Postrádá 3´→ 5´ exonukleázovou 

(„proofreading“) aktivitu, což znamená, že chyby vzniklé při amplifikaci 

nemohou být opraveny (McPherson a Møller 2006). Tyto chyby inzerce 

nukleotidu se u Taq polymerázy objevují v průměru jednou za 5×106 

syntetizovaných nt. U polymeráz s 3´→ 5´ exonukleázovou aktivitou je 

chybovost o jeden řád nižší, což se ale projeví nižší rychlostí polymerace 

(Beránek 2016).  
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4 Polymerázová řetězová reakce v reálném čase  

Kvantitativní polymerázová řetězová reakce v reálném čase (Real–time PCR, qPCR) je 

jednou z mnoha modifikací PCR. Její výhodou oproti klasické PCR je možnost detekce 

a kvantitativní měření množství amplikonů generovaných v průběhu každého cyklu 

reakce, prakticky ihned (McPherson a Møller 2006). Detekce a kvantifikace je umožněna 

přítomností fluorescenčního substrátu, který se váže na vznikající amplikony. Následně 

je měřena intenzita fluorescence, ta je přímo úměrná množství vzniklých amplikonů 

(web12). Při klasické tzv. end–point PCR se analyzují vzniklé amplikony až po 

proběhnutí všech cyklů pomocí gelové elektroforézy. Kvantifikace se pak provádí 

srovnáním s kalibrační křivkou se standardy o známé koncentraci, což ji činí oproti qPCR 

časově náročnější a méně přesnou (Pestana a kol. 2010). qPCR se považuje za 

nejpřesnější a nejspolehlivější z amplifikačních metod, proto často slouží pro validaci dat, 

získaných metodou DNA microarray (Gachon a kol. 2004). 

4.1 Princip 

Jak bylo zmíněno qPCR vychází z principu klasické PCR. U této modifikace musí být 

reakční směs navíc obohacena o fluorescenční substrát, který během reakce hybridizuje 

se vznikajícími amplikony. Nejčastějším substrátem jsou interkalační látky 

(SYBR® Green I) nebo specifické sondy s fluorofory (TaqMan, FRET). K emisi 

flourescenčního záření dochází jen tehdy, pokud je v reakci přítomná dsDNA, resp. 

amplikony templátové DNA. 

Detekce flourescenčního záření se provádí přímo v termocykléru, který je vybaven 

zdrojem excitačního záření (LED dioda, xenonová lampa, laser) a detektorem emisního 

záření (CCD kamera) (Beránek 2016).  

4.2 Vizualizace produktu (zdroj fluorescence) 

Interkalační látky jsou nejvíce používané zdroje fluorescenčního substrátu. Řadí se zde 

SYBR® Green I, ethidium bromid, SYBR Gold a Amplifluor (Beránek 2016). Jejich 

výhodou je nízká cena a univerzálnost. Jejich nevýhodou je jejich nespecifičnost, váží se 

totiž na jakoukoliv dvouřetězcovou DNA (dsDNA) v reakci, tedy i na nespecifické 

produkty a dimery primerů. Dochází tak ke zkreslení naměřené hodnoty CT a následně 
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výsledné koncentrace neznámých vzorků (web11). Vznik nespecifických produktů 

můžeme odhalit pomocí analýzy tzv. křivky tání. V této práci je použito interkalační 

barvivo SYBR® Green I. 

SYBR® Green I je interkalační látka, které se váže na malý žlábek dvouvláknové DNA 

(Obr. 8). Po excitaci elektromagnetickým zářením o vlnové délce 498 nm, emituje 

SYBR® Green I záření o vlnové délce 522 nm, jež je následně detekováno. Fluorescenční 

signál je mnohonásobně silnější asi 1000×, pokud je SYBR ® Green I navázán na 

dsDNA, než pokud se nachází volně v roztoku (Pestana a kol. 2010, web10). V průběhu 

reakce dochází k opakovanému nárůstu a poklesu fluorescence, a to díky střídání 

reakčních fází PCR (web9). S rostoucím počtem amplikonů vzrůstá i intenzita 

fluorescence, která odpovídá jejich množství. 

 

Obrázek 8. Princip vazby interkalačního barviva SYBR Green na dsDNA 

ROX™ (6-karboxy-X-rhodamin) je inertní fluorofor. Používá se k normalizaci kolísání 

fluorescenčního signálu zářiče mezi jamkami. Toto kolísání se může objevit změnou 

koncentrace, objemu anebo při vzniku odchylek skenováním přístrojů. ROX™ poskytuje 

konstantní fluorescenční signál, který nemá vztah k množství amplifikované DNA 

(web11).  
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Pro normalizaci dat v qPCR používáme vypočtenou hodnotu normalizovaného reportéru 

(Rn), což je poměr emisní intenzity fluorescence zářiče (SYBR ®Green I) k emisní 

intenzitě fluorescence pasivního fluoroforu (ROX™). Pro zvýšení přesnosti měření 

fluorescence se používá další normalizace dat pomocí ΔRn, kterou získáme rozdílem Rn+ 

a Rn-. Kde Rn+ je Rn hodnota kompletně zreagovaných vzorků a Rn- je Rn hodnota 

nezreagovaných vzorků, častěji označovaná jako tzv. baseline (McPherson a Møller 

2006, web10). Tuto hodnotu získáváme v raných cyklech PCR reakce, kdy získáváme 

velmi nízký signál, který nazýváme jako tzv. pozadí (background) anebo tzv. šum (noise) 

(Pestana a kol. 2010, web11).  

4.3 Kinetika  

Průběh qPCR graficky znázorňuje amplifikační křivka (Obr. 9 a 10). Amplifikační křivka 

má esovitě zahnutý tvar, na ose x jsou vyneseny počty reakčních cyklů, na ose y je 

vynesen normalizovaný fluorescenční signál. 

Průběh qPCR se dělí do čtyř fází (Obr. 9 a 10): 

1. „linear ground“ fáze – intenzita fluorescence nepřesahuje úroveň pozadí, 

zpravidla prvních 3–15 cyklů, a to kvůli malému množství amplikonů. 

2. exponenciální fáze – množství amplikonů v ideálním případě exponenciálně 

roste dle 2n, kde n je pořadí cyklu. Intenzita fluorescence přesahuje úroveň 

pozadí a s velkou přesností odráží počáteční množství templátové DNA dodané 

na začátku reakce. Hodnocení množství templátové DNA se provádí právě v této 

fázi.  

3. lineární fáze – nejprve dochází ke strmému nárůstu množství amplikonů (2n+1, 

kde n je pořadí cyklu) a tím vzrůstá i intenzita fluorescence, později však dochází 

ke snížení množství komponent reakce a ta se zpomaluje. 

4. plateau fáze – reakce se postupně zpomaluje, až se zastaví úplně, nedochází 

k syntéze nových amplikonů, naopak ty mohou degradovat. Tato fáze se používá 

u tzv. end-point PCR, kde se analyzuje finální produkt. Množství amplikonů 

nemusí vůbec odrážet množství templátové DNA dodané na začátku reakce, 

proto není vhodné tuto fázi využívat pro kvantifikaci DNA. 
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Obrázek 9. Amplifikační křivka a její části 

Obrázek 10. Logaritmické zobrazení amplifikační křivky a její části 

Na obrázku je amplifikační křivka převedena do logaritmického zobrazení. Pomocí 

písmen jsou vyznačeny její části. A – plateau fáze, B – lineární fáze, C – exponenciální 

fáze, D – pozadí, E – baseline 
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Názvosloví qPCR (Obr. 9 a 10): 

Baseline je také označována jako tzv. pozadí „background“ nebo tzv. šum „noise“. Je 

definována jako část amplifikační křivky, ta je zachycena v prvních 3–15 počátečních 

cyklech reakce, kde dochází k minimálním změnám fluorescenčního signálu. 

Fluorescenční signál se hromadí, ale je tak nízký, že je pod limitem detekce přístroje 

(web10). 

Threshold (tzv. práh) je úroveň ΔRn signálu, který odráží statisticky významné zvýšení 

intenzity oproti baseline. Zpravidla je nastaven softwarem automaticky jako 

desetinásobek standardní odchylky průměrné hodnoty fluorescence baseline, aby oddělil 

příslušný amplifikační signál od pozadí. Jeho umístění však může být nastaveno i ručně 

v libovolném místě exponenciální fáze qPCR. Práh je v grafu znázorněn jako přímka 

rovnoběžná s osou x, která znázorňuje počet cyklů (web10).  

Threshold cycle (CT) je pořadí cyklu, při kterém fluorescenční signál reakce překročí 

nastavenou hodnotu prahu. Dle doporučení Bustin a kol. (2009) by se mělo používat 

označení Cq (quantification cycle), a to z důvodu sjednocení termínu. Cq hodnota se 

používá k výpočtu počátečního množství templátu DNA. Čím je Cq hodnota nižší, tím 

více molekul cílové DNA je obsaženo v reakční směsi a naopak. Vzorek s dvojnásobným 

výchozím množstvím DNA dosáhne Cq hodnoty o jeden cyklus dříve než vzorek 

s polovičním množstvím výchozího DNA templátu, a to za předpokladu, že účinnost PCR 

reakce je 100 % (web10).  

4.4 Efektivita 

Efektivita E (účinnost) PCR reakce je měřítkem celkové výkonnosti reakce a nejčastěji 

se vyjadřuje jako procentuální hodnota. Ideální efektivita reakce by měla dosahovat 

100 %, což znamená, že v každém cyklu exponenciální fáze, by došlo ke zdvojnásobení 

množství amplikonů. Účinnost PCR reakce může být ovlivněna mnoha faktory, které ji 

snižují (ethanol, EDTA) anebo naopak zvyšují (chyby pipetování), proto je vhodné její 

hodnotu zohlednit při výpočtech (kvantifikaci). V běžné praxi by se E měla pohybovat 

v intervalu 90 % – 110 % (web10). 

Pro výpočet účinnosti PCR reakce se běžně používá směrnice (k) tzv. standardní křivky 

(kalibrační přímka). Standardní křivka graficky znázorňuje závislost Cq hodnoty (osa y) 

na koncentraci nukleové kyseliny v logaritmickém měřítku (osa x) (Obr.11). Standardní 
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křivku, získáme přípravou ředící řady, nejčastěji tzv. desítkovým ředěním, standardy 

o známé koncentraci DNA, která je vyjádřena v počtu kopií. Přičemž platí, že pokud 

k= 3,32 je rovné E = 1 (100 %). Pokud k < -3,32 (např. - 3,9) reakce probíhala s menší 

efektivitou než 100 %. A naopak pokud je k > -3,32 (např. -2,5) poukazuje to na 

přítomnost inhibitorů anebo chyb při pipetování (web10, web 13). PCR reakce se 100% 

účinností během exponenciální fáze, poskytne desetinásobný nárůst PCR amplikonů 

každých 3,32 cyklu (log2 10 = 3,3219) (web12). V běžné praxi by se k měla pohybovat 

v intervalu -3,58 až -3,10 (web10).  

Výpočet efektivity 

𝐸 = (10−
1

𝑠𝑚ě𝑟𝑛𝑖𝑐𝑒 − 1) × 100 

 
 

Obrázek 11. Standardní křivka  

Na obrázku je znázorněna standardní křivka se závislostí Cq hodnoty na počtu kopií 

templátové DNA. Kde E je efektivita, R2 je korelační koeficient, slope je směrnice přímky. 

Y je průsečík standardní křivky s osou y (udává Cq hodnotu, která odpovídá amplifikaci 

1 kopie templátové DNA). 
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4.5 Analýza dat relativní a absolutní kvantifikace 

4.5.1  Absolutní kvantifikace 

Absolutní kvantifikace je způsob kvantifikace, stanovující přesné množství výchozího 

templátu v analyzovaném vzorku. Výchozí množství se nejčastěji udává v počtu kopií 

nebo nanogramech, vyjádřené v logaritmickém měřítku. Využívá se právě metody 

tzv. standardní křivky, kdy jsou porovnávány Cq hodnoty vzorků o neznámé koncentraci 

se standardní křivkou a jejich koncentrace je následně z ní interpolována (web10, web13, 

web14).  

Přesnost měření závisí na mnoha faktorech. Především na kvalitě použitých standardů, 

přesnosti pipetování, stabilitě alikvotů po dobu skladování. Provedení absolutní 

kvantifikace je velice časově náročné a vyžaduje pečlivou optimalizaci metody (Pfaffl 

a Hageleit 2001, web14). Nejčastěji se používají standardy jako rekombinantní 

plasmidová DNA (recDNA), genomová DNA, rekombinantní RNA (recRNA) nebo 

komerčně syntetizované oligonukleotidy (Pfaffl a Hageleit 2001, web14). Problém 

s kalibračními křivkami založenými na DNA spočívá v tom, že jsou podrobeny pouze 

kroku PCR, na rozdíl od neznámých vzorků mRNA, které se musí nejprve podrobit 

reverzní transkripci, to zvyšuje možnost variability výsledků. Výsledky amplifikace 

nemusí být přesně srovnatelné s výsledky neznámých vzorků (web10, web14). 

Homogenní povaha recRNA, často vykazuje vyšší účinnost než experimentální vzorky, 

proto je potřeba testovat a potvrdit stejnou efektivitu reverzní transkripce, stejně jako 

efektivitu amplifikace qPCR. Důvodem je, že během reverzní transkripce nativní RNA 

obsahuje vysoké procento přirozených frakcí, např. ribozomální RNA (rRNA), 

transferová RNA (tRNA). Tyto chybějící frakce RNA mohou ovlivnit rychlost syntézy 

cDNA a v důsledku toho vzrůstá efektivita reverzní transkripce a kalibrační křivky jsou 

pak nadhodnoceny. Pro kompenzaci účinků a napodobení přirozené distribuce RNA, 

může být použita celková RNA izolovaná z buněčných linií bakterií nebo hmyzu nebo 

kvasinková tRNA (web10, web14). 

Absolutní kvantifikace se v praxi často používá ve virologii nebo mikrobiologii, kde 

výchozí množství koreluje se stádiem onemocnění či prognózou (web14).  
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4.5.2  Relativní kvantifikace 

Princip relativní kvantifikace je založen na analýze relativní změny genové exprese 

cílového genu ve vzorku v porovnání s expresí referenčního genu. Výsledky jsou pak 

vyjádřeny jako násobek exprese (zvýšení nebo snížení) (web10). Referenční geny jsou 

často tzv. housekeeping geny u nichž vlivem experimentálních podmínek nedochází ke 

změnám stability nebo variability genové exprese, v různých typech pozorovaných 

tkáních. Mezi často používané referenční geny jsou geny pro 18S RNA, GAPDH, tubulin 

nebo β- aktin (Kozera a Rapacz 2013, Beránek 2016). V dnešní době existuje možnost 

využít softwarových programů pro určení vhodného referenčního genu, např. geNorm, 

NormFinder nebo BestKeeper. 

Existuje několik matematických modelů výpočtu relativní kvantifikace. Mezi 

nejznámější patří: 

Komparativní metoda (∆CT) 

Jedná se o komparativní kvantifikaci ve své nejzákladnější podobě. Rozdíl v genové 

expresi R lze vyjádřit jako rozdíl Cq zkušebního vzorku (Cq vzorek) a kalibrátoru 

(Cq kalibrátor) (web10). 

ΔCq = 𝐶𝑞𝑣𝑧𝑜𝑟𝑒𝑘 − 𝐶𝑞𝑘𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟á𝑡𝑜𝑟 

𝑅 = 2−Δ𝐶𝑞 

Tato základní metoda se v praxi nepoužívá, protože nezohledňuje rozdíly v množství 

vzorku, v kvalitě vzorku nebo v účinnosti qPCR reakce (web10). 

Komparativní metoda (∆∆CT) 

Tato metoda je velice populární, porovnává výsledky experimentálních vzorků, jak 

s kalibrátorem (exogenní kontrola), tak s normalizátorem (referenční gen). Pomocí této 

metody jsou nejdříve hodnoty Cq pro cílový gen v testovaném vzorku a kalibrátoru 

normalizovány ke genu referenčnímu, podle vzorce (Kozera a Rapacz 2013, web10): 

Δ𝐶𝑞𝑣𝑧𝑜𝑟𝑒𝑘 = 𝐶𝑞𝑐í𝑙𝑜𝑣ý − 𝐶𝑞𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛č𝑛í 

Δ𝐶𝑞𝑘𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟á𝑡𝑜𝑟 = 𝐶𝑞𝑐í𝑙𝑜𝑣ý − 𝐶𝑞𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛č𝑛í 
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Následně se normalizuje ΔCq cílového genu k ΔCq kalibrátoru podle vzorce: 

ΔΔ𝐶𝑡 = Δ𝐶𝑞𝑣𝑧𝑜𝑟𝑒𝑘 − Δ𝐶𝑞𝑘𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟á𝑡𝑜𝑟 

Nakonec se vypočítá hodnota normalizovaného expresního poměru podle vzorce:  

𝑅 = 2−ΔΔ𝐶𝑞 

Výsledkem je ×-násobná exprese cílového genu testovaného vzorku v porovnání 

s kalibrátorem. Tato metoda předpokládá, že cílový a referenční gen jsou amplifikovány 

se shodnou či velmi podobnou efektivitou (E = 2). Pro potvrzení této skutečnosti stačí 

vytvořit standardní křivku z rozdílu Cq hodnot referenčního a cílového genu v závislosti 

na koncentraci výchozí templátové DNA. Směrnice výsledné přímky pak může být 

použita jako obecné kritérium přesnosti metody. Je-li efektivita reakce cílového 

a referenčního genu shodná k = 0, za přijatelné se považuje k < 0,1. Využití této korekce 

jak pro cílový gen, tak pro referenční gen, minimalizuje účinek odchylky efektivity 

amplifikace (web10, web14). 

Pokud nejsou cílový a referenční gen amplifikovány se stejnou efektivitou je doporučeno 

využít metodu, která do výpočtu zahrnuje konkrétní efektivitu amplifikace cílového genu 

a referenčního genu, podle vzorce (Kozera a Rapacz 2013):  

𝑅 =  𝐸𝑐í𝑙𝑜𝑣ý Δ𝐶𝑞𝑐í𝑙𝑜𝑣ý /𝐸𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛č𝑛í Δ𝐶𝑞𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛č𝑛í  

 𝐸 = 10(−
1

𝑘
)
 

Δ𝐶𝑞𝑐í𝑙𝑜𝑣ý = 𝐶𝑞𝑘𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟á𝑡𝑜𝑟 − 𝐶𝑞𝑣𝑧𝑜𝑟𝑒𝑘 

Δ𝐶𝑞𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛č𝑛í = 𝐶𝑞𝑘𝑎𝑙𝑖𝑏𝑟á𝑡𝑜𝑟 − 𝐶𝑞𝑣𝑧𝑜𝑟𝑒𝑘 

Rozdíl oproti ΔΔCT metodě je, že se Cq hodnoty kalibrátoru a vzorku normalizují zvlášť 

pro cílový a referenční gen. 

4.6 Analýza křivky tání  

Jak bylo zmíněno výše, při používání interkalačních barviv (SYBR® Green I), mohou 

vznikat nespecifické produkty, které jsou zdrojem signálu. Tento signál může mít 

negativní vliv na následnou kvantifikaci. K odlišení těchto nespecifických produktů se 

používá tzv. analýza křivky tání. Křivka tání je grafické znázornění změny množství 

fluorescence, ke které dochází při zvyšování teploty reakce. K této změně dochází vlivem 

denaturace dsDNA na ssDNA, kdy dochází k oddělení navázaného interkalačního 
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barviva z dsDNA do roztoku (web10). Tato metoda předpokládá, že specifické 

a nespecifické produkty mají odlišnou teplotu tání (Tm). Díky tomu mohou být různé PCR 

produkty rozlišovány právě podle Tm. Nespecifické produkty mají obvykle Tm nižší než 

specifické produkty. Provádí se až po proběhnutí samotné qPCR (web12). Kdy nejprve 

dochází k ochlazení reakční směsi na teplotu nižší, než je Tm specifického produktu (cca 

60–65 °C) a následně dochází k postupnému nárůstu teploty na teplotu vyšší, než je Tm 

specifického produktu (cca 93–95 °C), a to za stálého měření intenzity fluorescence. Se 

zvyšující teplotou intenzita detekované fluorescence klesá. Výsledná křivka tání 

znázorňuje změnu intenzity fluorescence oproti teplotě (Obr. 12). V oblasti Tm 

specifického nebo nespecifického produktu křivka tání strmě poklesne, z důvodu že 

dochází k výraznému úbytku intenzity fluorescence způsobené denaturací dsDNA na 

ssDNA. Jiným zobrazením může být derivace křivky tání, čímž se Tm specifického 

produktu zobrazí jako jeden vrchol v případě přítomnosti nespecifických produktů se 

zobrazí více vrcholů (Obr. 13 a 14).  

 

         Obrázek 12. Křivka tání.   Obrázek 13. Záporná derivace křivky tání
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Obrázek 14. Záporná derivace křivky tání. Červený vrchol – specifický produkt, Modrý 

a zelený vrchol – nespecifické produkty 
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5 Referenční geny 

Experimentální práce, které se zabývají studiem genové exprese, volí nejčastěji pro 

analýzu získaných dat metodu relativní kvantifikace. Tato metoda vyžaduje použití 

vhodných tzv. referenčních genů, k jejichž expresi se vztahuje exprese studovaného genu. 

Referenční geny musí splňovat několik kritérii dle Chervoneva a kol. 2010. Často bývají 

použity housekeeping geny, které jsou nezbytné pro zajištění základních biochemických 

procesů každé buňky a teoreticky by měly být stabilní za různých podmínek. Neexistuje 

však žádný univerzální gen, proto je nutné pečlivě vybrat vhodný referenční gen pro 

každý experiment. Z publikovaných výsledků několika studií je v současné době 

doporučováno používat nejméně dva referenční geny (Vandesompele a kol. 2002, 

Thellin a kol. 1999), tímto se předejde vzniku významných chyb a zvýší se přesnost 

výsledků (Nicot a kol. 2005).  

Jak již bylo zmíněno výše, úroveň exprese referenčního genu by neměla být ovlivněna 

experimentálními faktory. Variabilita exprese genu mezi jednotlivými tkáněmi, by měla 

být co nejnižší a nezávislá na fyziologických procesech organismu. Pro normalizaci 

genové exprese by se neměly hodnoty Cq referenčního genu od studovaného teoreticky 

lišit vůbec, proto se volí gen s nejpodobnější Cq hodnotou. Dle Kozery a Rapacze 2013 

by hodnoty Cq neměly být ani příliš nízké (Cq > 30) ani příliš vysoké (Cq < 15). 

5.1 Validace referenčních genů  

K výběru vhodných referenčních genů existuje několik počítačových programů např. 

GeNorm, BestKeeprer, NormFinder, komparativní ∆CT metoda a RefGenes atd. Každý 

z programů používá pro výpočet různé algoritmy, proto se pořadí vhodných referenčních 

genů může lišit na použitém programu (Lee a kol. 2010).  

Některé výzkumné práce se snaží spojit výhody jednotlivých programů a provést výběr 

genů na základě srovnání výsledků z každé použité metody (Kozera a Rapacz 2013). 

Nástroj RefFinder integruje výše uvedené algoritmy a poskytuje komplexní hodnocení, 

jehož výstupem je celkové konečné pořadí referenčních genů. 

GeNorm je velice populární program pro určení nejstabilnějších referenčních genů 

z testovaného panelu kandidátních referenčních genů. Pracuje s párovou směrodatnou 

odchylku Cq hodnot všech genů a pak vyloučí ten, který má nejnižší míru stability 
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exprese („M“ hodnota), tento proces se opakuje, dokud nezůstanou jen dva geny, které 

jsou pak považovány za nejstabilnější (Robledo a kol. 2014). Hodnota M je definována 

jako průměrná párová odchylka konkrétního genu se všemi ostatními kandidátními 

referenčními geny. Geny s nejnižšími hodnotami M mají nejstabilnější expresi, ideálně 

by M < 1,5 (Kaluzna a kol. 2017).  

BestKeeper pracuje se vstupními Cq hodnotami jednotlivých kandidátních 

genů, Pearsonovým korelačním koeficientem (r), směrodatnou odchylkou (SD) 

a variabilním koeficientem (CV). Jako referenční geny lze pak použít ty, jež neměly 

SD a CV > 1 naopak r se blíží hodnotě 1 (Pfaffl a kol., 2004). 

NormFinder identifikuje stabilně exprimované geny ze skupiny kandidátních 

referenčních genů pomocí matematického modelu, ten řadí geny podle hodnot stability 

(SV), získaných analýzou rozptylu (ANOVA) odchylek v genové expresi uvnitř dané 

skupiny i v rámci ostatních studovaných skupin. Nejstabilnějšími geny jsou ty s nejnižší 

SV. Díky tomu dokáže určit nejlepší kombinaci dvou referenčních genů vystavených 

různým experimentálním podmínkám. (Robledo a kol. 2014, Sheshadri a kol. 2018, 

Sarken a kol. 2018). 

Komparativní ΔCt metoda vypočítává stabilitu každého genu získáním standardní 

odchylky rozdílu Cq pro každý pár kandidátních referenčních genů v rámci každého 

vzorku. Pokud hodnota ΔCq mezi těmito dvěma geny zůstává konstantní při analýze 

v různých vzorcích, znamená to, že oba geny jsou mezi těmito vzorky stabilně 

exprimovány. Nicméně pokud hodnota ΔCq kolísá, pak jeden nebo oba geny jsou 

variabilně exprimovány. Zavedením většího množství genů do srovnání poskytne více 

informací o tom, které dvojice vykazují menší variabilitu, a tedy které geny mají stabilní 

expresi mezi testovanými vzorky (Silver a kol. 2006).  
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6 Cíl práce 

Hlavním cílem této práce bylo zjistit, jak fenbendazol ovlivňuje genovou expresi 

vybraných genů, které kódují mezi jiné biotransformační a antioxidační enzymy v listech 

a kořenech rostliny A. thaliana. Dalším cílem této práce bylo validovat výsledky získané 

RNA microarray analýzou použitím kvantitativní real-time PCR. 

K dosažení cílů bylo potřeba provést: 

• Výběr a navržení referenčních a vybraných genů. 

• Izolace RNA ze vzorků kořenů a listů A. thaliana, které byly ovlivněny FEN po 

dobu 24 nebo 72 hodin. 

• Ošetření izolované RNA pomocí Dnázy I, převedení RNA do cDNA pomocí 

reverzní transkripce a zhodnocení integrity RNA pomocí elektroforézy na čipu. 

• Analýzu genové exprese vybraných genů pomocí qPCR. 

• Zpracování dat a porovnání exprese mezi jednotlivými vzorky. 
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7 Experimentální část 

7.1 Použité chemikálie, přístrojová technika, biologický materiál 

7.1.1 Použité chemikálie 

• diethylpyrokarbonát DEPC – Sigma-Aldrich  

• DNasa I – New England BioLabs 

• dNTPs – New England BioLabs 

• DTT – New England BioLabs 

• ethylendiamintetraoctová kyselina (EDTA) – Sigma-Aldrich 

• ethanol (99,9%) – Sigma-Aldrich 

• chloroform – Sigma-Aldrich 

• isopropanol – Sigma-Aldrich 

• primery – Generi Biotech 

• náhodné hexamery – New England BioLabs 

• reverzní traskriptáza (RT) – ProtoScript II – New England BioLabs 

• RNAseIN – New England BioLabs 

• RNAseZAP – Sigma-Aldrich 

• TRIzol (TriReagent) – Molecular Research Center 

• voda redestilovaná – ddH2O  

• Xceed qPCR SG Mix (2x) Lo-ROX – Institute of Applied Biotechnologies 

7.1.2 Přístrojová technika 

• automatické pipety – Research Plus, Eppendorf 

• centrifuga – Heraeus Biofuge Stratos, Thermo Scientific 

• hlubokomrazící box – Vxe Series Jouan, Thermo Scientific 
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• kuličkový homogenizér – FastPrep-24, MP Biomedicals 

• laminární box – UV-cabinet for PCR UVC/T-AR, BioSan  

• minicentrifuga – Sprout, Heathrow Scientific 

• přístroj pro Real-time PCR – QuantStudio 6 Flex, Applied Biosystems 

• přístroj pro elektroforézu na chipu – 2100 Bioanalyzer, Agilent Technologies 

• spektrofotometr – NanoDrop 1100, Thermo Scientific  

• termocyklér – MJ mini, Bio-Rad 

• termomixér – Thermomixer comfort, Eppendorf 

• vortex – V-1 plus, BioSan 

7.1.3 Použitý biologický materiál 

Vzorky listů a kořenů byly získány z hydroponických kultur A. thaliana, pocházející 

z Ústavu experimentální botaniky AV ČR (ÚEB AV ČR). Hydroponické kultury byly 

pěstovány v kapalném 25% Hoaglandově médiu, pH 6,2–6,3, 16–h fotoperioda, při 21 °C 

a 75% vlhkosti vzduchu. Rostliny byly vystaveny 5 µM roztoku FEN. Paralelně byly 

pěstovány rostliny, které nebyly vystaveny tomuto stresoru, sloužily jako kontrolní. Po 

24 a po 72 hodinách byly odebrány vzorky kořenů a listů do TRIzolu a zamraženy 

na - 80°C. Účinek byl studován po 24 a po 72 hodinách po vystavení FEN.  

Vždy pro každou rostlinnou tkáň a daný časový úsek byly získány tři vzorky, které byly 

stresovány FEN a tři vzorky kontrolní. Celkem bylo použito 12 vzorků kořenů 

a 12 vzorků listů.  
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8 Metodika práce 

8.1 Izolace RNA 

Izolace RNA byla provedena TRIzolem dle protokolu firmy Molecular Research Center 

(web16). Manipulace se vzorky probíhala v rukavicích v laminárním boxu, aby se 

zabránilo degradaci RNázami. Zamražené vzorky kořenů a listů obsahovaly 500 µl, 

resp. 1000 µl TRizolu. Vzorky byly rozmrazeny při laboratorní teplotě, bylo přidáno 500 

µl TRIzolu, jedna sběračka homogenizačních kuliček a vzorky byly homogenizovány ve 

dvou cyklech po dobu 40 sekund s rychlostí 6 m/s na přístroji FastPrep-24. Zkumavky se 

nechaly stát při laboratorní teplotě cca 5 minut. Poté bylo přidáno 200 µl chloroformu 

a 15 sekund se zkumavky ručně třepaly. Následovalo další stání po dobu 3 minut při RT. 

Zkumavky byly centrifugovány při 12 000g, 4°C, po dobu 15 minut. Horní vodní fáze 

s obsahem RNA byla přepipetována do nové zkumavky a znovu byl zopakován krok 

s 200 µl chloroformu. Horní vodní fáze byla opět přepipetována do nové zkumavky 

a bylo přidáno 500 µl isopropanolu pro vysrážení RNA, opětovně byly zkumavky 

promíchány a inkubovány 10 minut při laboratorní teplotě. Následně byly zkumavky 

centrifugovány při 12 000g, 4°C, po dobu 10 minut. Pak byl odstraněn supernatant 

skleněnou pipetou a vzniklá peletka byla omyta 1 ml 75% ethanolem. Obsah byl 

zamíchán na vortexu a centrifugován při 7 500g, 4°C, po dobu 5 minut. Supernatant byl 

opět odsán skleněnou pipetou, peletka byla usušena do začátku zprůhledňování. Peletky 

byly rozpuštěny ve 30 µl DEPC vody, promíchány a inkubovány při laboratorní teplotě 

5 minut a znovu promíchány a uloženy na led.  

Pomocí NanoDropu byla změřená koncentrace RNA. Ta se pohybovala u listů a kořenů 

vystavených FEN od 185 ng/µl do 630 ng/µl, resp. od 758 ng/µl do 1173 ng/µl, u listů 

a kořenů bez FEN od 141 ng/µl do 450 ng/µl, resp. od 816 ng/µl do 1286 ng/µl. 

Kontaminace proteiny a DNA byla ověřena měřením absorbance při 260 a 280 nm. 

V ideálním případě je poměr A260/A280 roven dvěma, vyhovující je poměr větší než 1,8. 

Kontaminace fenolem byla ověřena měřením absorbance při 260 a 230 nm. Poměr 

A260/A230 by se měl pohybovat v rozmezí 1,8–2,2.  

Takto připravené vzorky byly uskladněny při -80 °C anebo dále použity pro ošetření 

DNázou.  
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8.2 Ošetření DNázou I 

Neexistuje metoda izolace RNA, která by konzistentně produkovala RNA prostou 

genomové DNA bez použití DNázy. DNáza I je enzym patřící mezi endonukleázy, který 

nespecificky štěpí ssDNA, sdDNA na dinukleotidy (60 %), trinukleotidy (25 %), 

a oligonukleotidy. Použití DNázy I, zabraňuje vzniku falešně pozitivních výsledků při 

následné reverzní transkripci. 

Reakční směs pro 1 vzorek obsahuje:  

3µl pufru (10× DNase buffer) 

1 µl DNázy (DNase I) 

10 µg RNA (přepočtena na µl dle koncentrace změřené na NanoDropu) 

× µl DEPC H2O (objem dopočten do 26 µl dle objemu RNA) 

celkový objem 30 µl 

Nejprve bylo napipetováno přepočtené množství RNA v µl s odpovídajícím množstvím 

DEPC H2O do 0,5 ml zkumavek. Poté byl připraven mastermix pro všech 28 vzorků 

obsahující pufr a DNázu I. Ten byl dále promíchán na vortexu, zcentrifugován na 

minicentrifuze a rozpipetován po 4 µl do každé zkumavky. Výsledná směs byla 

promíchána na vortexu a inkubována v termomixéru při 37 °C po dobu 25 minut za 

třepání 500 rpm. Pro inaktivaci DNázy bylo do každé zkumavky přidáno 1,5 µl 0,1 M 

EDTA a byla provedena opět inkubace tentokrát při 75 °C po dobu 10 minut. Nakonec 

do každé zkumavky bylo přidáno 18,5 µl DEPC H20.  

Po ošetření vzorků RNA DNázou činní výsledná koncentrace 0,2 µg/µl. Takto připravené 

vzorky RNA byly uskladněny při -80 °C anebo dále použity pro přípravu cDNA reverzní 

transkripcí. 
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8.3 Integrita RNA 

Čistota a integrita RNA jsou rozhodujícími prvky pro celkový úspěch analýzy genové 

exprese. Integrita RNA je ohrožena RNázami, které ji degradují a při následné qPCR 

analýze takto poškozené RNA, dochází k výraznému falešnému snížení genové exprese. 

Práce s touto RNA může ovlivnit výsledky analýz, které jsou pracovně a časově náročné 

a velmi často i finančně nákladné. Analýza se tak stává nepřesnou a nereprodukovatelnou.  

Integrita RNA se běžně sleduje dvěma metodami, a to kapilární elektroforézou anebo tzv. 

kapilární elektroforézou na čipu. Použití kapilární elektroforézy na čipu má své nesporné 

výhody. Mezi největší výhody patří krátká doba analýzy (30 min), simultánní analýza až 

12 vzorků, minimální spotřeba vzorků (5 ng) a reagencií. Princip této metody je založen 

na tradiční gelové elektroforéze, která je převedena na formát čipu (Obr. 15). Separace 

probíhá v mikrokanálcích vyleptaných do skla (Obr. 16), které jsou při samotné přípravě 

vyplněny polymerem a interkalačním barvivem. Po naplnění všech reakčních jamek čipu 

se vytvoří integrovaný elektrický obvod. Poté se čip vloží do analyzátoru, který má pro 

každou jamku vlastní elektrodu. Poté probíhá separace podobná plošné elektroforéze. 

Jednotlivé frakce jsou detekované indukovanou laserovou fluorescencí. Softwarem 

získaná data jsou převedena do křivky zobrazující závislost intenzity fluorescence na čase 

(Obr. 18) a do podoby klasické gelové elektroforézy (Obr. 17) (web17).  

Pro standardizaci interpretace RNA integrity firma Agilent Technologies vyvinula RIN 

(RNA Integrity Number) softwarový mechanismus. Hodnocení integrity dle RIN je 

založeno na systému číslování od 1 do 10, kdy 1 je nejvíce degradovaná RNA a 10 je 

nejvíce intaktní. Software vyhodnocuje celý profil elektroforeogramu, který se skládá ze 

šesti regionů a tří píků (Obr. 18), což poskytuje přesný a reprodukovatelný výsledek. 

Obrázek 16. Čip RNA Nano 

Labchip – pohled zvenku 

Obrázek 15. Čip RNA Nano 

Labchip – pohled zevnitř 
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Obrázek 18. Elektroforeogram s vyznačenými regiony a píky, které indikují kvalitu 

RNA 

Obrázek 17. Převedená závislost intenzity fluorescence na čase do podoby plošné 

gelové elektroforézy. V levo žebříček s fragmenty o známe velikosti. V pozicích 1–6 

jsou vzorky kořenů ovlivněných FEN a jejich kontroly. V pozicích 7–12 jsou vzorky 

kořenů ovlivněných FEN a jejich kontroly bez ošetření DNázou 
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V této práci byl použit analyzátor Agilent 2100 Bioanalyzer (Agilent Technologies) a pro 

přípravu vzorků byl použit kyt RNA 6000 Nano Kit (Agilent Technologies). Pro měření 

integrity se postupovalo dle příručky výrobce (web18). Před samotnou přípravou vzorků 

byly dekontaminovány elektrody přístroje od RNáz. Do elektrodového čistícího čipu bylo 

napipetováno 350 µl RNázaZAP, tento čip byl vložen do analyzátoru a po dobu 1 minuty. 

Poté byl připraven druhý čistící čip, do kterého bylo napipetováno 350 μl RNase-free 

vody a opět byl vložen do přístroje po dobu 10 sekund. Dalším krokem byl přípraven mix 

gelu a barviva (dimethylsulfoxid), kterým byl čip rovnoměrně naplněn ve speciálním 

adaptéru (Obr. 19). Do každé pozice tomu určené bylo napipetováno 5 µl RNA 

6000 Nano marker, 1 µl žebříčku (RNA ladder) a 1 µl každého vzorku. Před vložením 

čipu do analyzátoru byl čip po dobu 60 sekund vortexován při 2400 rpm a nakonec byl 

čip vložen do přístroje. 

 

 

  

Obrázek 19 Adaptér pro naplnění gelu 

do RNA čipu tzv. priming station 
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8.4 Reverzní transkripce 

Reverzní transkripce je enzymatický proces katalyzovaný reverzní transkriptázou (RT), 

při nemž je RNA převedena na komplementární jednořetězcovou tzv. cDNA 

(complementary DNA). Nejprve však vzniká hybridní dvouřetězcová molekula  

DNA-RNA. RNA se odstraní pomocí enzymu RNázy H, čímž zůstane jen jednořetězcová 

cDNA. Syntéza druhého vlákna se provádí až při PCR. 

V práci byla použita reverzní transkriptáza ProtoSkript II, 5×reakční pufr, 10×DTT, směs 

dNTPs o koncentraci 5mM, náhodné hexamery a DEPC H2O. 

Z každého našeho vzorku ošetřeného DNázou I bylo do 0,5 ml zkumavky přepipetováno 

5 µl RNA, které odpovídalo množství 1000 ng RNA s 1 µl náhodných hexamerů. Tato 

směs byla zahřáta v PCR cykléru po dobu 5 minut na 65 °C (denaturace RNA), poté byla 

zchlazená na ledu a stočena na minicentrifuze. Takto byly připraveny dvě paralelní směsi 

RNA s hexamery, a to pro následnou reverzní transkripci, jednak s RT (RT+) a jednak 

bez RT (RT-). Reverzní transkripce bez RT slouží jako kontrola pro ověření případné 

kontaminace genomovou DNA. Mezi tím, co byly zkumavky v cykléru byl připravený 

mastermix, komponenty a jejich množství ukazuje tabulka 1. Do první sady zkumavek 

označených jako RT+ bylo připipetováno 14 µl mastermixu RT+. Do kontrolní paralelní 

sady bylo pipetováno 14 µl mastermixu RT-. 

Takto připravené směsi byly nejprve zahřáty v cykléru po dobu 10 minut při 25 °C 

(nasedání hexamerů). Dalších 50 minut při 42 °C, probíhala vlastní syntéza cDNA 

a posledních 5 minut při 80 °C následovala denaturace RT.  

Po reakci bylo do vzorků přidáno 80 µl ddH2O, čímž byla připravená 5x zředěná cDNA, 

ta byla dále použila do PCR reakce, a sice v objemu 5 µl, odpovídající 50 ng RNA. Tímto 

způsobem připravené vzorky cDNA byly uchovávány při -20 °C. 
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Tabulka 1. Složení mastermixu pro RT+ a RT- 

 mastermix RT+ [µl] mastermix RT- [µl] 

5× reakční pufr  4 4 

DDT  2 2 

dNTPS 2 2 

RT 0,5 - 

5,5 DEPC H2O 5,5 6 

celkový objem (1 vzorek) 14 14 

 

8.5 Real-time PCR 

Pro každý vybraný nebo referenční gen byl nejprve připraven mastermix, jehož složení 

je uvedeno v tabulce 2. Vlastní měření probíhalo v 96 jamkové destičce pro qPCR, do 

každé jamky bylo napipetováno 15 µl připraveného mastermixu a 5 µl cDNA připravenou 

reverzní transkripcí. Takto připravená destička byla stočena při 500 g po dobu 2 minut 

a vložena do termocykléru QuantStudio 6 Flex, ve kterém následně proběhla analýza. 

Jednotlivé kroky qPCR programu jsou zobrazeny a detailněji popsány na obrázku 20. 

Tabulka 2. Složení reakční směsi pro qPCR 

Složky qPCR mastermixu  
Objem v [μl] pro 

1 vzorek 

Xceed qPCR SG Mix (2x) Lo-ROX 10  

F primer  0,4  

R primer  0,4  

ddH2O  4,2  

celkové množství mastermixu 15  

cDNA  5  

Celková směs (mastermix a cDNA)  20  
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Obrázek 20  Reakce byla iniciovaná počáteční denaturací při 95 °C po dobu 2 minut. Následovalo 40 amplifikačních cyklů, každý z nich měl 

dvě fáze a to fázi denaturační (95 °C po dobu 15 s) a fáze annealingu a extenze (60 °C po dobu 20 s). Po každém proběhlém cyklu byla 

měřena fluorescence. Po ukončení posledního cyklu následoval teplotní gradient (0,5 °C každých 30 s) od 60 °C do 95 °C, který byl použit 

pro vytvoření křivky tání. 
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8.6 Validace microarray pomocí qPCR 

Pro studium celogenomové exprese se nejčastěji používají RNA microarraye, které 

poskytují globální analýzu transkriptů. Nejnovější RNA microarraye Affymetrix firmy 

Thermofisher (Arabidopsis Gene 1.1 ST Array Plate) nabízejí v průměru až 

22 jedinečných sekvencí každého genu A. thaliana, což umožňuje detekovat několik 

isoforem transkriptu daného genu, sestřihové (splicing) varianty genu, 

nepolyadenylované transkripty a transkripty s alternativní polyadenylací (web15).  

Nicméně referenční metodou zůstává qPCR, která se považuje za nejpřesnější 

a nejspolehlivější, proto často slouží pro validaci dat, získaných metodou DNA a RNA 

microarray (Gachon a kol. 2004). Tato metoda je nejčastěji zvolena, protože je 

uživatelsky přívětivá. Analýza dat je oproti qPCR jednodušší, její náklady spojené 

s pořízením přístrojového vybavení a samotné náklady na analýzu jsou řádově nižší než 

u qPCR.  Avšak microarraye jsou jen tak dobré, jako bioinformatické údaje dostupné pro 

genom a transkriptom modelového organismu. 

V této práci byl validován čip firmy Agilent Technologies, Arabidopsis (V4) Gene 

Expression Microarray. 

8.7 Výběr a evaluace referenčních a vybraných genů 

Výběr referenčních genů a sekvence primerů byly provedeny Ing. Petrou 

Matouškovou Ph.D. z odborné literatury (Nardeli a kol 2017, Hong a kol. 2010, 

Czechowski a kol. 2005, Remans a kol. 2008). Celkem bylo vybráno šest referenčních 

genů, a sice EF, PP, TIP, claN, SAND, FB. Pouze pro referenční gen claN musel být 

navrhnut nový pár primerů. Vybrané geny byly vybrány na základě výsledků 

RNA- microarray analýzy vzorků kořenů, které byly vystaveny FEN po dobu 24 hodin. 

Celkem bylo vybráno šest genů PER20, ABCL21, CYP86A1, TAC1, bZIP, SaMT. Pro 

každý gen byla navrhnuta sada primerů. K návrhu byl použit program Primer3 

(Untergasser a kol. 2012). Všechny primery byly syntetizovány firmou Generi Biotech. 

Sekvence primerů, označení genů v genové bance, název kódovaného proteinu a délky 

amplikonů jsou uvedeny v tabulce 3 (referennčí geny) a tabulce 4 (vybrané geny).  
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8.7.1 Ověření funkčnosti primerů 

Sady navržených syntetizovaných primerů byly dle instrukcí výrobce naředěny ddH2O 

na koncentraci 100 µM. Následně byly znovu naředěny ddH2O na výslednou koncentraci 

5 µM. Funkčnost každé sady primerů se ověřovala pomocí qPCR reakce dle stejného 

postupu jako v kapitole 8.5. Avšak zájmová cDNA byla nahrazena směsnou cDNA, která 

byla získaná odběrem 10 μl alikvotu z každé připravené cDNA.  

8.7.2 Stanovení účinnosti primerů 

Účinnost primerů byla zjištěna opět pomocí qPCR reakce. Směsná cDNA byla nejprve 

naředěná v poměru 1:4 s ddH2O. Do první zkumavky bylo pipetováno 10 μl směsné 

cDNA a 40 μl ddH2O. Do druhé zkumavky bylo pipetováno 10 μl naředěné cDNA z první 

zkumavky a opět 40 μl ddH2O. Tento krok byl opakován ještě 2×. Zkumavky byly vždy 

před dalším krokem promíchány na vortexu. Tímto způsobem byly získány čtyři 

koncentrace směsné cDNA, kdy každá koncentrace byla vždy 5× zředěnější než 

předchozí. Takto upravená směsná cDNA byla spolu s neředěnou směsnou cDNA 

pipetována v duplikátech vždy po 5 µl a do 96 jamkové PCR destičky, ke každému 

vzorku bylo poté přidáno 15 µl mastermixu pro PCR. Takto připravená směs byla 

analyzována v PCR termocykléru.  
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Tabulka 3. Referenční geny a sekvence jejich primerů, délka amplikonů a Tm primeů 

GenBank – genetická databáze v níž lze dané geny najít podle unikátního NM kódu. 

 

 

Referenční 

geny 
GenBank protein/enzym Sekvence 5´–3´ 

amplikon  

(bp) 

Tm 

(°C) 

EF  NM_125432 GTP binding Elongation factor Tu family protein 
F: TGAGCACGCTCTTCTTGCTTTCA 

76 
62,9 

R: GGTGGTGGCATCCATCTTGTTACA 65,2 

PP2A  NM_101203 protein phosphatase 2A subunit A3 (PP2AA3) 
F: TAACGTGGCCAAAATGATGC 

61 
56,4 

R: GTTCTCCACAACCGCTTGGT 60,8 

TIP41  NM_119592 TIP41-like family protein 
F: GTGAAAACTGTTGGAGAGAAGCAA 

61 
62,0 

R: TCAACTGGATACCCTTTCGCA 59,6 

claN NM_203166 
Clathrin adaptor complexes medium subunit family 

protein 

F: CATTTGGATCGGTGGCCTTG 
156 

60,5 

R: ACAACTGGTCGCGCTAAATAC 59,5 

SAND  NM_119466 
S-adenosyl-L-methionine-dependent methyltransferases 

superfamily protein 

F: GCGTTAAGGCAAGCTACAGG 
111 

60,5 

R: TTTCTGTGCACCAGCAAGAC 58,4 

FB NM_001343417 
F-box domain; Galactose oxidase/kelch repeat 

superfamily protein 

F: CGCTCAGACAAATCGTTCAA 
138 

56,4 

R: AGTTCACCGCAGGCATTATC 58,4 
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Tabulka 4. Vybrané geny a sekvence jejich primerů, délka amplikonů a Tm primerů 

Vybrané 

geny 
GenBank protein/enzym Sekvence 5´–3´ 

amplikon 

(bp) 

Tm 

(°C) 

PER20 NM_001036409 Peroxidase 20 
F: TGTGATGTTCAGTTGCGGGA 

58 
59,9 

R: AGAGCACAGACGCATCACAA 58,9 

ABCI21 NM_123778 ABC transporter I family member 21 
F: GGGTCTATTACATCCGTTCAAGG 

86 
58,6 

R: ACTCCAACAAATCCATCCTAGCA 59,7 

CYP86A1 NM_125276 Cytochrome P450 86A1 
F: CACCGGTTTCTTGTGGAGGA 

51 
59,9 

R: TCTTCTGATCCAATCCCCATAGC 59,7 

TAC1 NM_114697 
TAC1-mediated telomerase activation pathway 

protein BT2 

F: TGCAAAAGCTATGACGTCGT 
65 

58,2 

R: AAACCCCTTGTGCTTGTTCA 58,1 

bZIP1 NM_124322 Basic leucine zipper 1 
F: GGAGAACGCGGGTCTTAGAT 

89 
59,3 

R: GCGTTAAACTCGTCGTAGCA 58,7 

SaMT NM_119466 
S-adenosyl-L-methionine-dependent 

methyltransferases superfamily protein 

F: CGGAAACTCGGGCTTCAGAA 
67 

60,3 

R: TCCCTTCATGCTCAAAAGTGC 59,1 

GenBank – genetická databáze v níž lze dané geny najít podle unikátního NM kódu. 
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8.8 Analýza vybraných genů 

Po ověření funkčnosti a účinnosti všech sad primerů bylo analyzováno všech 24 vzorků 

kořenů a listů A. thaliana. Všechny vzorky byly měřeny vždy v duplikátech. Součástí 

každého měření byla NTC kontrola pro každý testovaný gen. Mastermix pro PCR reakci 

byl připraven dle tabulky 2. Do každé jamky v PCR destičce bylo napipetováno 

5 µl cDNA daného vzorku a 15 µl mastermixu. Před samotnou analýzou byla destička 

následně centrifugována po dobu 2 minut při 500g. Vlastní analýza byla prováděna 

v 96 jamkové PCR destičce anebo PCR stripech termocyklérem QuantStudio 6 Flex 

(Applied Biosystems). 

8.9 Statistické vyhodnocení dat 

Analýza dat byla vyhodnocena pomocí programu Microsoft Excel 2017, webového 

nástroje RefFinder a programu GraphPad Prism 7.0, kde bylo provedeno statistické 

vyhodnocení dat na základě nepárového Studentova T-testu s hladinou významnosti 

α = 0,05.  
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9 Výsledky 

9.1 Ověření funkčnosti primerů 

U každé sady primerů bylo provedeno ověření jejich funkčnosti, provedením qPCR se 

směsným vzorkem cDNA. Podle průběhu amplifikační křivky (Obr. 21), bylo zjištěno, 

zda jsou duplikáty měřených vzorků shodné. A to výpočtem rozdílu jejich Cq hodnot, 

který nesměl přesáhnout hodnotu 0,5 Cq (kontrola přesnosti pipetování). Analýzou křivky 

(Obr. 22) tání bylo zjištěno, zda nevznikaly v průběhu reakce nespecifické produkty či 

primer-dimery. Směsná cDNA, byla v NTC kontrole (no template control) nahrazena 

ddH2O, a to z důvodu zjištění, zda v průběhu přípravy reakčních směsí pro qPCR nedošlo 

ke kontaminaci DNA.  

Tímto způsobem byly ověřeny všechny primery jak pro referenční geny (Tab. 3), tak pro 

geny vybrané (Tab. 4). 

 

 

Obrázek 21. Amplifikační křivka pro ověření funkčnosti sady primeru pro gen TIP41. 

Osa y – hodnota ΔRn, která udává standardizovanou hodnotu či standardizovaný 

fluorescenční signál a osa x – počet cyklů. 

Amplifikační křivka 
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Obrázek 22. Křivka tání PCR produktu pro ověření funkčnosti sady primerů pro gen 

claN 

9.1.1 Stanovení účinnosti primerů 

Dalším krokem bylo stanovení účinnosti primerů, jak pro referenční geny, tak pro geny 

cílové. Účinnost každé sady primerů byla stanovená pomocí qPCR reakce na sadě 

vzorků s cDNA, která byla postupně ředěna. Každá reakce byla provedena v duplikátu 

a s NTC kontrolou. Ze zjištěných hodnot Cq každého duplikátu byl vypočten průměr. 

Poté byl vytvořen graf standardní křivky, v němž byla vynesena závislost vypočteného 

průměru na stupni ředění cDNA (logaritmus relativního koncentrace cDNA) (Obr. 23). 

Hodnota směrnice standardní křivky byla dále použita pro výpočet účinnosti dle rovnice: 

𝐸 = (10(−1/𝑘) − 1) × 100 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 23. Standardní křivka pro stanovení účinnosti navržených primerů pro 

stanovení genu EF 

Křivka tání 
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Amplifikační křivky pro stanovení účinnosti primerů pro gen PP ukazuje obrázek 24. 

Každý vzorek byl měřen v duplikátu, proto jsou vždy dvě amplifikační křivky pro každý 

vzorek v daném ředění.  

 

Obrázek 24. Amplifikační křivky ředěných vzorků v poměru 1:4. pro gen PP 

(viz. kapitola 8.6.2) 

Účinnost se pro většinu primerů pohybovala v dovoleném rozmezí 90 %–110 %, avšak 

u jednoho referenčního genu claN a jednoho cílového genu CYP P86A1 dosahovala 

účinnost 148 % resp. 112 %, proto musely být primery pro tyto geny nově navrhnuty. Po 

novém navržení se účinnost těchto primerů pohybovala v dovoleném rozmezí. 

Procentuální hodnoty účinnosti jednotlivých primerů jsou ukázány v tabulce 5. a 6. 

Tabulka 5. Účinnosti primerů referenčních genů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

referenční geny účinnost (%) 

EF 100 

PP 101 

TIP41 100 

claN 99 

SAND 103 

FB 108 

Amplifikační křivka  
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Tabulka 6. Účinnosti primerů vybraných genů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 Výběr referenčních genů pro listy a kořeny dle jejich 

stability 

Ke studování exprese vybraných genů, bylo nejprve potřeba vybrat vždy dva 

nejstabilnější referenční geny, jak pro listy, tak pro kořeny A. thaliana. Referenční geny 

byly vybrány dle doporučení webové aplikace RefFinder. Stabilita exprese byla 

vypočítána dle jednotlivých programů pro listy (Tab. 7) a kořeny (Tab. 8). Doporučené 

řazení referenčních genů pro listy a kořeny dle stability programem RefFinder, je 

zobrazeno na obrázku 25, resp. obrázku 26. Pro listy byly vybrány geny EF a TIP41, pro 

kořeny byly vybrány geny claN a TIP41.  

Tabulka 7. Řazení genů pro listy jednotlivými programy dle jejich stability 

a doporučené řazení aplikací RefFinder 

Metoda/pořadí 1 2 3 4 5 6 

Delta Ct EF TIP41 PP SAND FB claN 

BestKeeper claN EF TIP41 PP SAND FB 

NormFinder EF TIP41 PP SAND FB claN 

GeNorm TIP41 | PP  EF SAND FB claN 

doporučené řazení EF TIP41 PP claN SAND FB 

 

 

vybrané geny účinnost (%) 

PER20 108 

ABCI21 105 

CYP86A1 96 

TAC1 110 

bZIP1 98 

SaMT 102 
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Obrázek 25. Vyhodnocení stability referenčních genů pro listy webovou aplikací 

RefFinder 

Tabulka 8. Řazení genů pro kořeny jednotlivými programy dle jejich stability 

a doporučené řazení aplikací RefFinder 

Metoda/pořadí 1 2 3 4 5 6 

Delta Ct claN TIP41 FB EF PP SAND 

BestKeeper claN TIP41 EF PP FB SAND 

NormFinder claN TIP41 FB EF PP SAND 

GeNorm TIP41 | FB  claN EF PP SAND 

doporučené řazení claN TIP41 FB EF PP SAND 

 

 

 

Obrázek 26. Vyhodnocení stability referenčních genů pro kořeny webovou aplikací 

RefFinder 

Doporučené řazení genů dle stability 

Doporučené řazení genů dle stability 

<— nejstabilnější geny    nejméně stabilní geny—> 

<— nejstabilnější geny    nejméně stabilní geny—> 
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9.3 Analýza sledování genové exprese vybraných genů 

Výběr genů pro vlastní analýzu byl proveden z výsledků stanovení genové exprese 

pomocí RNA-microarray analýzy, která byla provedena na Ústavu experimentální 

botaniky v Praze. Dle obdržených výsledků byly vybrány tři geny se zvýšenou expresí 

a tři geny se sníženou expresí. Tyto geny byly sledovány ve dvou rostlinných tkáních, 

kořenech a listech, v kontrolních vzorcích a vzorcích vystavených různou dobu působení 

FEN (24 a 72 h). 

Pro výpočet relativní genové exprese bylo postupováno podle komparativní 

ΔΔCT metody. Nejprve byly zprůměrovány Cq hodnoty duplikátů pro každý gen, 

následovně se postupovalo podle rovnice 2^(-ΔCT), přičemž ΔCT je hodnota 

CT referenčního genu odečtená od hodnoty CT cílového genu. Data byly dále matematicky 

vyhodnocena v tabulkovém procesoru Microsoft Excel. Výsledkem byly aritmetické 

průměry a směrodatné odchylky kontrolních vzorků i vzorků ovlivněných FEN pro každý 

cílový gen. Tyto hodnoty byly dále statisticky vyhodnoceny v programu GraphPad 7.0. 

K výsledným hodnotám kontrolních vzorků (neovlivněny FEN), byly vztaženy hodnoty 

vzorků ovlivněných FEN. Indukce genové exprese vzorků ovlivněných FEN se tak 

projevila zvýšenou expresí vůči kontrolním vzorkům, naopak inhibice genové exprese se 

projevila sníženou expresí vůči kontrole. 

Ze získaných dat byly vytvořeny grafy znázorňující genovou expresi po 24 a 72 hodinách 

po vystavení FEN pro každou námi testovanou tkáň. V grafech jsou pomocí chybových 

úseček znázorněny směrodatné odchylky, které zobrazují rozptyl mezi třemi vzorky dané 

tkáně.  

9.3.1 Srovnávání exprese vybraných genů v kořenech po 24 

a 72 hodinách 

Na obrázku 27. jsou zobrazeny výsledky exprese vybraných genů v kořenech po 

24 hodinách po ošetření FEN. Zde byly sledovány statisticky významné změny u prvních 

čtyř genů. Indukce genové exprese nastala u genů PER20, ABCI 21 a CYP86A1, inhibice 

genové exprese nastala u genů TAC1, bZIP1 a SaMT. Nejvýraznější indukce byla 

pozorována u genu CAP86A1 a nejvýraznější inhibice byla pozorována u genu TAC1.  



 

57 

 

Na obrázku 28. jsou zobrazeny výsledky exprese vybraných genů v kořenech po 

72 hodinách po vystavení FEN. Zde byly pozorovány tři statisticky významné změny 

genové. Indukce genové exprese byla pozorována pouze u genu PER20, inhibice genové 

exprese byla pozorována u genů TAC1 a bZIP1.  

Obrázek 27. Exprese vybraných genů v kořenech A. thaliana po 24 hodinách.  

FEN – vzorky kořenů ovlivněné FEN, kontrola – kontrolní vzorky kořen. 

*jsou vyznačené výsledky s hladinou významnosti p < 0,05 

ABC=ABCI21 

 

Obrázek 28. Exprese vybraných genů v kořenech A. thaliana po 72 hodinách.  

FEN – vzorky kořenů ovlivněné FEN kontrola – kontrolní vzorky kořenů. 

*jsou vyznačené výsledky s hladinou významnosti p < 0,05 

ABC=ABCI21 
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9.3.2 Srovnávání exprese vybraných genů v listech po 24 

a 72 hodinách 

Na obrázku 29. jsou znázorněny výsledky exprese vybraných genů v listech po 

24 hodinové inkubaci s FEN. Bohužel zde nenastala žádná statisticky významná změna 

genové exprese, také byla pozorována vysoká variabilita, což můžeme na první pohled 

usoudit i z velikostí chybových úseček.  

Na obrázku 30. jsou znázorněny výsledky exprese vybraných genů v listech po 

72 hodinové inkubaci s FEN. Bohužel i zde nebyly nalezeny žádné statisticky významné 

změny genové exprese.  
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Obrázek 29. Exprese vybraných genů v listech A. thaliana po 24 hodinách. 

FEN – vzorky listů ovlivněné FEN, kontrola – kontrolní vzorky listů. 

ABC=ABCI21 
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Obrázek 30. Exprese vybraných genů v listech A. thaliana po 72 hodinách. 

FEN – vzorky listů ovlivněné FEN, kontrola – kontrolní vzorky listů. 

ABC=ABCI21 

9.3.3 Validace výsledků microarray analýzy na vzorcích 

kořenů pomocí qPCR  

Na obrázku 31. můžeme vidět graficky znázorněné výsledky genové exprese vybraných 

genů po 24 hodinové inkubaci vzorků kořenů s FEN, které byly získány metodou 

kvantitativní qPCR. Statisticky významné změny byly pozorovány u čtyř genů PER20, 

ABCI21, CYP86A1 a TAC1.  

Na obrázku 32. jsou znázorněny výsledky genové exprese vybraných genů stejných 

vzorků kořenů po 24 hodinové expozici FEN, získané metodou RNA-microarray. 

Tabulka 9. ukazuje dobrou shodu výsledků mezi oběma metodami. 
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Obrázek 31. Exprese vybraných genů v kořenech po 24 hodinové expozici FEN 

(metoda qPCR).  

FEN – vzorky kořenů ovlivněné FEN, kontrola – kontrolní vzorky kořenů, 

*jsou vyznačené výsledky s hladinou významnosti p < 0,05 

ABC=ABCI21 

Obrázek 32. Exprese vybraných genů v kořenech po 24 hodinové expozici FEN 

(metoda RNA- microarray). 

FEN – vzorky kořenů ovlivněné FEN, kontrola – kontrolní vzorky kořenů 

ABC=ABCI21 
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Tabulka 9. Porovnání výsledků genové exprese vybraných genů získaných dvěma 

metodami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
Relativní změna gen. 

exprese 

Vybrané 

geny 
enzym microarray qPCR 

PER20 Peroxidase 20 3,71 3,82 

ABCI21 ABC transporter I family member 21 3,56 6,26 

CYP86A1 Cytochrome P450 86A1 3,24 2,01 

TAC1 
TAC1-mediated telomerase 

activation pathway protein BT2 
0,20 0,21 

bZIP1 Basic leucine zipper 1 0,23 0,61 

SaMT 

S-adenosyl-L-methionine-dependent 

methyltransferases superfamily 

protein 

0,41 0,53 
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10 Diskuze 

Výsledky řady studií ukázaly, že léčiva patří mezi nejčastěji zjištěné antropogenní 

kontaminanty v životním prostředí (Bártíková a kol. 2015). Většina studií se však 

zaměřila pouze na humánní léčiva, zatímco veterinární léčiva byla upozaděna, přestože 

patří mezi důležité kontaminanty životního prostředí. V posledních letech však stoupá 

o toto téma zájem (Küster a Adler 2014), ale stále chybí mnoho informací o působení 

veterinárních léčiv na necílové organismy, včetně rostlin, kromě několika málo skupin 

léčiv (antibiotika, hormony). V budoucnu lze očekávat, že spotřeba veterinárních léčiv 

výrazně vzroste v důsledku rostoucích požadavků na zemědělskou a akvakulturní 

produkci, která bude muset pokrýt zvyšující se nároky lidstva na množství potravin, 

v důsledku rozšiřující se lidské populace. Z tohoto důvodu můžeme předpokládat, že se 

znečištění životního prostředí veterinárními léčivy, v našem případě anthelmintiky, může 

zvýšit a rozšířit (Bártíková a kol. 2016). Proto je namístě, abychom se tomuto tématu 

intenzivně věnovali.  

Tato práce se zabývá vlivem anthelmintik, která generují změny v expresi vybraných 

genů v listech a kořenech huseníčku rolního (Arabidopsis thaliana). Pro výzkum byly 

použity vzorky listů a kořenů pocházejících z hydroponicky pěstovaných rostlin druhu 

A. thaliana. Jako zástupce anthelmintik byl vybrán fenbendazol, širokospektré 

anthelmintikum ze skupiny benzimidazolů, které je velice rozšířené ve veterinární 

medicíně.  

Pro optimální relativní kvantifikaci dat studovaných genů získaných metodou qPCR bylo 

nejprve potřeba vybrat vhodné referenční geny. Celkem bylo testováno šest genů EF, PP, 

TIP41, claN, FB, SAND, vybraných na základě několika publikací zabývajících se 

stabilitou referenčních genů A. thaliana v různých podmínkách. Dle Czechowského a kol. 

(2005), který zkoumal vliv abiotického stresoru (KNO3) na kořeny A. thaliana, bylo 

hodnoceno 25 referenčních genů pomocí algoritmu geNorm. Jako jeden z nejstabilnější 

referenčních genů se ukázal gen EF naproti tomu TIP41 a claN se umístily až na zadních 

příčkách. Naopak ve studii, kterou popsala Nardeli a kol. (2017), která se zabývala vlivem 

námořního paliva na genovou expresi mladých sazenic A. thaliana, se ukázal TIP41 spolu 

s PP jako jeden z nejstabilnějších párů referenčních genů za použití geNorm 

a Normfinder programů. Existuje ještě mnoho studií, kde se pořadí studovaných 

referenčních genů lišilo (např. Hong a kol. 2010 Wang a kol. 2014). Tyto rozdíly v pořadí 
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jednotlivých genů se mohou lišit díky použití různých programů, které používají rozdílné 

algoritmy pro výpočet. Dle doporučeného řazení webové aplikace RefFinder byly pro 

každou námi studovanou tkáň vybrány vždy dva nejstabilnější referenční geny, pro 

vzorky kořenů byly vybrány claN a TIP41, a pro vzorky listů byly vybrány EF a TIP41. 

Studované geny byly vybrány z výsledků genové exprese získané pomocí  

RNA-microarray analýzy. Po prohlédnutí těchto výsledků bylo vybráno šest genů, tři 

geny se zvýšenou transkripcí PER20, ABCI21, CP86A1 a tři geny se sníženou transkripcí 

TAC1, bZIP1, SaMT. Tyto geny byly vybrány pouze z RNA-microarray analýzy kořenů 

po 24 hodinové expozici FEN. Pro všechny tyto geny byly navrženy a vyrobeny primery 

pro qPCR. Tyto vybrané geny byly použity pro sledování změn genové exprese v celé 

práci.  

V této práci jsme nejprve mezi sebou porovnávali rozdílnost exprese vybraných genů, jak 

v listech, tak kořenech, vždy po 24 hodinové a 72 hodinové expozici 5 μM fenbendazolu. 

Dále jsme verifikovali výsledky genové exprese v kořenech, po 24 hodinové expozici, 

získané metodou RNA-microarray analýzy pomocí kvantitativní qPCR. Pro kvantifikaci 

genové exprese byla použita kvantitativní real-time PCR. 

Jak jsme předpokládali, po 24 hodinách po expozici FEN došlo ke změnám genové 

exprese u všech genů. U těchto vzorků kořenů byla zjištěna signifikantní indukce u tří 

genů CYP86A1, ABCI21 a PER20. V případě genu TAC1 došlo k signifikantní inhibici. 

Dále došlo k inhibici genu bZIP1 a SaMT. Naproti tomu po 72 hodinách nastala 

signifikantní změna genové exprese jen u PER20, TAC1 a bZIP1. U dalších zbylých 

třech genů ABCI21, CYP86A1, SaMT byla exprese velice podobná s kontrolami. 

Můžeme se tedy domnívat, že po této době od expozice FEN odezněly některé 

pozorované změny z důvodu adaptace na FEN v prostředí a hladina exprese se vrací do 

normálního stavu. 

Vliv fenbendazolu na kořeny rostliny můžeme shrnout takto: u vzorků kořenů po 

24 hodinách po expozici byly zjištěny tři indukce, z toho byly všechny tři statisticky 

významné (p < 0,05). Inhibice byla zjištěná u tří genů, z toho byla jedna statisticky 

významná (p < 0,05). U vzorků kořenů po 72 hodinové expozici byla zjištěna jedna 

statisticky významná indukce a dvě statisticky významné inhibice genové exprese 

(p < 0,05). Ve třech případech nedošlo k žádnému ovlivnění genové exprese. 
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V případě listů ovlivněných léčivem nebyly pozorovány, žádné signifikantní změny 

genové exprese, což může být způsobeno všeobecně známou variabilitou genové exprese 

v listech (Pereyra-Irujo a kol. 2008), nebo mohly být způsobeny stářím jednotlivých listů, 

ze kterých byly vzorky odebrány. Vliv léčiva na genovou expresi v listech může být 

zpožděn z důvodu průchodu živin a léčiva nejprve přes kořenové buňky, kde, jak bylo 

zjištěno je velký podíl léčiva metabolizován a do listů se může dostávat později.  

Právě z důvodu velkých interindividuálních rozdílů genové exprese, nemůžeme v tuto 

chvíli nic signifikantního prohlásit o případném vlivu fenbendazolu na genovou expresi 

v listech A. thaliana. 

Jedním z cílů práce bylo verifikovat výsledky genové exprese získané pomocí  

RNA-microarray analýzy pomocí kvantitativní qPCR reakce, a sice ve vzorcích kořenů 

rostlin A. thaliana, které byly stresovány 5 μM fenbendazolu po dobu 24 hodin. 

Porovnáním výsledů obou metod byla zjištěna, ve většině případů, dobrá shoda obou 

metod, jejichž rozdíly v relativní změně genové exprese mohly být způsobeny různou 

senzitivitou obou metod (Landa a kol. 2017). V navazujících studiích by mohlo být 

zajímavé pro porovnání těchto metod, vybrat větší počet genů. 

Tato práce potvrzuje náš původní předpoklad, že i velmi malá koncentrace fenbendazolu, 

jako je 5 µM, může mít výrazný vliv na genovou expresi v kořenech a listech A. thaliana.  

Všechna měření byla provedena pouze jedenkrát, pro ověření získaných výsledků je 

potřebné experimenty zopakovat, aby se zvýšila průkaznost experimentů. V navazujících 

studiích by bylo vhodné provést testování jiných koncentrací anthelmintik, popřípadě 

vystavit rostliny delšímu působení nízkých dávek těchto léčiv, a především jejich směsí, 

což by více odpovídalo reálné situaci a umožnilo by to získání komplexních informací 

o vlivu anthelmintik na životní prostředí. 
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11 ZÁVĚR 

Námi stanovené cíle byly splněny. Pro relativní kvantifikaci genové exprese námi 

vybraných genů byly pro listy a kořeny vybrány referenční geny EF, TIP41, resp. claN 

a TIP41. Bylo zjištěno, že po vystavení rostliny Arabidopsis thaliana stresovému faktoru 

5 µM fenbendazolu po dobu 24 nebo 72 hodin dochází ke změně genové exprese 

vybraných genů PER20, ABCI21, CYP86A1, bZIP a SaMT a sice především v kořenech. 

Dále bylo zjištěno, že genová exprese jednotlivých genů, které kódují mimo jiné 

biotransformační a antioxidační enzymy, se liší podle délky doby působení fenbendazolu. 

Celkem bylo pozorováno 7 případů signifikantních změn genové exprese u kořenů po 

24 a 72 hodinové expozici fenbendazolu, u 4 případů se jednalo o indukci, u zbylých 

třech případů se jednalo o inhibici genové exprese. I když u listů nebyly pozorovány 

žádné signifikantní rozdíly v genové expresi, přesto jsou cenné. Dále bylo zjištěno, že 

metoda RNA-microarray poskytuje srovnatelné výsledky s kvantitativní real-time PCR 

při porovnání změny exprese u vzorků kořenů po 24 hodinové expozici fenbendazolu. 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polymerase_chain_reaction.svg 

 

Obr. 8 Princip vazby interkalačního barviva SYBR Green na dsDNA.  

Dostupné také z: http://labguide.cz/sybergreen/sybr-green/ 

 

Obr. 9 Amplifikační křivka a její části 

Dostupné také z: http://www.labguide.cz/sybergreen/sybr-green/ 

 

Obr. 10 Logaritmické zobrazení amplifikační křivky a její části. 

Dostupné také z: https://biopedia.sk/molekularna-biologia/kvantitativna-pcr-

real-time-pcr 

 

Obr. 11 Standardní křivka.  

Dostupné také z: http://onsnetwork.org/sjwfriedmanlab/tag/troubleshooting/ 
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Obr. 12 Kvantitativní křivka a Obr. 13 Záporná derivace křivky tání  

Dostupné také z: https://biopedia.sk/molekularna-biologia/kvantitativna-pcr-

real-time-pcr 

 

Obr. 14 Záporná derivace křivky tání.  

Dostupné také z: http://qpcr.cz/cs/absolutni-kvantifikace 

 

Obr. 15 Čip RNA Nano Labchip – pohled z vnějšku.  

Dostupné také z: http://hpst.cz/sites/default/files/attachments/g2938-90037-

rev.c.pdf 

 

Obr. 16 Čip RNA Nano Labchip– pohled zevnitř 

Dostupné také z: 

https://www.agilent.com/cs/library/usermanuals/Public/G294690004_Vespucci_

UG_eBook_(NoSecPack).pdf 

 

Obr. 17 Převedená závislost intenzity fluorescence na čase do podoby plošné gelové 

elektroforézy – výstup z Agilent 2100 Bioanalyzer 

 

Obr. 18 Elektroforeogram s vyznačenými regiony a píky, které indikují kvalitu RNA. 

Dostupné také z: https://www.agilent.com/cs/library/applications/5989-

1165EN.pdf 

 

Obr. 19. Adaptér pro naplnění gelu do RNA čipu tzv. priming station.  

Dostupné také z: 

https://www.agilent.com/cs/library/usermanuals/Public/G294690004_Vespucci_

UG_eBook_(NoSecPack).pdf 

 

Obr. 20–24 – výstupy z termocykléru QuantStudio 6 Flex 

Obr. 25–26 – výstupy z RefFinder 

Obr. 27–32 – výstupy z GraphPad Prism 7.0 

  

http://qpcr.cz/cs/absolutni-kvantifikace
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ABZ albendazol 

bp páru bazí 

BZM benzimidazoly 

cDNA  komplementární DNA 

Cq cyklus prahu 

Ct cycle of treshold 

CV variační koeficient 

dATP  deoxyadenosin trifosfát 

dCTP  deoxycytidin trifosfát 

ddH2O  redestilovaná voda 

dGTP  deoxyguanosin trifosfát 

DNA deoxyrybonukleová kyselina 

DNáza  deoxyribonukleáza 

dNTP  deoxyribonukleosid trifosfát 

dsDNA  dvouřetězcová DNA 

DTT  dithiotreitol 

dUTP  deoxyuridin trifosfát 

E efektivita 

EDTA  ethylendiamintetraoctová kyselina 

F primer  forward primer 

FEN fenbendazol 

FLU flubendazol 

GABA kyselina γ-aminomáselná 

GAPDH glyceraldehyd-3-fosfodehydrogenáza 

GIT gastrointestinální trakt 
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H2O  voda 

KCl  chlorid draselný 

Mb mega báze 

MBZ mebendazol 

mRNA  mediátorová ribonukleová kyselina 

noRT  mastermix bez reverzní transkriptázy 

nt nukleotidy 

NTC no template control 

PCR  polymerase chain reaction 

qPCR  kvantitativní PCR 

R primer reverse primer 

recRNA rekombunantní RNA 

RIN  RNA integrity number 

RNA ribonukleová kyselina 

rpm Otáčky za minutu (revolutions per minute) 

rRNA ribozomální RNA 

RT  reverzní transkriptáza (RNA-dependentní DNA polymeráza) 

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

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

SD směrodatná odchalka 

ssDNA jednořetezcová DNA 

TBZ thiabendazol 

Tm teplota tání 

tRNA transferová RNA 

 


