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Jedním z významných původců parazitárního onemocnění přežvýkavců je hlístice
vlasovka slezová (latinky Haemonchus contortus). Tento parazit je zodpovědný za mnoho
úhynů koz a ovcí na celém světě. Právě proto je tu snaha o rozklíčování funkce jeho
metabolismu. Stejně jako ostatní organismy vlastní i vlasovka ve svém těle řadu enzymů, které
využívá jak k metabolismu eobiotik, tak k metabolismu xenobiotik. Příslušné enzymy patří
do tzv. XME, tj. enzymů metabolizujících xenobiotika. Geny pro XME mohou být
exprimovány určitou měrou i díky látkám na ně působícím. Vlivem těchto látek mohou geny
podléhat indukci, zvýšení exprese, či inhibici, snížení exprese. Významnými enzymy
podílejícími se na metabolismu xenobiotik u hlístic jsou UDP-glykosyltransferasy, které
konjugují sloučeninu xenobiotika s aktivovanou hexosou ve formě uridin difosfátu, a tím
xenobiotikum odbourávají.
Tato práce se zabývá tím, zda fenobarbital indukuje expresi vybraných genů vlasovky
slezové z citlivého kmene ISE. Pracovalo se s hlísticemi kultivovanými v roztoku fenobarbitalu
po dobu 4 hodin a jako kontrolní vzorky byly využity hlístice kultivované v roztoku bez léčiva.
Exprese genů z rodiny UGT byla vyhodnocena pomocí metody kvantitativní PCR. Po působení
fenobarbitalu nebyly nalezeny signifikantní změny ani u jednoho pohlaví.
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1.

Úvod
Vlasovka slezová, latinsky Haemonchus contortus, je známý parazit malých

přežvýkavců způsobující vážné onemocnění ohrožující životy svých hostitelů. Shromažďuje se
zejména v gastrointestinálním traktu koz a ovcí, kde saje krev, a tím u svých hostitelů způsobuje
anémii a celkovou nedostatečnost organismu. Díky svému rychlému životnímu cyklu a
přizpůsobivému životu patří vlasovka k důležitým experimentálním organismům, které je
možné využít při objevování nových léků, studiích lékové závislosti a výzkumu rezistence na
léky (Laing a kol. 2013).
Zvířata trpící hemonchózou, onemocněním způsobeným vlasovkou slezovou, je možné
léčit anthelmintiky. Po požití se léčivo stává pro organismus xenobiotikem a podléhá určitým
farmakokinetickým dějům. Jedním z těchto dějů je biotransformace, které se účastní enzymy
metabolizující xenobiotika (XME). Biotransformace se člení na tři fáze. V první fázi se jedná
o přeměnu molekuly v důsledku oxidačních, redukčních či hydrolytických reakcí. V druhé fázi
dochází ke konjugacím s endogenní sloučeninou a třetí fáze je uskutečňována speciálními
transportéry přenášejícími metabolity skrz membrány (Cvilink a kol. 2009). Biotransformace
zajišťuje přeměnu xenobiotik na sloučeniny, které je možno lépe eliminovat z organismu.
Geny, které kódují enzymy účastnící se biotransformace, mohou být ovlivněny změnou
jejich exprese v důsledku působení látek, na které jsou geny citlivé. Změnami může dojít
k inhibici exprese, a následkem toho ke snížení aktivity enzymu, nebo k indukci exprese, a tím
ke zvýšení aktivity specifického enzymu (Skálová a kol. 2017).
Tato práce se zabývá vlivem fenobarbitalu na expresi genů kódující enzymy ze skupiny
UGTs. Tyto enzymy se podílejí na II. fázi biotransformace, při které konjugují sloučeninu
xenobiotika s aktivovanou hexosou ve formě uridin difosfátu. V práci byly využiti jedinci
vlasovky slezové z citlivého kmene tzv. ISE, kteří byli inkubováni v roztoku fenobarbitalu
po dobu 4 hodin. Současně s inkubací ve fenobarbitalu byli kultivováni další jedinci
bez přítomnosti této látky, aby mohli být použiti jako kontrolní vzorky a mohla k nim být
vztažena míra exprese určitých genů.
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2.

Teoretická část

2.1. Hlístice
Zařazení skupiny hlístic se dle různých zdrojů liší. Hlístice, latinsky Nematoda, tvoří
samostatný kmen spadající do nadkmene Ecdysozoa, podříše Bilateria a říše Animalia (ITIS
[online]). Podle dřívějších zdrojů se taxonomicky jednalo o třídu, která patřila do kmene
Nemathelmintes (Horák a Scholz 1998) nebo kmene Aschhelminthes (Kotrlá 1984).
Kmen Nematoda tvoří velmi pestrá skupina živočichů. Může se jednat o druhy
napadající obratlovce, bezobratlé i rostliny, ale také druhy obývající půdu i vodu. Mezi nimi
nalezneme obrovský počet nebezpečných cizopasníků napadajících člověka a také původce
vážných nemocí hospodářských zvířat (Horák a Scholz 1998). U obratlovců se nacházejí
nejčastěji v trávicím traktu, dále v krevním a lymfatickém oběhu, nervové soustavě,
urogenitálním traktu atd. (Volf a kol. 2007).

2.2. Vlasovka slezová
Vlasovka slezová, latinsky Haemonchus contortus, je organismus řadící se do čeledi
Haemonchidae, řádu Strongylida, třídy Secernentea a kmene Nematoda (BioLib [online]).
Jedná se o geohelminty. Pro vlasovky je typická velká plodnost. Jedna samička
vyprodukuje až několik tisíc vajíček denně (Kratochvíl 1973).

2.2.1. Morfologie
Vlasovka slezová má silnější tělo zbarvené do červena. U samičky jsou viditelné
prosvítající stužkovité bílé vaječníky, které jsou spirálovitě stočené kolem tmavého střeva. Ústa
mají vybaveny jedním zubem. Samička je větší než sameček. Rozměry samečka jsou
10-20 x 0,4 mm a samičky 18-30 x 0,5 mm. Sameček má dvoulaločnou burzu vyztuženou různě
uspořádanými žebry. Samička má pohlavní otvor krytý nápadným záhybem vybíhající pokožky
(Kotrlá 1984, Jíra 1998).
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Obr. 1: Vzhled samce a samice vlasovky slezové (Kratochvíl 1973)
A – samec; B – samice, C – pářící plachetka samce (bursa copulatrix)

2.2.2. Vývoj
Dospělé vlasovky se vyskytují ve slezu (tj. ve 4. žaludku), kde jsou přisáty na žaludeční
sliznici. Samičky kladou vajíčka, která odcházejí s trusem do vnějšího prostředí, kde se
po několika dnech vyvine ve vaječném obalu larva. Larva vaječný obal opouští a cestuje
po vlhké trávě do různé vzdálenosti od trusu. Tato larva není ještě schopna vyvolat nákazu,
kdyby ji zvěř pozřela, byla by v žaludku strávena. Není také odolná vůči teplotním a vlhkostním
výkyvům. Teprve za 6-8 dní po vylíhnutí, kdy již také prodělala dvě svlékání, se stává larvou
invazní. Larva pokožky při svlékání neodvrhuje, zůstává v nich. Pokožky ji chrání vůči
nepříznivým podmínkám, proto vydrží i vyschnutí během letních měsíců i zimní období
se silnými mrazy. Po polknutí se larvy zavrtávají do sliznice, kde dospívají (Kotrlá 1984).
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Obr. 2: Vývojový cyklus vlasovek (Kratochvíl 1973)
a – hostitel; b – dospělá vlasovka; 1 – vajíčko vyšlé s trusem hostitele; 2 a 3 – vyvíjející se
larva prvního stupně; 4 – larva druhého stupně; 5 – invazní larva; 6 – hostitel se nakazí larvou při
pastvě

2.3. Hemonchóza
Hemonchóza je onemocnění způsobené vlasovkou slezovou. Toto onemocnění se
nejčastěji vyskytuje u domácích turovitých, u ovcí a koz a u srnčí zvěře. Může však postihovat
také bizony, ovce tlustorohé, losy americké, alpaky a jiné turovité. Zprávy o výskytu u člověka
jsou sporadické (Jíra 1998). Maximální výskyt vlasovky je zaznamenán v květnu a červnu
v závislosti na počasí. Zvěř se nakazí při pastvě, zejména za rosy a deště, kdy larvy cestují
po travinách (Kotrlá 1984). Starší ovce bývají obvykle odolnější, avšak vystupují zde jako
přenašeči parazitů (Jagoš a kol. 1982).
Chovatelé jsou zasaženi ekonomickými ztrátami způsobenými hynutím skotu (hlavně
mláďat), snížením přírůstků, zaostáváním ve vývinu. Všechny tyto faktory pak vedou
ke snížené produkci vlny a mléka (Jagoš a kol. 1982).

2.3.1. Klinické příznaky
Hemonchózy se projevují špatnou funkcí trávicích orgánů, jelikož vlasovky poškozují
povrch žaludeční sliznice. Kvůli tomu má zvíře nedostatek prospěšných látek. Parazité
současně hostiteli vysávají krev, proto u hostitele dochází k chudokrevnosti, nápadně
chudokrevné jsou také sliznice a spojivky. Nakažená zvířata jsou také poškozována pronikáním
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škodlivých látek z parazitů do svých těl, a to jim způsobuje pozvolnou intoxikaci. Nemocná
zvěř ztrácí hmotnost, špatně přebarvuje, její srst postrádá lesk, hůř se jí vyvíjejí parohy,
opožďuje se shoz a celkově je méně odolná vůči veškerému tělesnému zatížení. Zvířata
zpočátku trápí zácpa následovaná průjmy. Výkaly mají vodnatý charakter a páchnou, často jsou
zabarveny krví do červené, čokoládové až černé barvy. Při silném napadení se vyskytují otoky
v oblasti břicha a hlavy. Napadená zvířata se většinou zdržují dále od ostatních. Pokud mají
zvířata špatné životní podmínky, mohou se k nemoci přidružovat další infekce a následkem
toho dochází k úhynu. Akutní hemonchóze podléhají také mláďata (Kotrlá 1984, Jagoš a kol.
1982). Kuchtík (2007) uvádí, že jehňata, která přežijí získávají postinvazní imunitu.

2.3.2. Diagnostika
V diagnostice je nutností vyšetření trusu nakažených zvířat na přítomnost vajíček nebo
larev hlístic. Pitva uhynulých nebo poražených zvířat může také dopomoci diagnóze (Jagoš
a kol. 1982).

2.3.3. Prevence
Aby se předešlo onemocnění, je zapotřebí zvířatům zajistit vyrovnanou výživu. Důležité
je také oddělení chovu mláďat od dospělých jedinců. Chovatelé by se měli starat o správnou
hygienu ovčínů, výběhů, napajedel a přístřešků na pastvě (Jagoš a kol. 1982).

2.3.4. Léčba
Léčba hemonchózy se provádí zpravidla u celého stáda anthelmintiky. Po nasazení
anthelmintik je stádo po dobu dvou dnů ustájeno v ovčíně. Po této době se mohou zvířata
vypustit a ovčín musí být důkladně vyčištěn a vydezinfikován (Jagoš a kol. 1982). Aby se
zabránilo šíření, mělo by dojít k odstřelu slabé a nemocné zvěře (Kotrlá 1984).
2.3.4.1.

Anthelmintika

Anthelmintikum můžeme popsat jako léčivo používající se k léčbě helmintóz, tedy
nákaz člověka či zvířete způsobené červy. Díky stále se zlepšujícím životním podmínkám se
v dnešní době anthelmintika používají zejména ve veterinárním lékařství. Nejvíce používaných
anthelmintik je založeno na principu ovlivnění nervové soustavy příslušného parazita (Hartl
a kol. 2012).
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2.3.4.2.

Rezistence

Jako lékovou rezistenci označujeme stav, kdy léčiva ztrácí svoji účinnost a původci
nemoci se vůči nim stávají odolnými. V posledních letech se léková rezistence stává závažným
problémem, jak u anthelmintik, tak i u jiných skupin léčiv. Zejména kvůli rozvoji rezistence se
u původců studují biotransformační enzymy, jejich struktura, aktivita a regulace (Skálová a kol.
2017). Jsou to faktory, které mohou být klíčové v rozvoji rezistence (Cvilink a kol. 2009).

2.4. Fenobarbital

Obr. 3: Vzorec fenobarbitalu (český lékopis)

Fenobarbital patří do skupiny barbiturátů. Systematický název této látky je
5-ethyl-5-fenylpyrimidin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion. Tato sloučenina může mít vzhled bílého
krystalického prášku nebo bezbarvých krystalů a její molekulová hmotnost je 232,24.
Fenobarbital se velmi těžce rozpouští ve vodě, avšak je snadno rozpustný v 96% ethanolu
(Český lékopis 2017).
Hlavní využití má fenobarbital v léčbě epileptických záchvatů. Jeho působení
je zejména soustředěno na centrální nervový systém. Mechanismem účinku je zvýšení aktivity
kyseliny gama-aminomáselné (GABA) (tj. hlavního inhibičního neurotransmiteru v CNS),
změnou inhibičních synaptických přenosů, které jsou zprostředkovány GABAA receptory.
Fenobarbital také silně interaguje s jinými léky. Je induktorem řady jaterních enzymů,
mezi které patří například CYP1A, CY2A6, CYP2B, CYP2C, CYP3A a UGT. Pravděpodobně
díky indukci glukuronyltransferasy, je možno snížit koncentraci bilirubinu v séru při léčbě
nehemolytické nekonjugované hyperbilirubinémie a chronické intrahepatální cholestasy
(Newton a Maschio 2015, TOXNET [online]).
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2.5. Biotransformace xenobiotik
Organismus může přijímat látky ze svého okolí a různě je zpracovávat. Mezi takové
látky patří xenobiotika, což jsou látky tělu cizí. Mezi tyto látky řadíme látky přírodního
i syntetického původu. Může se jednat o léčiva, kosmetické přípravky, potravinářská aditiva,
pesticidy, průmyslové chemikálie apod. Xenobiotika organismus nevyužívá ani jako zdroj
energie ani pro výstavbu endogenních látek, avšak mohou být toxická. Aby xenobiotikum
ovlivnilo organismus, do kterého se dostalo, musí překonat množství bariér a dostat se do tkání.
Jakmile je tato podmínka splněna, podléhá xenobiotikum řadě procesů kinetických (absorpce,
distribuce, metabolismus, exkrece) či dynamických (interakce s cílovou strukturou).
Za účelem ochrany před cizorodými nebezpečnými látkami existují v těle enzymy
metabolizující xenobiotika (XME). Mezi ně patří i biotransformační enzymy, jejichž úkolem je
měnit chemickou strukturu látky tak, aby obtížněji interagovala s tkáněmi a orgány a snadněji
se eliminovala. Přeměnami vznikají metabolity, které jsou obvykle hydrofilnější než původní
xenobiotikum a celkově se liší svým farmakokinetickým i farmakodynamickým chováním. To,
jakým procesům v organismu xenobiotikum podlehne, závisí jak na samotné struktuře
xenobiotika, tak na enzymové výbavě organismu (Skálová a kol. 2017).
Biotransformační reakce, které jsou součástí metabolismu xenobiotik, jsou rozděleny
do třech fází. Během první fáze dochází ke konverzi zejména pomocí oxidačních, redukčních
a hydrolytických reakcí. Ve druhé fázi probíhá konjugace, při které xenobiotikum či metabolit
z první fáze reaguje s endogenní sloučeninou (UPD-glukuronovou kyselinou, glutathionem,
aminokyselinami…). Za třetí fázi je považován proces aktivního transportu substrátů,
metabolitů a konjugátů skrz membrány uskutečňovaný speciálními transportéry (Cvilink a kol.
2009).
Hlístice mají také dobře rozvinuté mechanismy, které je chrání proti nežádoucím
účinkům anthelmintik. Právě tyto mechanismy patří k faktorům, které mají za následek rozvoj
rezistence hlístic na anthelmintika. Cvilink a kol. (2009) uvádí, že struktury, přítomnost,
exprese a aktivita enzymů metabolismu xenobiotik přítomných u hlístic je rozdílná
než u ostatních živočichů, tudíž není možné využít data o metabolismu anthelmintik získaná
u jiných biologických druhů. Rozdíly v biotransformačních enzymech se objevují i napříč
jednotlivými druhy hlístic, proto je obtížné zobecnit údaje získané u jednoho druhu na druhy
ostatní.
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2.5.1. Enzymy první fáze biotransformace
Nejvýznamnější enzymy první fáze spadají do skupiny cytochromů P450 (CYPs).
Zahrnují obrovský počet isoforem, a tudíž se liší počtem substrátů, počtem katalytických aktivit
i indukovatelností. Každý organismus se může lišit v zastoupení jednotlivých isoforem.
Cytochrom P450 funguje jako monooxygenasa, avšak za určitých podmínek vystupuje jako
peroxidasa nebo reduktasa. Nejenže CYPs působí jako enzymy v metabolismu xenobiotik, ale
některé isoformy se také účastní metabolismu řady endogenních látek jako např. cholesterolu,
steroidních hormonů, vitaminů, mastných kyselin, eikosanoidů a žlučových kyselin (Skálová
a kol. 2017). Zatímco byly monooxygenasy nalezeny u jiných biologických druhů, u hlístic
se předpokládala jejich nepřítomnost, protože CYPs nebyly prokázány. To se změnilo
po analýze genomu C. elegans, při které se detekovalo přes 80 genů kódujících CYPs (Cvilink
a kol. 2009). U H. contortus bylo objeveno také několik CYP genů, jejichž exprese byla
rozdílná v závislosti na životním stádiu (Matoušková a kol. 2016).
Dalšími enzymy 1. fáze biotransformace jsou flavinové monooxygenasy (FMOs), což
jsou membránové proteiny, jejichž substrátem jsou organické sloučeniny obsahující nukleofilní
heteroatom (zejména dusík, síru a fosfor) a řada anorganických iontů. Mechanismy katalýzy se
u FMOs a CYPs liší. FMOs jsou v porovnání s CYPs méně indukovatelné. K dalším oxidasam
patří

peroxidasy,

alkoholdehydrogenasy,

aldehyddehydrogenasy,

aldehydoxidasy,

monoaminooxidasy a diaminooxidasy (Skálová a kol. 2017).
Stejně, jako existuje v těle mnoho typů oxidas, najdeme zde i řadu reduktas, jejichž
úkolem

je

katalyzovat

ztrátu

atomu

kyslíku

nebo

adici

dvou

atomů

vodíku.

Mezi nejvýznamnější reduktasy se řadí aldo-ketoreduktasy vyskytující se u většiny živých
organismů. Jsou charakterizovány nízkou substrátovou selektivitou a schopností transformovat
endogenní i exogenní látky. V této skupině lze nalézt ještě jiné reduktasy jako
dehydrogenasy/reduktasy s krátkým či se středně dlouhým řetězcem, všechny však plní spíše
fyziologickou funkci. Do poslední skupiny patří enzymy katalyzující hydrolýzu. K substrátům
hydrolas se řadí estery, thioestery, epoxidy, glykosidy, amidy, aminy, peptidy, bílkoviny
a nukleové kyseliny. Nejdůležitější enzymy byly pojmenovány právě podle hlavních substrátů
jako esterasy, amidasy a peptidasy (Skálová a kol. 2017).
U H. contortus byla s použitím různých substrátů sledována schopnost redukce
sloučenin obsahující karbonyl. Výsledkem bylo, že všechny použité substráty byly
zmetabolizovány. Tímto výzkumem bylo zjištěno, že specifické aktivity enzymů redukujících
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karbonyl u H. contortus jsou podobné aktivitám u jiných druhů hospodářských zvířat.
Díky enzymům schopných metabolizovat karbonyl je organismus chráněn proti toxickému
účinku reaktivních aldehydů a ketonů (Cvilink a kol. 2009).

2.5.2. Enzymy druhé fáze biotransformace
Druhou fázi biotransformace zajišťují konjugační enzymy. Při reakci katalyzované
těmito enzymy reaguje xenobiotikum nebo již vzniklý metabolit s endogenní sloučeninou
za vzniku konjugátů. Enzymy účastnící se konjugace jsou nejčastěji cytosolické nebo
mikrosomální a nachází se zejména v játrech. Hlavním úkolem konjugace je omezení
biologické aktivity a toxicity. Účastní se jak endogenního metabolismu, tak metabolismu
xenobiotik. Stejně jako u enzymů první fáze biotransformace, i u enzymů druhé fáze může dojít
k regulaci exprese a aktivity, a to nejčastěji vazbou induktoru na příslušný cytosolický nebo
nukleární receptor nebo vazbou inhibitoru na enzym (Skálová a kol. 2017).
Prvně zmíněnou skupinou enzymů druhé třídy jsou UDP-glykosyltransferasy (UGTs).
UGTs katalyzují vznik kovalentní vazby mezi xenobiotikem či metabolitem a aktivovanými
hexosami ve formě uridin difosfátu (UDP), mezi které patří např. UDP-glukuronová kyselina,
UDP-glukosa, UDP-xylosa nebo UDP-N-acetylglukosamin. Za substráty glukoronidace lze
označit ty sloučeniny, které obsahují nukleofilní heteroatom (O, N, S), jako jsou alkoholy,
fenoly, karboxylové kyseliny, aminy, amidy a thioly. Enzymů UGTs existuje několik různých
isoforem, které se liší svou substrátovou selektivitou. UDP-glukuronosyltransferasy mohou být
inhibovány i indukovány. Inhibici způsobuje kompetice více léčiv o příslušný enzym a indukce
exprese nastává navázáním ligandů na nukleární receptory CAR, PXR a cytosolický receptor
AhR (Matoušková a kol. 2016, Skálová a kol. 2017).
U genomu H. contortus bylo nalezeno 32 genů kódujících UGT. Glukosidace
vystupovala jako významná deaktivační dráha při působení benzimidazolových anthelmintik
na C. elegans a H. contortus (Matoušková a kol. 2018).
Velmi významnou roli v druhé fázi sehrává konjugace s glutathionem (GSH),
endogenním tripeptidem vzniklým v organismu z glutamátu, cysteinu a glycinu. GSH má slabě
nukleofilní vlastnosti, proto je schopen konjugace se sloučeninami s elektrofilními vlastnostmi.
Reakce ovlivňuje glutathion-S-transferasa (GST). GSTs nejsou příliš substrátově specifické,
díky tomu může být jedno xenobiotikum konjugováno pomocí několika isoforem. Aktivitu
exprese GST genu zvyšují ligandy AhR či thiol-reaktivní sloučeniny (Skálová a kol. 2017).
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GSTs jsou u hlístic důležitými enzymy. V genomu analyzovaných hlístic bylo nalezeno
několik GST genů. Bylo zjištěno, že zvýšená regulace GSTs vedla k zvýšení odolnosti proti
vysychání u larev H. contortus nebo proti tepelnému či oxidativnímu stresu u C. elegans
(Matoušková a kol. 2016).
K dalším konjugačním reakcím patří sulfonace, acetylace, methylace, konjugace
s aminokyselinami atd. (Skálová a kol. 2017).

2.5.3. Transportéry
Za třetí fázi biotransformace jsou zodpovědné transportéry xenobiotik. Jsou to
membránové bílkoviny schopné přenášet sloučeniny přes membrány, díky čemuž hrají také
důležitou roli při detoxikaci xenobiotik. Transportéry se dělí na dva typy. První typ přenáší
xenobiotika do buněk a druhý typ přenáší xenobiotika či metabolity z buněk ven. Významnými
zástupci jsou ABC transportéry, které byly nalezeny v buňkách všech druhů od mikrobů
až k člověku. ABC transportéry byly nalezeny i u řady druhů hlístic. V genomu C. elegans bylo
nalezeno 60 genů kódujících tyto transportní proteiny (Cvilink a kol. 2009).
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3.

Cíl práce
Cílem

této

práce

UDP-glykosyltransferas po

bylo
působení

zjistit,

zda

se

fenobarbitalem

na

indukují

vybrané

enzymy

jedince

vlasovky

slezové.

Pro zhotovení závěrů bylo zapotřebí provést následující postupy:
•

izolovat RNA z biologických vzorků vlasovky slezové ovlivněných induktorem po dobu
4 hodin

•

ošetřit získanou RNA pro případ kontaminace

•

ošetřenou RNA převést do podoby cDNA pomocí reverzní transkripce

•

metodou qPCR zanalyzovat expresi vybraných genů

•

vyhodnotit získaná data a vyvodit z nich závěr
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4.

Experimentální část

4.1. Biologický materiál, technické vybavení, chemikálie a reagencie
4.1.1. Biologický materiál
Pro tuto práci byli použiti dospělí jedinci H. contortus z citlivého kmene ISE (Inbread
Susceptible Edinburg). Jedinci roztřízení dle pohlaví, byli uchováni v TRI reagentu, po předešlé
čtyřhodinové inkubaci v 2mM roztoku fenobarbitalu. Před zpracováním byli uloženi do -80 °C.

4.1.2. Technické vybavení
Automatické pipety – Research Plus, Eppendorf
Bioanalyzátor – Bioanalyzer 2100, Agilent
Centrifuga – Biofuge stratus Heraeus, Thermo scientific
Hlubokomrazící box – Vxe Series Jouan, Thermo scientific
Kuličkový homogenizátor – FastPrep24, M.G.P.
Laminární box – AURA 2000, M.A.C, BioAir
Laminární box – UVC/T-AR, BioSan
Minicentrifuga – Sprout, Heathrow Scientific
Přístroj pro Real-Time PCR - QuantStudio6, Applied Biosystems
PCR cykler – MJ mini, Bio-Rad
Spektrofotometr – NanoDrop 2000, Thermo Scientific
Vortex – Vortex V-1, BioSan

4.1.3. Pomůcky
Laboratorní sklo, pinzeta, plastové zkumavky, mikrozkumavky Eppendorf, skleněné
kuličky, skleněné Pasteurovy pipety, stojany na zkumavky a mikrozkumavky, sterilní
pipetovací špičky, sterilní pipetovací špičky s filtrem, PCR stripy, rukavice

4.1.4. Chemikálie a reagencie
DEPC (diethylpyrocarbonát) – Sigma-Aldrich
DNasa I – New England BioLabs
DTT (dithiotreitol) – Sigma-Aldrich
EDTA (kyselina ethylendiamintetraoctová) – Sigma-Aldrich
ethanol 99% - Sigma-Aldrich
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chloroform - Sigma-Aldrich
isopropanol - Sigma-Aldrich
náhodné hexamery – Generi Biotech
primery (GAPDH, AMA, UGTs) - Generi Biotech
qPCR kit: Xceed qPCR SG Mix – Lo-ROX – Institute of Applied Biotechnologies
RT (Reverzní transkriptasa): ProtoScript II – New England BioLabs
směs dNTP – Eurogentec
TRI Reagent – Molecular Reasearch Center
voda redestilovaná

4.2. Pracovní postupy
4.2.1. Izolace RNA
K selektivní izolaci celkové RNA z malého množství tkáně či buněk se používá tzv. TRI
reagent (směs fenolu a guanidin isothiokyanátu). Izolací pomocí TRI reagentu zachováme
integritu RNA i během homogenizace tkáně. Přídavkem chloroformu a stočením dosáhneme
rozdělení směsi na vodní a organickou fázi. RNA se bude nacházet v horní vodní fázi. Izolaci
čisté RNA zajistíme pomocí vysrážení isopropanolem.
Všechna práce musela být prováděna v rukavicích a v boxu určeném pro izolaci RNA,
aby se zabránilo znehodnocení RNAasami.
Po rozmražení roztoku TRI reagentu se vzorky H. contortus, které byly rozdělené
dle pohlaví,

byla

provedena

homogenizace

pomocí

kuličkového

homogenizátoru.

Po homogenizaci se zhomogenizované vzorky nechaly stát přibližně 5 minut při laboratorní
teplotě. Následně bylo ke směsi přidáno 200 μl chloroformu a bylo potřeba ji 15 sekund třepat
v ruce. Po třepání směs stála 3 minuty opět při laboratorní teplotě a následovalo zcentrifugování
v centrifuze vychlazené na 4 °C po dobu 15 minut při 12 000 g. Díky centrifugaci se směs
rozdělila na horní vodnou fázi a dolní organickou fázi. Horní vodná fáze byla pečlivě
přepipetována do nové 1,5ml zkumavky tak, aby nedošlo k dotyku špičky s mezifází nebo dolní
organickou fází. K takto oddělené vodní fázi bylo přidáno 500 μl isopropanolu a směs byla
promíchána. Po 10 minutách stání byla směs naředěna 75% čistým ethanolem a následně znovu
centrifugována při teplotě 4 °C po dobu 10 minut při 12 000 g. Centrifugováním se na dně
zkumavek usadily pelety RNA. Ze zkumavek byl ihned odsán supernatant pomocí skleněné
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pipety. Pelety byla omyty 1 ml 75% ethanolu, zamíchány a poté byla směs odstředěna po dobu
5 minut při 7 500 g (4 °C). Opět byl skleněnou pipetou odstraněn supernatant. Pelety se sušily
na vzduchu přibližně 10 minut. Během sušení bylo možno pozorovat zprůhledňování pelet.
Po usušení byly rozpuštěny ve 20-100 μl DEPC vody v závislosti na velikosti pelet.
Ještě před dalším zpracováním izolované RNA bylo nutné změřit její koncentraci
a čistotu. Koncentrace byla změřena pomocí spektrofotometru NanoDrop umožňujícím měření
pouze s minimálním množstvím vzorku. NanoDrop umožňuje také zjištění případné
kontaminace fenolem či proteiny.
Před ošetřením DNasou byly vzorky uloženy v mrazícím boxu při teplotě -70 °C.

4.2.2. Ošetření DNasou I
Izolovanou RNA bylo nutno ošetřit pomocí DNasy, aby bylo zabráněno kontaminaci
vzorků genomovou DNA, která by mohla ovlivnit pozdější výsledky. DNasa I je enzym, který
je schopný selektivně štěpit DNA.
Ošetření DNasou I bylo provedeno při stejné koncentraci všech vzorků. Jelikož v každé
zkumavce bylo obsaženo jiné množství RNA, bylo nutné vzorky na stejnou koncentraci RNA
nejprve upravit. K výpočtu byly využity údaje o množství RNA zjištěné měřením
na NanoDropu. Výpočtem bylo nutno určit, v jakém množství je obsaženo 10 μg RNA a kolik
vody je třeba k celkovému objemu 26 μl. Vypočtené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 1.
Tabulka 1: Výpočet objemu vody a RNA pro úpravu vzorků na stejnou koncentraci

Vzorek
FK1
FK2
FK3
FP1
FP2
FP3
MK1
MK2
MK3
MP1
MP2
MP3

[ng/nl]
628,6
960,5
707,7
1094,0
786,1
941,6
315,6
224,4
360,8
336,5
308,9
350,5

5 μg RNA [μl]
8,0
5,2
7,1
4,6
6,4
5,3
15,8
17,0
13,9
14,9
16,2
14,3
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H2O do 26 μl [μl]
18,0
20,8
18,9
21,4
19,6
20,7
10,2
7,5
12,1
11,1
9,8
11,7

Do popsaných zkumavek byla nejprve pipetována DEPC voda a jako druhá v pořadí
byla doplněna RNA.
Zhotovení reakční směsi předcházelo naředění DNasy I pufrem v poměru 1:3. Naředěná
DNasa I se připravovala pro všechny vzorky najednou a bylo nutné počítat s jedním dílem navíc
jako rezerva pro případ ulpění kapaliny na stěnu zkumavky. Pipetováno a promícháno bylo tedy
13 μl DNasy I a 39 μl pufru a vznikl tzv. mastermix.
Konečná reakční směs vznikla přidáním 4 μl mastermixu k připraveným 26 μl naředěné
RNA. Vzorky byly řádně promíchány na vortexu, stočeny na minicentrifuze a byly ponechány
k inkubaci při teplotě 37 °C po dobu 25 minut za třepání 500 rpm. Po 25 minutách bylo
ke vzorkům přidáno 1,5 μl 0,1M EDTA k zastavení účinku DNasy I. Obsah zkumavek byl opět
promíchán a stočen, ale tentokrát byl umístěn do inkubátoru vyhřátého na 75 °C na 10 minut.
Po inkubaci byly zkumavky přemístěny do boxu s ledem. Nakonec bylo ke každému vzorku
přidáno 18,5 μl DEPC H2O, tak aby koncentrace ošetřené RNA byla 0,1 μg/μl. Vzorky byly
připraveny pro reverzní transkripci a uloženy do mrazícího boxu o teplotě -20 °C.

4.2.3. Reverzní transkripce
Díky reverzní transkriptase (RT) je možné převést RNA na komplementární jedno
řetězcovou DNA (cDNA). K zahájení reakce jsou nutné primery, které se váží
na komplementární úsek templátové RNA a označují počátek syntézy nové cDNA.
K reakci se připravovaly dvě paralelní sady vzorků – jedna na reverzní transkripci
a jedna pro kontrolu bez přidané RT (noRT). Směs byla připravena z 5 μl ošetřené a zředěné
RNA a 1 μl hexamerů a musela být důkladně promíchána a stočena. V dalším kroku byla
vložena do PCR cykléru, ve kterém byla zahřívána na 65 °C po dobu 5 minut a následně byla
zchlazena. Během zahřívání v PCR cykléru byly dle následující tabulky 2 připraveny
mastermixy RT a noRT dle počtu vzorků + 1 navíc.
Tabulka 2: Složení mastermixu

Pufr
DTT
dNTPs
RT
DEPC H2O

Mastermix RT Mastermix RT Mastermix noRT Mastermix noRT
1 vzorek [μl]
13 vzorků [μl]
1 vzorek [μl]
13 vzorků [μl]
4
52
4
52
2
26
2
26
4
52
4
52
0,5
6,5
3,5
45,5
4
52
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Jakmile byly vzorky ochlazené, nechaly se stočit. Do jedné sady vzorků bylo přidáno
14 μl mastermixu RT a do druhé sady bylo přidáno 14 μl mastermixu noRT. Vzniklá reakční
směs byla promíchána, stočena a opět vložena do PCR cykléru, kde byla nejdříve zahřívána
10 minut na 25 °C. Tato teplota zajistila nasednutí náhodných hexamerů. Následovalo 50 minut
při teplotě 42 °C, která umožnila syntézu cDNA. A nakonec byla směs zahřáta na 80 °C po dobu
5 minut, díky čemuž došlo k denaturaci RT.
Po skončení reakce bylo do směsi přidáno 80 μl redestilované vody, tím došlo
k pětinásobnému zředění výsledné cDNA. Takto nachystaná cDNA byla před dalším postupem
uchována při -20 °C.

4.2.4. Real-Time PCR (qPCR)
4.2.4.1.

Princip PCR

PCR, celým názvem polymerasová řetězová reakce, je molekulárně biologická metoda
sloužící k zmnožení DNA.
Pro zajištění amplifikace určitého úseku DNA jsou zapotřebí určité komponenty. Jedny
z nich jsou primery. Primery jsou krátké úseky DNA o známé sekvenci, které musí být
komplementární k DNA a jejichž vlastností je ohraničení úseku potřebného k amplifikaci.
Obvykle se skládají z řetězce 20-25 nukleotidů. Ve směsi potřebné k reakci jsou dále obsaženy
základní stavební jednotky řetězce – deoxyribonukleotidtrifosfáty a enzym zvaný
DNA-polymerasa. Nejvíce se užívá Taq-DNA-polymerasa, u níž aktivita přetrvává i při vysoké
teplotě. Přístroj potřebný k PCR, který je schopný rychle měnit teploty, se nazývá termocyklér.
PCR se skládá ze tří kroků: denaturace, hybridizace a syntéza DNA. Denaturace, díky
které dojde k rozdělení dvoušroubovice, je způsobena zvýšením teploty na 92-96 °C. Dalším
krokem je hybridizace primerů na oblast DNA, kterou je nutno amplifikovat. To se děje
při snížení teploty na 40-65 °C. Poslední částí je prodlužování řetězců pomocí DNApolymerasy. Ve třetím kroku se teplota opět zvýší na 70-74 °C. Obvykle se celý cyklus opakuje
15 - 40krát za sebou (Kočárek 2007).
4.2.4.2.

Princip real-time PCR

Real-time PCR je metoda, kterou je možno kvantitativně stanovit množství množené
DNA v reálném čase. Množství nově syntetizovaných molekul DNA je závislé na tom, kolik
bylo templátové DNA před spuštěním reakce. Ke stanovení může dojít díky sondě značené
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fluorescenčním barvivem. Sonda je po denaturaci schopna hybridizace s templátovou DNA
(Kočárek 2007). V této práci byl jako fluorescenční barvivo použit SYBR Green I, což je látka
schopná se vázat na dvouřetězcovou DNA. K fluorescenci tedy dochází pouze pokud je SYBR
Green I navázán.
Fluorescence roste s každým dalším cyklem PCR. V první fázi roste množství DNA
exponenciálně a intenzita fluorescence nedosahuje úrovně pozadí. V druhé fázi je růst stále
exponenciální nejlépe dle 2 n (n=pořadí cyklu). Intenzita fluorescence dosahuje úrovně pozadí
a je tedy již detekována. Fluorescence změřená v této fázi se používá k samotné kvantifikaci.
Třetí fáze má lineární průběh a strmý nárůst fluorescence. Čtvrtá fáze již není efektivní
z důvodu nedostatečného množství komponent potřebných k reakci. Tato poslední fáze se
nazývá „plateau“.

Obr. 4: Amplifikační křivka s popsanými fázemi a hodnotou Ct (LabGuide [online])

Real-time PCR se vyhodnocuje pomocí hodnoty Ct (cycle of treshold). Ct hodnota
odráží cyklus, při kterém intenzita fluorescence přesáhne práh pozadí. Hodnota C t je nepřímo
úměrná počátečnímu množství templátové DNA. Aby bylo možno relativně kvantifikovat
množství a zároveň zajistit správnost výsledků exprese stanovovaných genů, je nutné při reakci
použít vnitřní kontrolu. Tu zastupují tzv. referenční geny, u kterých nedochází k žádné změně
exprese.
Jelikož se produkty PCR liší teplotou tání, je možno při real-time PCR využívající
SYBR Green I kontrolovat vznik nespecifických produktů pomocí křivky tání, tzv. melting
curve. V případě, že má křivka jen jeden vrchol, je reakce specifická (LabGuide [online]).
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4.2.4.3.

Samotný postup

V této práci se díky metodě qPCR stanovovala změna genové exprese vybraných
enzymů UDP-glykosyltransferas po ovlivnění fenobarbitalem. Primery referenčních
i stanovovaných genů byly navrženy doc. Ing. Petrou Matouškovou, Ph.D. Jako referenční geny
byly

testovány

geny

kódující

podjednotku

RNA

polymerasy

(AMA)

a glyceraldehyd-3-fosfát-dehydrogenasu (GAPDH) (Lecová a kol. 2015).
V 0,5ml eppinkách byl nejdříve připraven mastermix, který obsahoval komponenty
v množství uvedeném v tabulce 3. Mastermix byl připraven zvlášť pro každý stanovovaný gen.
Pro každý gen bylo nutno připravit takové množství mastermixu, aby vyšel na 12 vzorků
v duplikátech, jeden vzorek negativní kontroly (NTC) a s jedním vzorkem se počítalo navíc
pro případnou chybu v pipetování. Celkově byl připraven pro 26 vzorků.
Tabulka 3: Složení mastermixu pro qPCR

voda
2 X SG mix (DNA

Objem pro 1 vzorek [μl]
4,2
10,0

Objem pro 26 vzorků [μl]
109,2
260,0

0,4
0,4
15,0

10,4
10,4
390,0

polymerasa, dNTPs, pufr,
SYBR Green I)

F Primer (5μM)
R Primer (5μM)
Celkem

Směs mastermixu byla rozpipetována do PCR stripů po 15 μl. Do každé jamky bylo
přidáno 5 μl ředěné cDNA, duplikáty vedle sebe. U každého setu primerů byla připravena
negativní kontrola (NTC), kde bylo místo cDNA použito 5 μl vody. Pořadí vzorků bylo nutno
si zaznamenat pro následnou interpretaci výsledků. Stripy byly zavíčkovány, promíchány
a krátce stočeny a následně umístěny do PCR cykléru a program byl nastaven dle tabulky 4,
kdy v každém cyklu na konci syntetické fáze následovalo čtení fluorescence. Po skončení
měření byly zkontrolovány fluorescenční křivky, křivky tání a data (hodnoty Ct) byla
exportována do Excelu.
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Tabulka 4: Podmínky qPCR: nejdříve byla aktivována DNA polymerasa, následovaly
fáze 2-4, které byly 40krát opakovány, v poslední fázi se se stoupající teplotou analyzuje křivka tání.

Fáze
1: Aktivace DNA polymerasy
2: Denaturace
3: Nasedání primerů
4: Syntéza DNA
5: Analýza křivky tání

Teplota [°C]
95
98
60
72
60-95

Čas
10 min
15 s
20 s
20 s
Zvyšování teploty o
0,5 °C každých 5 s

4.2.5. Vyhodnocení dat
Zpracování dat bylo provedeno doc. Ing. Petrou Matouškovou, Ph.D. metodou
„comparative Ct“ v programu Microsoft Excel a statistické zhodnocení dat proběhlo programem
GraphPad Prism 8.0.2 metodou Studentova nepárového t-testu s hladinou významnosti
P < 0,05.
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5.

Výsledky
V této práci byly měřeny hodnoty vybraných UGTs z H. contortus. Jednalo se

o UGT22A2, UGT24B1, UGT24D1, UGT365B3, UGT366D1, UGT368B2, UGT373A1.

5.1. Hodnocení koncentrace a integrity RNA
K měření koncentrace izolované RNA byl použit spektrofotometr NanoDrop.
Pro zjištění kontaminace fenolem byl využit poměr absorbancí při vlnové délce 260 nm a 230
nm. Poměr by se měl ideálně blížit 2. Aby se vyloučila kontaminace proteiny, byl využit poměr
absorbancí při vlnové délce 260 nm a 280 nm. Tato hodnota by měla být větší než 1,8. V tabulce
5 se nacházejí naměřené hodnoty.
Tabulka 5: Hodnoty naměřené na spektrometru NanoDrop: koncentrace RNA, 260/280, 260/230 poměr absorbancí při uvedené vlnové délce v nm.
F - samice, M - samci, K - kontrola (neovlivnění jedinci), P - jedinci ovlivnění fenobarbitalem.

Vzorek
FK1
FK2
FK3
FP1
FP2
FP3
MK1
MK2
MK3
MP1
MP2
MP3

ng/μl
628,6
960,5
707,7
1094,0
786,1
941,6
315,6
224,4
360,8
336,5
308,9
350,5

260/280

260/230
2,05
2,08
2,05
2,07
2,01
2,06
1,91
1,92
1,95
1,91
2
1,96

1,72
1,93
1,61
1,69
1,12
1,94
0,77
0,61
0,9
0,82
0,79
1,07

Výsledky u poměru vlnových délek 260/280 mají hodnoty větší než 1,8 u všech
měřených vzorků, proto můžeme vyloučit významnou kontaminaci proteiny. Výsledkům
blížícím se 2 u poměrů vlnových délek 260/230 vyhovují zejména samičí vzorky. U samčích
vzorků jsou hodnoty bohužel nižší v porovnání se samičími, nicméně i tyto vzorky byly
pro následné analýzy použity, přičemž se dbala zvýšená pozornost, zda nedochází k nějaké
inhibici v těchto vzorcích. Na obr. 5 se nachází absorpční spektrum jednoho ze vzorků měřené
spektrofotometrem Nanodrop, tak jak by mělo správně vypadat.

26

Obr. 5: Vyhovující absorpční spektrum vzorku FP3. Poměry absorbancí při vlnových délkách
260/280 a 260/230 vyhovují žádoucím hodnotám.

Aby byla ověřena kvalita izolované RNA byl využit bioanalyzátor Agilent 2100
s mikročipy RNA 6000 Nano Kit. Bioanalyzátor podává informace o koncentraci, integritě
a poskytuje ribosomální poměry. Výsledky vydává jako hodnotu RIN (RNA Integrity Number).
Změřené hodnoty našich vzorků se nachází na obr. 6. Analyzátor převádí zjištěná data
i do podoby elektroferogramu, který je na obr. 7.

Obr. 6: Naše hodnoty RIN změřené bioanalyzátorem Agilent 2100.
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Hodnoty RIN by měly být větší než 5, což skoro všechny naše vzorky splňují. U vzorku
MK2 a MK3 bohužel nebyla hodnota určena, ale při pohledu na elektroforeogram je patrné, že
u vzorku MK3 jde spíše o celkový posun z neznámých důvodů.

Obr. 7: Elektroferogram po převedení dat z bioanalyzátoru do podoby agarosové elektroforézy.

5.2. Analýza konstitutivní genové exprese
Ke zjištění kvantifikace genové exprese u citlivých kmenů H. contortus byla použita
metoda qPCR. U každého vzorku bylo stanovováno 7 genů UGT. K měření byly použity tři
biologické replikáty od jednoho pohlaví. Tři replikáty od každého pohlaví byly ovlivněny
fenobarbitalem a tři replikáty byly použity jako kontrolní a porovnávací bez inkubace ve výše
zmíněné látce.
Na obr. 8 jsou zobrazeny amplifikační křivky pro referenční gen GAPDH všech vzorků.
GAPDH byl zvolen jako referenční gen. Průběh křivky odpovídá předpokladu. Všechny vzorky
mají přibližně stejnou expresi, a tedy lze tento gen využít jako referenční pro normalizaci
měření ostatních vzorků.

28

Obr. 8: Amplifikační křivka GADPH
Křivka tyrkysové barvy zastupuje křivku negativní (NTC) kontroly. Hodnota C t této křivky se
liší o více než pět cyklů od naměřených hodnot, to znamená, že by měření nemělo být ovlivněno
kontaminací vzorků, a tudíž výsledky z toho měření mohly být dále využity.

5.2.1. Srovnání genové exprese mezi pohlavími

male vs female
4,50
*

4,00
3,50
3,00
2,50

*

*

*

2,00

*

1,50
1,00
0,50

*

*

0,00
UGT24B1

UGT366D1 UGT368B2 UGT365B3
ISEm

UGT22A2

UGT24D1

UGT373A1

ISEf

Obr. 9: Srovnání exprese vybraných genů mezi samci a samicemi kmene ISE
* signifikantní změna (P < 0,05)
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Z grafu je patrná vyšší exprese UGT24B1, UGT368B2, UGT22A2, UGT24D1
a UGT373A1 u samců než u samic. Naopak u genů UGT366D1 a UGT365B3 byla naměřena
nižší exprese u samců oproti samicím.

5.2.2. Srovnání genové exprese mezi jedinci kmene ISE ovlivněnými
fenobarbitalem a neovlivněnými

male
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
UGT24B1 UGT366D1 UGT368B2 UGT365B3 UGT22A2
ISE M K

UGT24D1 UGT373A1

ISE M PHB

Obr. 10: Srovnání exprese vybraných genů UGT u samců

female
1,50
1,00
0,50
0,00
UGT24B1 UGT366D1 UGT368B2 UGT365B3 UGT22A2
ISE F K

UGT24D1 UGT373A1

ISE F PHB

Obr. 11: Srovnání exprese vybraných genů UGT u samic

Z těchto grafů lze vyčíst, že po inkubaci ve fenobarbitalu nedošlo u změřených genů
k žádné genové expresi. Nebyly zjištěny žádné signifikantní změny.
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6.

Diskuze
Jednou z mnoha chorob u malých přežvýkavců je hemonchóza, tedy onemocnění

způsobené gastrointestinálním parazitem vlasovkou slezovou (Haemonchus contortus). Toto
onemocnění patří k velmi závažným a zapříčiňuje velké ztráty, z hlediska chovatelů hlavně
ekonomické. Aby bylo zabráněno šíření onemocnění a zvířata byla vyléčena, používají se
anthelmintika, tedy léčiva působící proti hlísticím.
V dnešní době je zde zásadní problém s rezistencí hlístic na anthelmintika, jelikož
hlístice mají výraznou schopnost si tuto rezistenci vyvinout. K vývoji rezistence také napomáhá
vysoká úroveň genetické rozmanitosti vlasovky slezové (Laing a kol. 2013). Rezistence může
být způsobena mnoha mechanismy, obecně se popisují buď jako farmakokinetické nebo
farmakodynamické. U prvního typu je snížen účinek léčiva z důvodu snížení koncentrace léčiva
v buňkách zejména v důsledku špatného vstřebávání či urychlenému odtoku léčiva. U druhého
typu hrají roli změny molekuly léčiv způsobené zvýšenou aktivitou transportérů léčiv
či biotransformačních enzymů (XME). Změny struktury léčiva vedou k jeho deaktivaci, a tím
ke snížení účinnosti. Navíc díky kontaktu hlístice s danou látkou/léčivem může docházet
k indukci příslušných enzymů, a to usnadňuje hlísticím přežití (Cvilink a kol. 2009).
U H. contortus se metabolismu xenobiotik (anthelmintik) účastní všechny fáze
biotransformace. Raisová-Stuchlíková a kol. (2018) uvádějí, že při studiu metabolismu
benzimidazolů u dospělců H. contortus kmene ISE (citlivého) a IRE (rezistentního
na benzimidazoly) byla identifikována tvorba několika druhů metabolitů, mezi nimi i příslušné
glukosidy. Srovnání citlivých a rezistentních kmenů vedlo ke zjištění, které popisuje výraznější
glukosidaci u rezistentních kmenů. Toto zjištění dokazuje, že právě glukosidace je jedním
z mechanismů rezistence na benzimidazoly u hlístic. V této studii byla zjištěna nejenom
rozdílná exprese mezi kmeny citlivými a rezistentními, ale také rozdíly mezi pohlavími. Tyto
informace potvrzují vliv enzymů UGT na anthelmintické rezistenci.
Tato bakalářská práce byla založena na hypotéze, že by některá z UGT mohla být
indukovatelná fenobarbitalem, na základě publikace sepsané Kotzem a kol. (2014). Ti studovali
rezistenci na naftalofos a její indukovatelnost fenobarbitalem. Rezistence i indukovatelnost
zúčastněných enzymů byla potvrzena. Fenobarbitalem indukované larvy jevily lepší schopnost
detoxikovat větší množství anthelmintických léčiv než larvy neindukované. Ve zmíněné studii
byly použity také inhibitory UGT a bylo zjištěno, že inhibitory naopak rezistenci snižovaly.
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Hypotéza, že UGT jsou fenobarbitalem indukovatelné, ale nebyla zatím v naší práci
na úrovni sledování transkripce potvrzena. Dle výsledků nebyly prokázány žádné signifikantní
změny po inkubaci ve fenobarbitalu po dobu 4 hodin. Můžeme tedy říci, že geny, které byly
měřeny, nejsou indukovatelné nebo 4 hodiny jsou pro indukci krátká doba.
Byly porovnány také výsledky neindukovaných vzorků (neovlivněných fenobarbitalem)
mezi pohlavími. U všech testovaných genů byly zjištěny signifikantní změny. U samčích
vzorků byla naměřena vyšší exprese u genů UGT24B1, UGT368B2, UGT22A2, UGT24D1
a UGT373A1 v porovnání se samičími vzorky. Naopak u genů UGT366D1 a UGT365B3 byla
naměřena vyšší exprese u samic než u samců. Pokud budeme tyto výsledky porovnávat
s Matoušková a kol. (2018) zjistíme, že ve studii byly u samců naměřeny vyšší exprese u genů
UGT22A2, UGT24C1, UGT368B1 a UGT373A1. Dva z těchto genů se shodují s geny
měřenými v této práci, a to UGT22A2 a UGT373A1. Ve výše zmíněné studii byla také
naměřena vyšší exprese genů UGT366D1 a UGT369A1 u samic. V této práci se výsledky
shodují u genu UGT366D1, nicméně trendy u ostatních genů jsou shodné s výsledky této práce.
Aby se dalo říci, že k indukci genů opravdu nedochází, musela by být měření
zopakována a provedena další měření s větším počtem vzorků. V dalších experimentech
by bylo vhodné zjistit, zda by mohlo dojít k indukci i po jiné době inkubace ve fenobarbitalu.
Nejspíše by se jednalo o delší čas, např. 12 či 24 hodin. Důležité by bylo také sledovat další
UGT geny, protože tato práce se zaměřila pouze na 7 genů z 32 přítomných.
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7.

Závěr
Cílem práce bylo zjistit, zda po čtyřhodinové inkubaci jedinců vlasovky slezové

v roztoku fenobarbitalu dochází k indukci exprese genů kódujících enzymy ze skupiny UGT.
Aby bylo možné vyhodnotit výsledky, byla měřena míra exprese příslušných genů u hlístic
neovlivněných danou látkou. Vyhodnocení bylo umožněno použitím kvantitativní PCR.
Díky zjištěným informacím můžeme říci, že působení fenobarbitalu nevyvolalo žádné
signifikantní změny u námi změřených genů. Při porovnání pohlaví byly zjištěny signifikantní
změny u všech 7 genů UGT.
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