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Abstrakt: 

Kolorektální karcinom je jedním z nejčastějších nádorových onemocnění 
vůbec. Pokud se toto závažné onemocnění diagnostikuje včas, je šance na minimálně 
pětileté přežití velmi vysoká. Běžné metody screeningu a diagnostiky jsou sice 
poměrně jednoduché i relativně úspěšné, ale přesto nejsou dokonalé – pro samotnou 
diagnostiku je dosud nutné invazivní vyšetření. Je všeobecná snaha postupy 
screeningu a diagnostiky pro pacienty ulehčovat a zároveň zpřesňovat. Zde je velká 
naděje na využití metod molekulární genetiky a biologie včetně biočipových metod.  

V rámci této diplomové práce byla vyzkoušena možnost optimalizace 
biočipové metody, původně výrobcem vyvinuté pro zpracování DNA získané ze 
stolice, pro vzorky genomové DNA z bílých krvinek s cílem zachytit přítomnost 
případných mutací ve čtyřech cílových genech (K-ras, BRAF, TP53 a APC) 
s důležitým vztahem k nádoru. Vyhodnocení všech vzorků proběhlo na biočipovém 
analyzátoru evidence investigatorTM.  

V diplomové práci jsou shrnuty teoretické poznatky z biologické, klinické i 
technické stránky věci. Je popsána tato biočipová metoda s ukázkou konkrétního 
postupu, s uvedením výsledků a s jejich zpracováním i s připojeným komentářem.  

V souhrnu lze konstatovat, že použitá metoda je relativně náročná na nutný čas 
práce v laboratoři (pro stanovení ze stolice 3 dny, v našem případě 2 dny) s velkým 
rizikem vzniku chyb. Výsledky nejsou příliš přesvědčivé snad s určitou výjimkou u 
stanovovaných alel genu APC. Zdá se nám, že výsledné hodnoty se obecně příliš mění 
– dle našeho názoru relativně náhodně.  

Závěrem nemůžeme tuto metodu příliš doporučit pro genomovou DNA a 
možná ani pro DNA získanou ze stolice. Výhledově je zavedení této metody do praxe 
zřejmě, alespoň zatím, poměrně problematické.  

 
Abstract 

 
The colorectal cancer is one of the most common tumour diseases of all. If 

diagnosed at early stage, there is a reasonable chance for at least five-year survival. 
Common methods for screening and diagnosis are relatively simple and also quite 
successive, however (still) not perfect – for proper diagnosis an invasive procedure is 
necessary. In general there is a significant effort to make the procedures of screening 
and diagnosis more comfortable for patients as well (to make them) more precise – 
which means that there is great chance for employing methods of molecular genetics 
and biology including biochip methods.  

The purpose of this final-year thesis was to test the possibility of the 
optimization of this biochip method, originally developed by the manufacturer for 
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testing DNA extracted from faeces, for samples of genomic DNA extracted from white 
blood cells with the objective to detect possible mutations in four genes of the interest 
(K-ras, BRAF, TP53 and APC) with a strong relation to this cancer. The evaluation of 
samples was made on a biochip analyzer Evidence Investigator TM.  

In the final –year thesis is a summary of theoretical evidence in biological, 
clinical and also technical side of this affair. The biochip method is described together 
with an example of the actual procedure, presentation of achieved results and their 
elaboration and also with attached commentary.  

In summary the used method is rather time consuming (for assessment of 
faeces sample demanding 3 days, in our case 2 days) with considerable chances for 
errors. The results are not much convincing, with the possible exception in the case of 
the assessing alleles of the APC gene. It would seem that the result values are too 
much variable – in our opinion relatively randomly.  

In our conclusion, we cannot recommend this method for a genomic DNA and 
maybe also not for DNA extracted from faeces. The possibility of implementation of 
this method into the praxis, at least at its present state, would be relatively 
problematic.  

Klí čová slova: 

 
kolorektální karcinom, molekulární diagnostika, biočipová analýza, K-ras, BRAF,     

TP53, APC  
 

   Keywords:  
 

   colorectal cancer, molecular diagnostics, biochip analysis, K-ras, BRAF, TP53, APC 
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01. Úvod 
 
 Rakovina je ve své podstatě genetickou chorobou a je jedním z nejtěžších a 
nejčastějších onemocnění v klinické praxi. Celkově, dříve či později v průběhu života jedince, 
postihne zhruba jednu třetinu populace celosvětově a je zodpovědná za asi jednu pětinu všech 
úmrtí. V rozvinuté části světa také odčerpává asi 20 procent ze všech prostředků 
vynakládaných na lékařskou péči. Rakovina, pokud není léčena, vede vždy ke smrti. Proto 
včasná diagnostika a léčba jsou velmi důležité a zvláště u kolorektálního karcinomu, kde, 
pokud se nebezpečí včas identifikuje, je u časných stádií naděje na úplné vyléčení 
chirurgickým zákrokem až přes 90 procent - přesněji doba minimálně pětiletého přežití je u 
91 % pacientů. Na druhou stranu, u osob s lokálně rozšířeným nádorem je dosažena doba 
pětiletého přežití jen u 60 % a jen u 6 % pacientů se vzdálenými metastázami. Je to dáno 
poměrně vysokou odolností tohoto nádoru na protinádorové léky [1, 2].  

Kolorektální karcinom (KRK) je nejčastějším nádorovým onemocněním trávicí trubice 
a druhým nejčastějším nádorovým onemocněním v celé populaci (mimo karcinom kůže). 
Výskyt této choroby má poslední desetiletí stoupající trend celosvětově i v rámci populace 
České republiky – zde se pohybujeme v incidenci tohoto nádoru ve statistikách na jednom 
z předních míst, často i na prvním místě celosvětově.  
 Přestože je KRK dobře přístupný vyšetření, přichází téměř polovina nemocných 
s pokročilým stádiem choroby (ve stadiu III nebo IV 45 % nádorů u mužů, 47 % nádorů u 
žen), což u tohoto velkého podílu pacientů velmi snižuje možnosti výsledku léčby a míru 
dlouhodobého přežití těchto pacientů. Úspěšná léčba je možná jen při včasné diagnostice – 
možnosti rychlé, přesné diagnostiky spočívají nyní hlavně v pokroku molekulární biologie a 
genetiky a zavádění výsledků v tomto poli výzkumu do praxe.  
 Jedním z mnoha směrů výzkumu je v poslední době námi použitá a námi jen mírně 
modifikovaná metoda biočipové analýzy, k jejímuž provádění slouží přístroj Evidence 
Investigator TM zakoupený od firmy Randox Laboratories Ltd. v roce 2008 Ústavem klinické 
biochemie a laboratorní diagnostiky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy v Praze. Metoda je určena pro kvalitativní detekci konkrétních alel genů 
souvisejících s kolorektálním karcinomem v DNA izolované ze stolice. Výrobce udává i 
možnost použití metody pro DNA izolovanou z nádorů, přičemž pro toto stanovení nebyla 
provedena kompletní validace. Cílem této práce byla mírná modifikace a optimalizace této 
metody pro genomovou DNA izolovanou z bílých krvinek a následné vyhodnocení 
obdržených výsledků.  

 
V prvních čtyřech následujících kapitolách (kapitoly 02 až 05) jsou všeobecně shrnuty 

současné teoretické znalosti vztažené ke kolorektálnímu karcinomu (epidemiologie, etiologie, 
klinické projevy a základ ze současných znalostí o sekvencích změn v DNA pacientů 
vedoucích ke vzniku tohoto nádoru). V dalších dvou kapitolách (kap. 06 a 07) jsou shrnuty 
současné možnosti screeningu a diagnostiky nádoru tlustého střeva a konečníku. V následující 
kapitole 08 jsou probrány dnešní hlavní možnosti detekce mutací DNA včetně základního 
popisu technologie biočipů a důležitých částí technologie použité v přístroji Evidence 
Investigator TM.  Následně je popsána (kap. 09) samotná metodika laboratorní práce. 
V kapitole 10 jsou graficky prezentovány dosažené výsledky a je uvedeno i jejich základní 
vyhodnocení a diskuze k těmto údajům. V příloze (kap. 11) je uveden příklad námi použitého, 
konkrétního postupu laboratorní práce a v druhé části této kapitoly jsou prezentovány tabulky 
s primárními daty spolu s krátkým komentářem. V samotném závěru je shrnuta především 
možnost této, námi použité a jen mírně modifikované metody, při výzkumném použití pro 
genomovou DNA získanou z bílých krvinek a také je zde krátce diskutována možnost 
výhledového zavedení takovéto metody do praxe.  
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02. Epidemiologie 
 
 Kolorektální karcinom (KRK) je nádorové onemocnění celosvětového významu a 
představuje jeden z nejvýraznějších problémů zdravotnictví. Celosvětově je KRK (cca 900 
000 nových případů ročně, cca 500 000 úmrtí ročně, [3]) nejčastějším nádorovým 
onemocněním trávicího ústrojí a druhým nejčastějším nádorovým onemocněním v celé 
populaci (mimo karcinom kůže). U mužů (v ČR cca 12% všech nádorů) následuje hned po 
karcinomu plic a u žen (v ČR cca 14 % všech nádorů) po karcinomu prsu. V některých 
zemích je u mužů na třetím místě za karcinomem prostaty.  
 Výskyt KRK ve světě vykazuje více jak dvacetinásobné rozdíly mezi jednotlivými 
regiony. Incidence je nejvyšší v Evropě, Severní Americe, v Austrálii a rychle se zvyšuje 
v Japonsku. V rozvinutých zemích je výskyt až asi 75 na 100 000 obyvatel. V regionech jako 
je Indie, či Afrika je incidence v řádu několika jednotlivců na 100 000 obyvatel. I přes možné 
zkreslení dané jiným způsobem zjišťování, přesností diagnózy, úplností údajů, ukazují 
opakované studie stále velmi nápadné rozdíly. Incidence KRK obecně spíše klesá v Africe a 
v Asii, zatímco v USA a v západní Evropě je přibližně konstantní, mezitím ve střední a 
jihovýchodní Evropě incidence výrazně narůstá. Česká republika je v rámci Evropy 
v incidenci nádoru tlustého střeva u obyvatel v produktivním věku (35 až 64 let) u mužů na 
prvním místě a u žen na pátém místě – incidence v obou populacích dohromady prakticky 
dosahuje 1 z 1000 obyvatel. V případě nádoru konečníku jsou obě populace v incidenci na 
prvním místě v rámci celé Evropy. Celosvětově se v tabulkách s incidencí KRK vyskytujeme 
pravidelně na jednom z předních míst, dosti často se objevujeme i na prvním místě v incidenci 
tohoto nádoru. V letech 1959 – 1991 došlo k nárůstu hrubé incidence u nádoru tlustého střeva 
o 341 % (muži 343 % a ženy 339 %) a u nádoru konečníku o 164 % (muži 171 %,  ženy 158 
%). Tento několikanásobný vzestup výskytu je markantní oproti mírnému vzestupu u jiných 
nádorů. Nádory tlustého střeva se vyskytují jen o málo častěji u mužů než u žen [4], nádory 
konečníku jsou výrazněji častější u mužů (1,5:1). Nádor konečníku se podílí asi 55 % na 
všech KRK (ne vždy je jeho lokalizace vzhledem k esovitému tračníku úplně přesná). 
Geografická distribuce se zřejmě příliš neliší od výskytu nádoru tlustého střeva.  
 Vzhledem ke stárnutí populace (v rámci ČR, Evropy ale i celého světa) je také 
důležitým poznatkem, že incidence většiny nádorů obecně stoupá s věkem. Od zhruba 
padesátého roku věku se incidence KRK zvyšuje exponenciálně [5]. - Ve věku nad 50 let je 
incidence KRK  0,39/1000 obyv./rok, ve věku nad 80 let 4,5/1000 obyv./rok. Ve věku nad 70 
let tvoří KRK cca 20 % všech nádorů u mužů (po karcinomu plic) a cca 21 % u žen, kde již 
předčí incidencí nádor prsu. U KRK do 45 let je vždy vhodné uvažovat o možné hereditární 
formě.  

Velmi varovný je stav mortality v České republice, která je celosvětově nejvyšší (53 / 
100 000 obyv.), oproti např. Albánii, kde je nejnižší (4,2 / 100 000 obyv.). K mortalitě, 
přispívají spíše muži (mortalita v ČR je u mužů zhruba 35 / 100 000 obyv., u žen je cca 18 / 
100 000). Obecně k mortalitě přispívají více muži a také rozdíly mezi regiony (alespoň 
v rámci Evropy) jsou větší v mortalitě u mužů nežli u žen [6].  
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03. Etiologie, rizikové faktory 
 
 Na vzniku kolorektálního karcinomu (KRK) se podílejí obecně jak dědičné, 
hereditární faktory, tak především exogenní faktory dané především stravovacími zvyklostmi. 
Dále existují i predisponující změny a choroby sliznice tlustého střeva přispívající ke KRK, 
které budou samostatně popsány dále. 
 

Hereditární faktory se podílejí především na vzniku tzv. „pravostranného“ KRK, tj. 
v oblasti céka a vzestupného tračníku. Exogenní faktory se podílejí především na levostranné 
lokalizaci KRK, tj. v oblasti sestupného tračníku, esovité kličky a konečníku. [6] 
 
 Udává se, že hereditární formy KRK představují asi 20 %, sporadické formy, tj. formy 
dané „jen“ působením exogenních kancerogenů (hlavně z potravy), představují zbylých 80 %. 
[6] 
 
 Výrazná role dědičných faktorů u KRK byla již poměrně brzo předpokládána – před 
řadou desítek let, tento předpoklad se nejen potvrdil (jednotlivé geny odhaleny hlavně během 
devadesátých let 20. století), ale zjistilo se i, že predispozice ke KRK jsou přenášeny dle 
klasických Mendelovských pravidel dědičnosti. Zjistilo se sice, že celkově je podíl dědičných 
faktorů významný (hereditární formy představují zhruba 20 % KRK), nicméně jsou ve složité 
interakci se zevními faktory. [5] 
 

03.1. Hereditární faktory 
 
Hereditární formy jsou v zásadě dvě:  
 

- Syndrom mnohotné adenomatózní polypózy - familiární adenomatózní polypóza 
(FAP) a Gardnerův syndrom (subvarianta FAP, kdy se objevují i jiné anomálie jako osteom 
čelisti a desmoidní nádory svaloviny břišní stěny [7]) – jsou autozomálně dominantní (AD) 
onemocnění zapříčiněné mutací jedné alely (buďto od otce nebo od matky) tumor-
supresorového genu APC (Adenomatous Polyposis Colon cancer) 5q - na dlouhém raménku 
pátého chromozomu. Vzhledem k AD typu dědičnosti je riziko získání mutované alely od 
daného rodiče 50 %, při jejím obdržení potomkem je riziko maligního zvratu až ke 100 % a to 
již ve věku 20 – 25 let. [6]  

 
Autozomální typ dědičnosti je hlavním typem dědičnosti u hereditárních nádorů. 

V případě AD dědičné formy, kdy obvykle potomek získal od jen jednoho z rodičů 
mutovanou alelu, má potomek příslušnou mutaci ve všech somatických buňkách ( - jedné 
alely ze dvou přítomných) a u 50 % pohlavních buněk. Musí dojít k tzv. „second hit“, tj. 
mutaci i druhé, dosud normální, kopie APC genu od druhého z rodičů. Dochází tak k tzv. 
ztrátě heterozygozity („loss of heterozygosisty, LOH“), což je klíčovou událostí z hlediska 
naprosté většiny  kancerogenezí. „First hit“ je zde tedy již dán zděděnou polovinou jaderné 
DNA od jednoho z rodičů. Tím je pravděpodobnost maligního zvratu vyšší než ve zbytku 
populace (není ale stoprocentní) a výskyt malignit se také přesouvá do časnějšího věku. [5]  
 
 Vznik KRK z hlediska mutací DNA v postižené buňce je mnohastupňový proces, 
který i při působení exogenních faktorů u sporadické formy bývá zahájen obvykle mutacemi 
APC genu. Ve skutečnosti u velké části dosud udávaných, tzv. „sporadických“, forem se 
předpokládá významný podíl dědičných faktorů. [5] 
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Syndromy familiárního výskytu nepolypózních karcinomů tlustého střeva – (HNPCC 
– hereditary non-polyposis colon cancer, Lynchův syndrom I a II) tvoří 2 až 8 procent případů 
KRK v západním světě [8]. Dochází k mutacím v jednom či několika z pěti různých mismatch 
repair genů (MLH1, MSH2, MSH6, PMS1 a PMS2) zodpovědných za opravu segmentů DNA 
(mutace jsou nejčastěji v genech MSH2 - 2 q, MLH1 - 3 q, případně PMS1, PMS2). 
Charakteristický je autozomálně dominantní typ dědičnosti, časný začátek onemocnění (i u 
osob mladších čtyřiceti let), dále výskyt synchronních nádorů (tj. dva a více nádorů, které se 
vyskytnou současně a obvykle postihnou tkáně některých z těchto orgánů: endometria, 
vaječníků, pankreatu, žlučových cest, žaludku nebo močového traktu [8] – 2-5 % nemocných 
celkově) a metachronních nádorů (nová primární léze u nemocného, u kterého byla již 
provedena resekce pro tumor – 20-30 % nemocných celkově). [6] Tento typ, i přes označení 
HNPCC, je spojen také s adenomatózními polypy se sledem makroskopických změn adenom 
- karcinom, nicméně ty jsou zde stejně časté jako v populaci s výskytem sporadických forem 
KRK a jejich označení v rámci dědičných forem za „nepolypózní“ je zde hlavně z důvodu 
jejich odlišení od FAP. [5,7]  

 
03.2. Zevní faktory 
[ 4, 5, 6] 
 
 V tomto případě nejdůležitějšími faktory jsou chemické cizorodé látky z vnějšího 
prostředí – kancerogeny. Jejich hlavním zdrojem u KRK je potrava. Je třeba poznamenat, že 
většina těchto látek je ve fázi, kdy vstupuje do lidského těla, spíše prokancerogeny. Jedná se o 
oxidační sled katalyzovaný v buňce systémem cytochromu P450, což je proces určený 
k odbourání xenobiotik, přirozený ale při setkání zvláště s mnoha moderními látkami spíše 
kontraproduktivní – dochází k tvorbě často účinných kancerogenů. Ty se pak váží např. na 
bílkoviny, kde mají také svůj vliv, ale hlavně na nukleové kyseliny včetně DNA s hlavním 
působením na baze. Jejich nejdůležitějším efektem je tedy poškozování DNA – nicméně 
poškozené části jaderné dědičné informace do určité míry buňka obvykle efektivně 
regeneruje. [9] 
 
 Zřejmě celkově nejdůležitějším rizikovým faktorem u KRK je celkový způsob výživy, 
odpovídající i za uvedené velké regionální rozdíly (viz kapitolu Epidemiologie). Jde o složení 
potravy, velmi jde o její přípravu, dále i o množství, stravovací rytmus a do určité míry i 
úroveň tělesné aktivity a jejích energetických nároků. Zvýšené vystavení uvedeným faktorům 
přispívá výrazně k incidenci, ale (zvláště v případě konzumace tuků) i k úmrtnosti na KRK.  
  
K hlavním zdrojům negativně působících zevních faktorů se udává, že patří zejména: 
 

- Nadbytek (především živočišných) tuků, přesněji hlavně vysoký podíl nasycených, 
saturovaných tuků. Spolu s tím obvykle i nadbytek masa (zejména tzv. červeného masa) a 
jeho nevhodné úpravy (grilování, uzení, pečení, smažení a různé formy konzervování). 
Červené maso oproti jinému masu může např. obsahovat kancerogenní heterocyklické aminy. 
Ohledně konzumace vajec bylo provedeno kolem deseti studií a zhruba v 80 % z nich se 
prokázal negativní vliv konzumace vajec, tj. podpoření vzniku KRK, u cca 30 % z těchto 
studií dokonce výrazný vliv.  
 

- Prokazuje se, že hlavní vliv mají saturované tuky především z tzv. červeného masa 
(zvl. vepřové, hovězí a jehněčí maso), u mléčného tuku se souvislost s KRK neprokázala. 
Konzumace kuřat (bez kůže) je poměrně bezpečná z hlediska KRK. U rostlinných olejů a 



~ 15 ~ 
 

rybího tuku se neobjevila pozitivní korelace mezi jejich konzumací a KRK – spíše se zdá, že 
mají mírný ochranný vliv.  
 

- Regresní analýzy, sledování změn stravovacích zvyklostí v populaci i sledování 
některých migrujících populací, prokázaly, že je velmi vysoká korelace mezi množstvím tuků 
v potravě (např. v gramech na den a osobu) a rizikem KRK – dá se předpokládat, že při 
snížení spotřeby tuků v populaci o polovinu, by poklesla incidence a úmrtnost na KRK také 
přibližně o polovinu. Např. v Japonsku se během let 1955 – 1985 zvedla konzumace tuků na 
osobu o 180 % a zároveň, přes pokroky v lékařství, se zvýšila úmrtnost na KRK za stejné 
období o 150 %.  
 

- Riziko také zvyšuje nadměrná produkce prostaglandinů z lipidů díky následně 
zvýšené proliferace epitelu.  
 

- Důležitý je i vysoký kalorický příjem, kdy i jen kaloricky vydatná strava je 
rizikovým faktorem – u pokusných zvířat se prokázalo, že zvýšený kalorický podíl tuků 
v potravě při celkově nižším kalorickém příjmu je méně rizikový než vydatný kalorický 
příjem se sníženým podílem tuků. V lidské populaci se zjistil mírný pozitivní vztah mezi 
tělesnou hmotností a rizikem KRK. To odpovídá i obecně přijímanému názoru o ochranném 
vlivu fyzické aktivity. Záleží samozřejmě hlavně na dlouhodobé, spíše celoživotní aktivitě. 
Vztah mezi tělesnou aktivitou a KRK však není stále zcela jednoznačně prokázán.  
 

- U frekvence příjmu potravy se prokázal mírný přímý vztah mezi vyšší frekvencí 
příjmu potravy a rizikem KRK – zřejmě se jedná o efekt častěji secernované žluči a žlučových 
kyselin do lumina střeva a jejich následné častější působení na sliznice.  
 
- Nedostatek fermentabilní vlákniny v potravě. 
Účinky vlákniny zahrnují zředění a vazbu kancerogenů, zrychlení střevní pasáže a tím 
zkrácení doby působení škodlivin na sliznici střeva, změnu střevní flóry a také pokles pH 
tráveniny způsobující deionizaci žlučových a volných mastných kyselin.  
 

- Nadměrná exkrece žlučových kyselin do střeva a vznik fekapenů, což působí 
zvýšenou a tím rizikovou proliferaci epitelu střeva (experimentálně např. zjištěno u kyseliny 
deoxycholové, indukující tvorbu kyslíkových radikálů a následně proliferaci). Dále se 
uplatňuje obecná cytotoxicita žlučových kyselin, ovlivnění apoptózy, imunomodulační vliv a 
indukce oxidativního stresu.  
 

- Nedostatečný příjem vitamínu D a vápníku potravou. Vápník např. snižuje 
proliferaci epitelu a neutralizuje škodlivý vliv žlučových kyselin.  
 

- Nedostatečný přísun selenu a vitamínů – zejména A,C,E, což znamená sníženou 
ochranu buněčných struktur před volnými kyslíkovými radikály (Z lipidového metabolismu 
pochází řada peroxidačních radikálů.)  
 

- U vitamínu D a vitamínů A, C, E byly výsledky nejednotné, vesměs se zjistil mírný 
inverzní efekt vzhledem k možnosti vzniku KRK. Obdobně u kyseliny listové a selenu.  
 

- Kouření a alkohol (zvláště se udává pivo), tyto dva faktory zvyšují riziko vzniku 
nádoru především v oblasti konečníku.  
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Vztah alkoholu a kolorektálního karcinomu není ověřen zcela jednoznačně. Obecně se 
spíše udává jako riziková hranice u mužů 70 g čistého alkoholu na den a přímá úměra mezi 
množstvím alkoholu a KRK, v několika studiích se asi v 60 % z nich prokázal mírný 
podpůrný vliv alkoholu na vznik KRK (s mírnou převahou zvýšení rizika u nádoru 
konečníku), následná meta-analýza některých z nich pak shledala, že riziko nemusí být 
vysoké a přímý vztah mezi požíváním většího množství alkoholu a KRK není zcela 
jednoznačný.  
 

Možné mechanismy zahrnují hlavně možnost změny složení směsi žlučových kyselin 
a možnou vyšší produkci některých kancerogenů v lumen střeva.  
 

- Ohledně konzumace kávy se s výjimkou některých malých skupin obyvatelstva 
neprokázal vliv na zvýšení rizika vzniku KRK, v některých studiích se dokonce objevila i 
inverzní závislost.  
 
 Závěrem k exogenním faktorům je možné konstatovat, že často výrazný nepoměr mezi 
zeměmi rozvinutého světa a méně rozvinutými zeměmi je dán zcela určitě hlavně 
stravovacími zvyklostmi mezi jednotlivými regiony, nicméně se i v rozvinutých státech 
prokazuje i vyšší konzumace některých potravin naopak s ochranným vlivem.  
 
 
03.3. Predisponující změny a choroby sliznice tlustého střeva 
[5,6] 
 
za predisponující změny se považují: 
 
- Dysplastické léze: riziko závisí na obecně na velikosti a histologické stavbě polypu. Maligní 
zvrat bývá v 30-50 % případů. U adenomů v průměru do 1 cm je riziko maligního zvratu asi 1 
%, při průměru v rozmezí 1-2 cm je 10 % a při průměru nad 2 cm se udává riziko 46 %.  
 
- Ulcerózní kolitida je poměrně nebezpečná z hlediska možnosti vzniku KRK. Riziko stoupá 
s prodlužující se dobou nemoci – po dvaceti letech je riziko 5 %, po 25 letech již 12 %. Při 
zánětu celého střeva je riziko až 35 %.  
 
- Crohnova choroba. Malignity jsou při této chorobě méně časté než u výše zmíněného 
zánětu. Nádor se obvykle vyskytne v postiženém místě, někdy se jedná o metachronní nádor 
nebo vznikne v jizvě po operaci.  
 

Predisponující změnou u ulcerózní kolitidy a Crohnovy choroby jsou opět dysplazie, 
ty obecně většinou předcházejí nádorový zvrat. Doporučuje se provést kolektomii, je-li 
prokázána těžká dysplazie, či prominující sliznice s dysplazií (DALM – dysplasia associated 
lesion or mass). Po zjištění lehké dysplazie se provádí další vyšetření za 3 až 6 měsíců.  
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04. Klinické projevy 
 

Pro kolorektální karcinom je charakteristické poměrně dlouhé bezpříznakové období, 
kdy je ale také největší šance na dobrou prognózu léčby oproti začátku léčby až v 
symptomatickém období. Zde je nejčastější a asi nejznámější známkou KRK krev ve stolici. 
Přibližně v 70 % případů je to první příznak, s kterým pacient navštíví lékaře. Obvykle se 
však jedná o známku pokročilého stádia nemoci. Krvácení bývá slabé, do 6 ml krve za den. 
Pokud je tumor v blízkosti análního otvoru, bývá krev na povrchu stolice a pro nemocného je 
snadno viditelná. Nádory pravostranné lokalizace často vedou jen k okultnímu, skrytému 
krvácení a případně sideropenické anémii. Dalšími příznaky bývají změny defekačních 
zvyklostí. Jedná se obvykle o změny mírné a nemocný jim často po delší dobu nepřipisuje 
valný význam do doby, než se projeví silněji. Tento nádor roste většinou pomalu, i když 
rychlost růstu je zde nepředvídatelná, klinickými manifestacemi jsou pak částečná nebo úplná 
obstrukce lumen střeva vedoucí k distenzi, bolestem a případně i zvracení. Obstrukce bývají 
silnější v užším lumen střeva - čili více v příčném a sestupném tračníku než při 
pravostranných lokalizacích. Obstrukce již svědčí pro málo příznivou prognózu. Dále dochází 
k invazivnímu růst přes lamina muscularis mucosae do okolních tkání. Toto prorůstání do 
okolí se různě projevuje dle lokalizace nádoru. V oblasti rekta např. tenesmy, čili bolestivým 
a obtížným vyprazdňování stolice, nebo při prorůstání do močového měchýře urologickými 
příznaky a nebo řadou různých i zavádějících příznaků dle postižení struktur v malé pánvi. Při 
perforaci střeva může dojít k náhlé břišní příhodě. Invazí do retroperitonea může dojít k 
útlaku močovodů. Vzdálené metastázy zasáhnou nejčastěji cestou přes vrátnicovou žílu játra, 
dále často plíce, kosti i další orgány a mohou odlákat pozornost od samotného KRK, který 
sám se nemusí projevovat prakticky žádnými příznaky.  

Dalšími obecnějšími, systémovými příznaky bývají snížení chuti k jídlu, hlen ve 
stolici, bolesti břicha. Důležitý je i údaj o výraznějším snížení tělesné váhy během relativně 
krátké doby. V onkologii se výraznou a závažnou změnu tělesné hmotnosti považuje obvykle 
ztráta asi 10 % hmotnosti za půl roku. Dále bývá vyšší únavnost, slabost. Tyto příznaky jsou 
samozřejmě z velké části společné s jinými nádorovými i nenádorovými onemocněními. 
Obecně celkový stav pacienta s KRK bývá po dlouhou dobu poměrně dobrý oproti jiným 
onkologickým onemocněním a to pak odvádí pozornost diagnostického procesu od nádoru.  
[4, 5] 
 
 
05. Genetické změny v sekvenci adenom-karcinom 
 
 Ze všech případů kolorektálního karcinomu připadá asi 80 % na sporadickou formu a 
asi 20 % na hereditární formy.  

U sporadických forem jsou zevní faktory hlavním vlivem na vznik KRK (asi 85 % 
sporadické formy KRK je díky chromozomální nestabilitě, dané mutací způsobenou zevními 
faktory), nicméně i zde se předpokládá znatelný vliv vnitřních, genetických faktorů, které 
nastanou i před výraznějším působením vnějších rizikových faktorů. Uvažuje se o polygenní 
dědičnosti, případně o vlivu částečně dominantních mutací genů, respektive mutovaných genů 
s částečnou penetrací, částečným projevem ve fenotypu, projevující se jen v některých 
generacích, s tím výsledkem, že onemocnění vypadá jako sporadická forma KRK. Zřejmě je 
zde penetrace ovlivněna vnějšími faktory, případně obecně ne zcela známými geny v rámci 
spíše polygenní dědičnosti. [5] 

Hlavně z důvodu odhalení hereditárních forem má nezastupitelné místo, a zřejmě 
daleko do budoucnosti, rodinná anamnéza, která může výrazně přispět i k dispenzarizaci rodin 
se zvýšeným rizikem vzniku choroby.  
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 U hereditárních forem připadají zhruba tři čtvrtiny případů na FAP, která je zdaleka 
nejčastější (zděděná mutace APC genu na dlouhém raménku 5. chromozómu) a příbuzné 
syndromy také spojené se zděděnou mutací APC genu (Gardnerův sy., Turcotův syndrom, 
AAPC - atenuovaná familiární adenomatóza) - obecně tzv. polypózní formy [5].  
Turcotův syndrom je poměrně vzácný, je spojen i s nádory mozku, a především na rozdíl od 
ostatních z uvedených, se chová jako autozomálně recesivní onemocnění.  
 Zbylých asi 25 % představují tzv. nepolypózní formy - především HNPCC (Hereditary 
Non-Polyposis Colon Cancer), tj. Lynchův syndrom I a familiární karcinom, tj. Lynchův 
syndrom II. Tyto formy jsou označovány za nepolypózní z důvodu odlišení od tzv. 
polypózních forem - u nepolypózní formy je výskyt adenomových polypů stejný jako u 
sporadických forem. Naproti tomu u polypózní formy se můžeme setkat až s tzv. kobercovým 
nálezem polypů na sliznici.  
 Model kaskády změn vedoucí až ke karcinomu tlustého střeva a konečníku zahrnuje 
jak změnu protoonkogenů na onkogeny, tak mutaci tumor supresorových genů 
(antionkogenů). Mutace příslušných genů (viz dále) se odehrávají již v nemaligních lézích 
tlustého střeva a konečníku, čili tyto onkogenetické alterace jsou primárními genetickými 
událostmi v tumorigenezi KRK [10].  

Změna protoonkogenu na onkogen bývá v projevu do fenotypu dominantní, čili stačí 
změna jediné alely ze dvou příslušného genu, přítomných v somatických buňkách. Mutace 
tumor supresorových genů bývá svým projevem ve fenotypu recesivní, tj. - musí dojít k 
mutaci a tím k vyřazení z funkce obou alel v buňce.  
 Příslušným onkogenem u KRK bývá K-ras gen jako vůbec nejčastější onkogen v 
souhrnu všech lidských nádorů.  
 Příslušnými antionkogeny se souvislostí ke KRK jsou především: APC (bývá změněn 
obvykle jako první - q5, je na dlouhém raménku 5. chromozómu), dále DCC (Deleted in 
Colon Cancer - q18) a p53 (p17, tj. krátké raménko 17. chromozómu). Jsou objevovány nové 
tumor supresorové geny, např. JV 18, DPC 4, MADR 2, čili genetický model, který bude 
uveden níže (obr. 1), by měl být o něco složitější, než se původně předpokládalo [6].  
 U asi 20 % případů sporadické formy KRK hrají důležitou roli geny pro opravu 
špatného párování bází v jaderné DNK (hlavně geny: MLH1, MSH2, MSH6, PMS1, PMS2 a 
také další) - tzv. mismatch repair geny. Jejich nefunkčnost vede k nestabilitě genomu. 
Zárodečné mutace mismatch repair genů jsou zodpovědné za hereditární nepolypózní KRK. 
Asi u 90 % HNPCC se v genomu nádorových buněk objevuje tzv. mikrosatelitová instabilita 
[6] – MSI CRC, Micro-Satellite Instable Colorectal Cancer - v průběhu celého genomu buňky 
se objevují statisíce mutací uvnitř repetitivních sekvencí, ale také mimo ně. [10].  
 

Nyní uvedeme základní vlastnosti genů, důležitých pro vznik a rozvoj nádoru tlustého 
střeva a konečníku, a jejich závažné změny:  
 
1) Protoonkogeny: 
 
K-ras: 
 
 K-ras gen je jedním ze tří lidských ras genů  (tj. K-ras, H-ras a N-ras gen). Všechny 
tyto geny, přesněji jejich mutace, se často uplatňují ve vzniku některého z lidských nádorů. 
Nejčastěji se při vzniku KRK uplatňují mutace genu K-ras [11]. Kóduje jeden z velké rodiny 
malých proteinů vázající guanozintrifosfát, G-protein lokalizovaný na vnitřní straně 
cytoplasmatické membrány. Je napojený na membránový receptor s tyrozin-kinázovou 
aktivitou (např. EGFR - epidermální receptor pro růstový hormon) přes intermediární systém 
bílkovin. Po aktivaci tohoto G-proteinu je na něj navázáno GTP. Deaktivaci provádí GAP - 
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protein s GTP-ázovou aktivitou. Součástí přenosu signálu od membrány k buněčnému jádru je 
RAF serin-threonin kináza a další proteiny fosforylační kaskády vedoucí až k MAP 
(Mitogenes Activated Proteins). Studie prokázaly, že K-ras gen je velmi častým terčem řady 
známých kancerogenů. Zvýšená aktivita produktu K-ras genu bývá dána bodovými mutacemi 
genu. Udává se, že více jak 50 % KRK je spoluzaviněno známými bodovými mutacemi 
tohoto genu. Tyto mutace se na rozdíl od ostatních uvedených genů, objevují pravidelně v 
určitých kodonech, případně i se známou frekvencí výskytu bodové mutace na konkrétním 
nukleotidu příslušného kodonu. Výsledkem mutací je nedostatečná aktivace GAP proteinu. V 
naprosté většině případů dochází k mutacím K-ras genu na kodonech: 12, 13 a 61, přičemž z 
více jak 90 % v kodonu 12 a/nebo13 [3,7]. Existuje silný vztah mezi mutací K-ras ve 12 
kodonu v druhém exonu a sníženou pravděpodobností alespoň pětiletého přežití. Tato mutace 
také slouží jako dobrý indikátor možného výraznějšího zapojení mízních cest do procesu 
tvorby metastáz. Dále mutace genu K-ras ve 13 kodonu druhého exonu pozitivně koreluje 
s velikostí nádoru [11]. Příslušné mutace tohoto genu jsou detekovatelné citlivými metodami 
(např. MASA-PCR, Mutant Allele-Specific Amplification – PCR) i v histologicky na první 
pohled normální sliznici v blízkosti slizničního ložiska nádoru. Tato detekce je úspěšná 
zejména v tom případě, kdy v samotném nádoru se vyskytuje mutace K-ras genu, ale je často 
úspěšná i v případě výskytu KRK, který sám je bez mutace tohoto genu [12]. K chybám 
genetické informace v oblasti genu K-ras dochází v raných stádiích choroby – to znamená, že 
musí dojít k mutaci dalšího genu či genů v tumorigenezi KRK, nejčastěji jde o mutaci genu 
APC [3].  
 
BRAF: 
 

Náleží do rodiny RAF genů, je složkou fosforylační kaskády vedoucí od 
membránového receptoru s tyrozin-kinázovou aktivitou až k aktivaci MAP. Podle posledních 
studií se ukazuje, že exprese genu BRAF je zvýšena aktivací genu K-ras, což vede k 
zvýraznění efektu jejich působení [3]. Somatické mutace se objevují u 15 % KRK, přičemž u 
80 % mutací BRAF genu jde o záměnu valinu za kyselinu glutamovou na šestistém kodonu 
[3]. Takovýto nádor je schopen proliferace sice i beze změny K-ras genu, ale je zde nutné 
nahromadění epigenetických změn k proběhnutí plné transformace a vyvinutí v MSI formu 
(Micro-Satellite Instable) kolorektálního karcinomu. – Obecně mutace genu BRAF mají jen 
mírný onkogenetický vliv v porovnání s K-ras genem [10].  
 

 

2) tumor supresorové geny: 
 
APC:  
 
 Je antionkogenem. Kóduje cytoplasmatický protein regulující beta-katenin. Beta-
katenin je nitrobuněčný protein, odpovídající za spojení mezi trans-membránovou částí 
adhezivních molekul buněčné membrány (např. kadheriny) s cytoskeletem a také má roli jako 
jeden z transkripčních faktorů v jádře buněk. Je-li sliznice neporušená, není potřeba zvýšené 
proliferace buněk a beta-katenin je vázán v cytosolu na E-kadherin. Přebytečný beta-katenin 
je za účasti APC proteinu fosforylován a následně degradován. Pokud tedy chybí produkt 
APC genu, hromadí se v cytosolu beta-katenin, následně přestupuje do jádra a stimuluje 
expresy řady genů buněčné proliferace (např. gen MYC, který bývá indukován i např. u 
Burkittova lymfomu). [7] 
 Zárodečné mutace jsou zodpovědné za hereditární polypózní syndromy - hlavně za 
FAP a její subvariantu - Gardnerův syndrom. Somatické mutace se vyskytují asi u 75 % 
sporadické formy KRK. Tyto mutace lze detekovat již i u polypů s průměrem pod 5 mm. Asi 
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60 % mutací se zde odehrává v tzv. MCR (Mutation Cluster Region) - mezi kodony 1286 až 
1513, tj. asi 10 % délky genu, nejčastější místa mutace v MCR jsou kodony 1309 a 1450 [3].  
 
 
DCC:  
 
 Tento gen je lokalizován na dlouhém raménku 18. chromozómu. Jedná se o tumor-
supresorový gen, čili ke vzniku nádoru výrazně pomáhá ztráta heterozygozity (LOH)- mutace 
zbylé funkční alely genu. LOH tohoto genu se vyskytuje u asi 75 % kolorektálních nádorů.  

Kóduje membránově vázaný protein z rodiny buněčných adhezních molekul, který se 
vyskytuje u buněk sliznice endometria, močového měchýře, tenkého střeva, ale hlavně ve 
sliznici tlustého střeva (u žlázových buněk, tj. u 20-30 % buněk tamní sliznice - vyskytují se v 
hlavně v hrdle a bázi krypt) a také velmi významně v nervové tkáni.  

Jeho exprese je zvýrazněna ve všech buňkách polypů daných hyperplazií, nejen 
žlázových buněk. K tomu bývá rozprostřen po povrchu celé membrány (u normálních 
žlázových buněk slizničních krypt bývá jen v basolaterální membráně na hranici mezi 
buňkami a v Golgiho komplexu, lokalizovaném směrem k apikální membráně, tj. nad 
jádrem). U adenomových polypů, které se považují za poslední stadium změn sliznice před 
nádorovým zvratem, dochází k poklesu tvorby produktu genu DCC. V časných stadiích 
adenomových polypů je exprese relativně podobná s polypy vzniklých hyperplazií. V 
pozdních stadiích je DCC protein prakticky nedetekovatelný a v nádorovém epitelu je zcela 
nedetekovatelný.  

Výsledky studií ukázaly, že existují minimálně dvě cesty geneze KRK - častější s 
výskytem LOH genu DCC a méně častá varianta bez těchto mutací. [13] 

 
 
TP53:  
 
 Je antionkogen kódující 53 000 daltonů těžký fosfoprotein - ten je schopen detekovat 
poškození jaderné DNA a zastavit ovlivněním dalších bílkovin cytosolu buněčný cyklus v G1 
fázi. Následuje oprava jaderné DNK s tím, že pokud se nepodaří, vyvolá protein p53 
buněčnou apoptózu neboli tzv. programovanou buněčnou smrt - pro organismus podstatně 
vhodnější variantu odstranění buňky nežli je nekróza nebo dokonce nádor.  
 Nefunkčnost produktu tohoto genu, daná mutací, způsobí hromadění chyb v genomu 
buňky, jeho nestabilitu, znásobení mutací a zvýšené riziko vzniku nádoru. Tento nádor si nese 
takto postižený gen, případně s dalšími chybami, dále a znamená to mj. i zhoršenou prognózu 
pro pacienta - s evolucí nádorových buněk a snadným vznikem metastáz [3,6]. 
 Mutace genu TP53 je velmi častá u maligních nádorů – např. u asi poloviny pacientů s 
KRK je přítomna mutace TP53, s vyšším zastoupením u distálních nežli u proximálních 
lokalizací nádoru [3]. K poškození genu TP53 dochází v pozdní adenomální fázi (v přechodu 
od těžké dysplazie ke karcinomu - viz obr. 1, Vogelsteinův model tumorigeneze KRK). 
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obr. 1: Vogelsteinův model vzniku nádoru tlustého střeva a konečníku (volně dle [6]):  
 

 
 
 
 
06. Screening 
 
06.1. Screeningová vyšetření obecně a kolorektální karcinom 
 
 Screening hraje podstatnou úlohu v depistážním programu identifikace nemocných 
nebo osob se zvýšeným rizikem a tedy i v možnosti poskytnout těmto osobám pomoc resp. 
léčbu. KRK patří mezi nádorová onemocnění, pro která má smysl provádět v rizikové 
populaci (nad 45-50 let) screening. Screening znamená vyhledávání asymptomatických 
jedinců – zde s prekancerózními změnami či přímo již s nádorem. Při tzv. alternativním 
screeningu se obvykle zaměřujeme na sice asymptomatické jedince, ale se zvýšeným rizikem, 
a vyšetřujeme je od nižšího věku. Mezi další nádorová onemocnění, kde je screening 
smysluplný patří zatím především nádor prsu a zvláště karcinom děložního čípku [14].  

Dané onemocnění musí pro vhodnost screeningu splňovat některé základní 
předpoklady. Jednak screening může být zaměřen jen na onemocnění s vysokou incidencí v 
populaci a na onemocnění, které představuje výrazný zdravotnický problém, také musí být 
možné rozpoznat raná stadia nemoci a tato nemoc má mít dobře definovaný průběh a dále - 
vyšetření by mělo být poměrně jednoduché, rychlé a i levné, musí být přijatelné pro testované 
účastníky screeningu a při tom musí mít jak vysokou specificitu, tak i senzitivitu jako 
základních parametrů testu. Po zjištění nežádoucích změn či nemoci musíme mít také 
možnost, jak nemocnému účinně pomoci a prodloužit dobu kvalitního přežití. Např. 
chirurgická léčba u KRK je relativně jednoduchá a úspěšná - má vysoký podíl pacientů s 
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dosaženým dlouhodobým přežitím. Velkým problémem u KRK není ani organizační zajištění 
screeningových testů a následné léčby, odborná způsobilost personálu a zajištění nákladů 
[05].  
 Kritéria Světové zdravotnické organizace pro screening KRK splňuje v současné době 
jen test na okultní krvácení a flexibilní sigmoideoskopie. Na příklad v USA se během 
zavedení těchto testů podařilo zvýšit podíl pacientů s pětiletým přežitím u nádoru tlustého 
střeva z 41 % (v době padesátých let dvacátého století) na 54 % (v osmdesátých letech 
minulého století) a u nádoru konečníku ze 41 % na 52 % za stejné období [1]. Základem 
screeningového programu v České republice jsou hlavně biochemické metody - tedy hlavně 
test na okultní krvácení (viz kapitola 06.2.1.). Označuje se také jako „pravý populační 
screening“. Ve screeningu jsou méně významná kolonoskopická vyšetření. V praxi se používá 
guajakový-peroxydázový test, imunochemický a hem-porfyrinový test. Většina přípravků 
využívá guajakovou pryskyřici, kde nejrozšířenějším je Haemoccult test, což je 
standardizovaný test na okultní krvácení. Vyšetření se provádí ze vzorků ze tří po sobě 
následujících stolic. Má nízkou senzitivitu a vysokou specificitu. To vyhovuje masové 
despistáži pro nízký podíl falešně pozitivních výsledků. Po zavedení testů na okultní krvácení 
byla prokázána nižší úmrtnost na KRK. Při jednorázovém použití standardizovaného testu se 
v populaci zachytí 80-90 % KRK a 50-60 % adenomových polypů. Při negativním výsledku 
se test opakuje za 2 roky. Průkaz okultního krvácení znamená obvykle pokročilejší stadium 
nemoci. Při pozitivním výsledku je vhodné provést retestování pacienta - lze tak snížit 
množství původních pozitivních výsledků o falešně pozitivní a množství pacientů 
podstupujících kolonoskopii. Po potvrzení pozitivního výsledku u pacienta je vždy nutné 
provést totální kolonoskopii.  

Vhodným doplněním screeningu jsou jednodušší endoskopická vyšetření - hlavně 
flexibilní sigmoideoskopie. Jedná se o poměrně jednoduché vyšetření, které zvyšuje záchyt 
KRK včetně raných forem. Při pozitivním nálezu levostranném je pak nutné provést totální 
kolonoskopii.  

Před kolonoskopickým výkonem má mít vyšetřovaný proveden test na srážlivost krve 
(Quickův test a APTT) a vyšetření krevního obrazu, aby bylo možné odebrat slizniční polypy 
pro zabránění jejich případného maligního zvratu a pro jejich histologické vyšetření na 
případnou přítomnost malignity.  

Úplná kolonoskopie je zcela nejsenzitivnější metoda pro odhalení adenomových 
polypů či KRK. Je však poměrně náročná a smysl má u pacientů se zvýšeným rizikem, 
případně se o ní uvažuje ve formě vyšetření s dlouhým intervalem u osob bez příznaků a 
s normálním rizikem nad 50 let věku, případně se uvažuje o zavedení jednorázového 
kolonoskopického vyšetření v šesté dekádě života.  
 Vyvíjí se postupně i možnosti alternativní analýzy stolice. Zatím vesměs s malým 
přínosem přímo pro klinickou praxi. Uvažovalo se o možnosti stanovovat fekální albumin 
nebo tumorové markery, zvl. CEA (karcino-embryonální antigen). U obojího se zjišťují jen 
malé, nedostatečné rozdíly pro rozlišení mezi zdravou populací a populací s probíhající 
tumorigenezí pro screening v klinické praxi.  

Další, v budoucnu poměrně nadějnou, je právě možnost stanovovat současně několik 
mutací (snad poměrně levně zvláště vhledem ke spolehlivosti takovýchto testů) se souvislostí 
s vývojem KRK v DNA buněk sliznice tlustého střeva. Stanovovala by se přítomnost mutací v 
DNA, kterou je možné získat ze stolice, polypů, nádorů ale i molekul DNA přímo z krevní 
plasmy (jako biochemického markeru), případně lze teoreticky takto vyhledávat osoby s 
vrozenou predispozicí ke KRK vyšetřením genomové DNA z bílých krvinek po klasickém, 
jednoduchém odběru žilní krve. Takovýmto postupem by pak bylo možno poměrně spolehlivě 
určit osoby s probíhající tumorigenezí KRK, případně s vysokým rizikem. [5,6] 
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06.2. Screeningová vyšetření vzhledem ke kolorektálnímu karcinomu 
 
06.2.1. Biochemická screeningová vyšetření  
 
 Pro screening KRK jsou biochemická vyšetření zcela zásadní jako nejvhodnější 
možnost včasné a nenáročné detekce rozvíjející se choroby. Jedná se o vyšetření, která buďto 
se snaží stanovit a nebo naopak vyloučit případné, obvykle okultní – skryté krvácení do 
trávicího traktu (FOBTs, Faecal Occult Blood Tests). Z tohoto důvodu je také nutné v prvé 
řadě stanovit fyziologické ztráty krve a tím i hemoglobinu do stolice za den.  
 Fyziologické ztráty krve se pohybují od 0,5 ml do 2,5 ml za den. Koncentrace 
hemoglobinu (Hb) v krvi je fyziologicky v rozmezí 120 - 150 mg/ml. Hmotnost stolice za 24 
hodin je od 300 g do 450 g. Čili normální ztráty mohou být v rozmezí 0,1 až 1,3 mg Hb na 
jeden gram stolice – tento hmotnostní zlomek by měl být pod hranicí detekce (tzv. cut-off 
hodnota) Hb ve stolici pro stanovení okultního krvácení, jako screeningového testu na KRK.     

Screening se provádí u asymptomatických jedinců podle doporučení 
gastroenterologické společnosti a dle něho sestaveného metodického listu MZ ČR. Pro 
screening je doporučen výhradně test Haemoccult. Hodnota cut-off pro klasický Haemoccult 
test (jednotlivé uvedené testy – viz další podkapitoly) je 5 mg Hb na 1 gram stolice. Tato 
hranice by měla především zaručit, že prakticky žádný ze zdravých pacientů nebude označen 
za nemocného, tj. test má specificitu blížící se 100 %. Důvodem je mimo jiné i to, že by se při 
nízké cut-off hodnotě prováděla totální kolonoskopie u velkého počtu pacientů, i po zjištění 
pozitivního výsledku na okultní krvácení. Nevýhodou je neúplný záchyt všech pacientů 
s adenomatózními polypy, případně již i s nádorem, tedy nižší senzitivita vyšetření. Šedou 
zónou pro zmíněný Haemoccult test je rozmezí hodnot od asi 1,3 mg až 5 mg Hb na gram 
stolice – zde je možnost uplatnění především pro imunochemické testy na krev ve stolici. V 
rozmezí 2-4 mg Hb na 1 g stolice jsou přibližně vyrovnané pravděpodobnosti, že se jedná o 
fyziologický stav na jedné straně a nebo naopak o rozvíjející se KRK na straně druhé.  

Obecně jsou dva hlavní přístupy k vyšetření na okultní krvácení – detekce hemu 
pseudoperoxidázovou reakcí (čistě chemická reakce) a nebo imunochemický průkaz globinu 
jako bílkovinné složky hemoglobinu. Zde je důležité, že v proximo-distálním gradientu 
gastrointestinálního traktu (GIT) se globin rozkládá podstatně rychleji nežli hemová skupina a 
jeho zachycení je možné jen při krvácení z nižších etáží GIT. Naopak výhodou je zde, že 
nejsou nutná žádná dietní opatření. [15, 16]  

Obecnou nevýhodou FOBT testů může být to, že jejich specificita a senzitivita se mění 
dle různých studií v relativně širokém rozmezí [2] – zde je mj. příležitost i pro využití metod 
molekulární genetiky a biologie včetně biočipových metod.  

 
 
06.2.1.1. Guajakový-peroxydázový test 
 

Původně se používal benzidin. Je kancerogenní a byl tedy pozměněn na 
nekancerogenní dimethylbenzidin - oTolidin nebo tetrametylbenzidin. Dnes se obvykle 
používá test s guajakovou pryskyřicí - z Guajacum officinale/sanctum - obsahující guajakol 
(o-metoxy-fenol - tj. substrát benzidinového typu ).  

Principem guajakového Haemoccult testu na okultní krvácení je tedy použití 
filtračního papíru impregnovaného guajakovou pryskyřicí – hemová skupina částečně 
natráveného hemoglobinu katalyzuje v pseudoperoxidázové reakci přenos kyslíku ze substrátu 
tj. peroxidu vodíku na původně redukovanou formu guajakové pryskyřice, čímž ji oxiduje a ta 
je tak převedena z bezbarvé formy do modrozeleného zabarvení.  
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Falešně pozitivní výsledky u pacienta mohou nastat po požití velkého množství 
syrového nebo tmavého masa, některých druhů (zvl. kořenové) zeleniny a ovoce kvůli obsahu 
některých peroxidáz, dále nesteroidních antirevmatik a kyseliny acetylsalicylové. Falešně 
negativní nález se může vyskytnout v případě, pokud pacient přijímá extrémně velká 
množství redukujícího vitaminu C (asi 10 gramů denně a více). Z těchto důvodů jsou 
doporučena definovaná dietní omezení několik dnů před prováděním testů. Běžná doba 
pasáže celým trávicím traktem je u normálního, zdravého člověka asi dva dny. Obecně se 
doporučuje dieta třídenní, případně až pětidenní. Dobu trvání diety bývá vhodné nastavit 
individuálně dle jednotlivého pacienta a jeho zdravotního stavu - např. při zácpě se volí o 
několik dní delší doba trvání diety. Častá falešná negativita bývá i jen proto, že adenomy a 
karcinomy krvácejí nepravidelně, intermitentně. (Obvykle se provádí testování ze dvou či tří 
míst stolice a to u tří stolic následujících po sobě kvůli vyloučení falešné negativity testu. Ani 
toto nemusí někdy dostačovat pro zachycení krvácení.) [17] 

Za referenční test byl zvolen Haemoccult R, s kterým jsou mimo jiné nejrozsáhlejší 
zkušenosti i u nás. První test tímto přípravek odhalí ve skupině osob ve věku nad 45 – 50 let a 
zároveň bez příznaků asi 80-90 % karcinomů a asi 50-60 % polypů. KRK je zodpovědný za 
asi 10-20 % krvácení, polypy asi za 15-30 % a zbylé důvody za 40-50 % pozitivních výsledků 
testu. Test je nutné provádět alespoň ještě jednou po jednom či dvou letech pro dostatečné 
snížení mortality – podíl včas neidentifikovaných KRK tak klesne pod 10 % a polypů pod asi 
30 %. Specifita je zde více jak 90 %, senzitivita bývá poměrně nízká – lze ji však zvýšit 
navlhčením guajakové pryskyřice před testem. Nevýhodou je pak ale příliš vysoká falešná 
pozitivita, s tím pak jsou spojené zvýšené náklady finanční i na lidské zdroje a čas. Mnoho 
testovaných osob také zbytečně vystavujeme psychické zátěži již vzhledem k tomu, že se 
jedná o diagnostiku nádoru, a obtěžujeme je provedením totální kolonoskopie. Vysoká 
specificita, nízká senzitivita a zároveň použití testu opakovaně je u KRK výhodné díky dlouhé 
době, po kterou probíhá kaskáda změn vedoucích k tomuto nádoru. [5,6] 

Pro provedení screeningového testu je obvykle vyšetřovanému vydána u jeho 
praktického lékaře souprava tří testů, každý se dvěma okénky a plastové nebo dřevěné 
špachtle. Testovaná osoba má za úkol odebrat z každé ze tří po sobě následujících stolic dva 
vzorky o velikosti asi čočky z různých míst stolice a každý vzorek nanést do okénka testu, 
okénka uzavřít, napsat na psaníčko své jméno, datum vyšetřovacího dne, pořadí vyšetření, 
uzavřít do bezpečnostního obalu, nepropustného pro bakterie, a odeslat test do laboratoře 
nebo vrátit zpět lékaři. Vyhodnocení se provádí nanesením reagencie s peroxidem vodíku na 
opačné strany okénka testu. Vyšetření je kvalitativní - za pozitivní výsledek se považuje 
dosažení jakékoliv, lidským okem postřehnutelné změny zabarvení v modrozelené byť i jen u 
jednoho testovacího políčka ze šesti (3 vzorky v duplikátu), přičemž nelze hodnotit pouze 
jedno zaslané psaníčko. Cut-off hodnota testu je stanovena na 5 mg hemoglobinu na gram 
stolice. [16] 

U imunochemických testů (viz dále) je hlavním limitem pro použití ve screeningu 
v populaci oproti Haemoccult testu asi pětkrát vyšší cena. Naproti tomu imunochemické testy 
jsou asi o jeden až dva řády citlivější (viz další podkapitoly). Jsou používány pro vyloučení 
krvácení do GIT, jelikož senzitivita Haemoccult testu je příliš nízká. [5, 6, 17] 

 
06.2.1.2. Imunochemické testy  
 
 Imunochemické testy jsou naopak, oproti Haemoccult testu, určeny spíše k vyloučení 
krvácení do trávicího traktu, nicméně existuje i možnost jejich využití ve screeningu. 
Hemoglobin se stanovuje monoklonální protilátkou proti bílkovinné složce - globinu, přičemž 
globin je degradován výrazně rychleji než hemová složka, zvláště v orálnějších úsecích trávicí 
trubice. Z toho vyplývá prakticky nemožnost detekovat krvácení v horní části trávicí trubice. 
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Je zde důležité, že tím také odpadá nutnost speciální diety - odpadá riziko detekce 
hemoglobinu přijatého potravou a interference s jinými látkami. Imunochromatografické testy 
(iFOBT testy) hodnotíme čistě vizuelně na přítomnost pozitivního proužku v oblasti testu na 
iFOBT proužku. Test je spolehlivě hodnocen jako pozitivní s koncentrací hemoglobinu již 0,1 
mg Hb v jednom gramu stolice ze vzorku a je výrazně citlivější než u klasický test na okultní 
krvácení – až o dva řády. Obecně se tento test používá pro vyloučení krvácení do zažívacího 
traktu spíše u jiných chorob než je KRK – primárně je určen pro gastroenterologické 
ambulance a vzhledem k vysoké citlivosti není zatím doporučen pro screening KRK.  

Imunochemický princip je použit u testu hemaglutinačního (např. test Heme-Select  - 
na principu reversní pasivní hemaglutinace), u latexové imunoprecipitace (např. test 
Hemolex), radiální imunodifúze i u imunoafinitní chromatografie (např. testy: ImmoCare, 
FOB test Dialab, Hexagon OBTI, Actim a další) - viz následující podkapitoly. Nejvíce se 
používají automatizované metody latexové imunoprecipitace a imunoafinitní chromatografie. 
Naproti tomu metody radiální imunodifuze a hem-porfyrinové testy se dnes již prakticky 
nepoužívají. Pre-analytická fáze testu - odběr stolice pacientem v domácích podmínkách 
může výrazně ovlivnit výsledek testu, negativně i pozitivně. Tato fáze testu je mimo možnosti 
laboratorní kontroly a odběrový systém může tuto fázi testu výrazně vylepšit. Většina výrobců 
iFOBT testů dodává poměrně jednoduchý odběrový systém - kontejner s plastovým 
kartáčkem pro odběr stolice. Velká část pacientů použije kartáček vícekrát, pro dodání - dle 
jejich názoru - dostatečného množství stolice. Někteří pacienti kontejner stolicí naplní a vylijí 
extrakční pufr. Velmi vhodný systém nabízí např. firma Orion - test Hemolex, s odběrovou 
lžičkou a velkým objemem extrakčního pufru. Vhodné jsou i kontejnery s plastovým septem, 
definujícím množství stolice pro samotnou extrakci. 
[15,16,17] 

 
06.2.1.2.1. Hemaglutinační test  
 
 Např. test HemeSelect, od firmy Smith-Kline Diagnostica. Imunologický průkaz 
hemoglobinu ve stolici je zde řešen reverzně pasivní hemaglutinací. Citlivost uváděná 
výrobcem je 10 ug Hb tj. 0,01 mg Hb na jeden gram stolice. Stolice odebraná na speciální 
filtrační papír je vložena do klasické 96-ti jamkové destičky (ELISA typ), kde se provede 
několikanásobné postupné ředění vzorku a detekce aglutinace. Hodnocení je možné provést 
vizuálně, což je velmi obtížné, nebo na ELISA readeru se specifickým softwarem pro 
hodnocení aglutinace. Citlivost Hemolexu je téměř 50 % (TOKS Haemoccultu test: 28,7%) a 
má velmi vysokou falešnou pozitivitu 27,6% - zřejmě díky vysoké citlivosti testu. 
[15] 
 
06.2.1.2.2. Latexová imunoprecipitace  
 
 Např. test Hemolex od firmy Orion Diagnostica (Finsko), kde imunochemický průkaz 
hemoglobinu ve stolici je založen na latexové reakci protilátek s Hb. Jedná se o jednoduchý, 
spolehlivý test s jednoduchým hodnocením detekcí precipitace latexových částic. Cut-off 
hodnota testu je nastavena na 1 mg Hb/g stolice. Odběr vzorku pacientem a jeho zacházení se 
vzorkem bývá nejrizikovější fází vyšetření s možností vzniku velkých pre-analytických chyb. 
Výhodou tohoto testu je, že odběrový systém velmi spolehlivý. Pacient odebírá vzorek stolice 
lžičkou, definující množství stolice, do relativně značného množství (20 ml) ředícího 
reagenčního pufru, víčko odběrové nádobky má mikrofiltrační membránu. Senzitivita 
Hemolexu je téměř 49 % (oproti TOKS Haemoccultu s 28,7%) a falešná pozitivita testu je 10 
procent. [15] 
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06.2.1.2.3. Imunoafinitní chromatografie   
 

Jedná se o nejrozšířenější variantu imunochemického testu. Test se provádí pouze 
jedenkrát. Pacient odebere jeden vzorek do určené nádoby se stabilizujícím roztokem (u 
tohoto odběru, zvláště provedeného pacientem, je velké riziko pre-analytické chyby) a zašle 
od laboratoře. Zde se na test nanese extrakt pro detekci - test je opět, jako u Haemoccult testu, 
pouze kvalitativní: jeden proužek zde signalizuje negativní výsledek (jen protilátka s 
barevným markerem), dva proužky znamenají pozitivní výsledek testu (druhý proužek je 
tvořen komplexem antigen-protilátka). Falešně pozitivní výsledek testu může nastat při časté 
pre-analytické chybě, kdy je vyšší koncentrace vzorku stolice v extrakčním pufru, obvykle 
pacientem provedeným nesprávným odběrem stolice. 
 

Např. imunochromatografický test Actim Fecal Blood od výrobce Medix Biochemica 
(Finsko). Citlivost testu je 25-50 ug Hb tj. 0,025 – 0,050 mg Hb na jeden gram stolice. Při 
hodnocení testu nedochází k žádnému kontaktu s odebranou stolicí, do kontejneru s extraktem 
stolice se vlomením víčka zasune detekční proužek. Senzitivita testu Actim Fecal Blood je 
téměř 56 % (oproti TOKS Haemoccultu s 28,7%), falešná pozitivta testu je 6,4%. 
 

Dále např. imunochromatografický test - Hexagon OBTI, firma Human GmbH 
(Německo). V testu je použita běžná kombinace odběrové lahvičky  
a imunochromatografické kazety. Senzitivita Hemolex testu je vysoká, přes 68 % (oproti 
TOKS Haemoccultu s 28,7%), falešná pozitivita testu je 11,5%.  
[15] 
 
06.2.2.  Kolonoskopická screeningová vyšetření 
 
 Základním screeningovým vyšetřením pro KRK jsou testy na okultní krvácení do 
stolice, vždy u daného pacienta opakované třikrát za sebou. V některých zemích sem patří 
dále i flexibilní sigmoideoskopie. Pacienti s pozitivním testem na skryté krvácení do stolice 
jsou odesíláni na endoskopické vyšetření, při nálezu polypů je indikována polypektomie. 
Následně jsou pacienti dispenzarizováni dle velikosti nalezených adenomových polypů, jejich 
histologickém rozboru a stupni dysplazie sliznice.  
 Pro vysokorizikové skupiny obyvatel jsou definovány tyto entity s indikací pro 
provádění pravidelného kolposkopického vyšetření: 
 

- veškeré difúzní střevní polypózy (FAP, Turcotův syndrom, Gardnerův sy.)  - po 
identifikaci nosičů rizikových forem genů se provádí kolonoskopie ve věku 11 nebo 
12 let a následně flexibilní sigmoideoskopie každé dva až tři roky.  

- syndrom HNPCC (Lynchův syndrom I a II) – je doporučována kolposkopie každé 2-3 
roky od dvacátého roku života a od 35. až 45. roku života jedenkrát ročně. Test na 
okultní krvácení je prováděn jednou za rok.  

- při výskytu KRK u příbuzných prvního stupně screening začíná ve věku 35 let a další 
postup odvisí od počtu postižených osob KRK v dané rodině a od věku nejmladšího 
postihnutého člena rodiny. Při výskytu adenomu u nejbližších příbuzných a KRK u 
vzdálenějších členů rodiny se provádí screening od věku 35 let. 

- dále po chirurgické léčbě KRK – totální kolposkopie je prováděna jedenkrát za rok po 
dobu tří až pěti let, pak se postupuje individuálně dle celkového stavu a věku pacienta.  

- po vzniku nespecifických zánětů tlustého střeva (morbus Crohni a nebo idiopatická 
proktokolitis). U pankolitidy 8 let po jejím vzniku pro detekci dysplázií a s odběrem 
bioptických vzorů tlustého střeva. Při zánětu jen levostranném se zahajuje 
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dispenzarizace za 15 let od vypuknutí zánětu. Tato doporučení vztažená ke zmíněným 
zánětlivým onemocněním nejsou obecně příliš striktní, postupem poznání se 
modifikují a zpřesňují. [5]  

 
 
07. Diagnostika 
 
07. 1. Kolonoskopická diagnostická vyšetření 
 

Kolonoskopická metoda má pro diagnostiku zcela zásadní význam. Naproti tomu u 
screeningu jsou vhodnější biochemická vyšetření (viz 06.2.1. Biochemická screeningová 
vyšetření) a až u pacientů, kde je opakovanou biochemickou metodu potvrzen pozitivní nález, 
je vhodné provést celkovou kolonoskopii. Nicméně pro diagnostiku je endoskopické vyšetření 
v praxi zatím nenahraditelné. Lékař takto prohlédne sliznici celého tlustého střeva a má 
možnost odebrání polypů a dalších vzorků pro histologické vyšetření, přičemž samotné 
odebrání polypů je vhodné i jako prevence před jejich maligním zvratem.  
 
07.1.1. Anoskopie, rektoskopie 
 
 Před těmito vyšetřeními musí být pacient poučen a je nutný jeho souhlas k provedení 
vyšetření. Používají se rigidní přístroje. Na anoskopii tubus z kovu nebo z umělé hmoty (na 
jedno použití) dlouhý asi 7 cm a široký asi 2 cm. Osvětlení studeným světlem bývá součástí 
anoskopu, dříve jako zdroj světla sloužil reflektor za hlavou vyšetřujícího. Rektoskopy bývají 
kovové, délky 25-30 cm, šířky asi 2 cm. Pro dětské pacienty se samozřejmě používají 
přístroje menších rozměrů. Studené světlo je v rektoskopu vedeno světelnými vlákny.  

Při anoskopii se vyšetřuje řitní kanál a koncová třetina konečníku. Při rektoskopii se 
provádí vyšetření do 14 cm, vzácněji až do vzdálenosti 25 cm od linea dentata.  
Před anoskopií se neprovádí žádná příprava střeva, před rektoskopií se podává klystýr.  

Pro tato vyšetření neexistuje absolutní kontraindikace. Pokud to není nezbytné, 
neprovádí se ano- nebo rektoskopie při akutním zánětu tlustého střeva, peritonitidě, nebo při 
menses. Při bolestivých afekcích spojených se spasmem svěračů se počká na odeznění 
akutních obtíží. Případná biopsie se provádí v celkové nebo svodné anestezii.  
 Výkon nemusí být jen diagnostický - může se jednat současně i o chirurgickou terapii 
polypektomií nebo elektrokoagulaci nádoru.  
 Komplikací může být silnější krvácení, vzácně perforace stěny střeva po zákroku nad 
úrovní Kohlrauschovy řasy.  
 
07.1.2. Kolonoskopie  
 
 Opět je nutný souhlas pacienta s vyšetřením. Kolonoskopie je vyšetření celého 
tlustého střeva, s výjimkou anu, a případně se jedná i o vyšetření včetně koncové části 
kyčelníku. Používají se samozřejmě ohebné endoskopy. Výkon má být proveden po 
informovaném souhlasu a vzhledem k pacientovi co nejšetrněji, po provedených testech 
krevní srážlivosti, se správně čištěným a dezinfikovaným endoskopem, použitím sterilních 
pomůcek a eventuelně po podání antibiotik.  

Jedná se o nejdůležitější metodu diagnostickou s tím, že nabývá na významu její 
terapeutické využití. Je to diagnostická metoda vizuální, to znamená, že se hodnotí stav 
sliznice pouze pohledem.  

K hlavním indikacím kolonoskopie patří především obecné, nevysvětlené příznaky 
břišních obtíží jako jsou bolesti břicha, zácpa, průjmy, tenesmy, hlen nebo krev (okultní nebo 
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viditelná) ve stolici. Nebo v případě podezřelého nálezu na RTG snímku. Dále při nálezu 
polypu či nádoru během rektoskopie k vyloučení možného současného nálezu v dalších 
úsecích tlustého střeva.  

Hlavním kontraindikacemi kolonoskopie je hlavně perforační zánět střeva (absolutní 
kontraindikace). Další kontraindikace jsou relativní - např. prudký zánět sliznice, akutní 
kardiopulmonální onemocnění, kratší časový interval než jsou 3 týdny od operace tlustého 
střeva nebo operace v malé pánvi, rozsáhlé aneurysma aorty nebo třetí trimestr gravidity.  
[6]  
 
07.2. Biochemická diagnostická vyšetření  
 
07.2.1. Klasické biochemické parametry  
 
 Provádí se základní biochemický rozbor moče a krve. Klasické biochemické 
parametry mají význam spíše pomocný pro vyhledávání pacientů s KRK. Nález bývá 
proměnlivý a chudý - snad jen s výjimkou pozdních stádií onemocnění a tudíž nemůže 
zdaleka sám o sobě rozhodovat o diagnóze - může jen včas upozornit lékaře.  
 Vesměs se jedná z principu věci o obecnější, méně určitý nález. Objevuje se zrychlená 
sedimentace červených krvinek, bývá vysoká hladina CRP (C-reaktivního proteinu), zvýšená 
koncentrace mukoproteinů a alfa-globulinů. Může se dostavit i druhotná, sideropenická 
chudokrevnost. [6] 
 
07.2.2. Nádorové markery 
 
 Detekce těchto markerů výrazně zlepšila možnosti molekulární diagnostiky v 
onkologii všeobecně.  

Jsou definovány jako látky produkované nádorovými buňkami či organismem v reakci 
na nádor (indukované nádorové markery, např. proteiny akutní fáze). 
Může se jednat o látky jednak uvolňované do mimobuněčné tekutiny (humorální nádorové 
markery), nebo vázané na povrchu membrán buněk, či přítomné v cytosolu nádorových buněk 
ve formě enzymů, součástí nitrobuněčných struktur (např. cytoskelet), případně i o úseky 
DNA charakteristické pro daný nádor (celulární nádorové markery, ale bývají detekovatelné i 
v mimobuněčné tekutině jako humorální marker).  
 Celulární nádorové markery se detekují imunohistochemicky. Humorální, cirkulující v 
cévách a intersticiální tekutině, pomocí imunoanalytických metod. Diagnostický práh 
nádorových markerů umožňuje detekci zhoubného nádoru teoreticky (v ideálním případě) již 
od hmotnosti asi 1 mg, tj. asi 106 nádorových buněk. Klinický práh, kdy lze jinými postupy 
zjistit nádor, je minimálně asi 1 g, tj. 109 buněk nádoru. Dosud neexistuje jediný, univerzální 
nádorový marker pro všechna nádorová onemocnění zvláště kvůli rozsáhlému spektru 
nádorových onemocnění.  

Ideální nádorový marker musí splňovat několik kritérií: Předně musí být produkován 
jen v souvislosti s nádorem, musí být orgánově specifický a vyskytovat se v dostatečných 
koncentracích pro detekci od raného začátku choroby. Dále jeho koncentrace musí korelovat s 
velikostí, stadiem, prognózou nádoru i s účinností terapie. Reálné markery v klinické praxi 
nesplňují nikdy plně všechna tato kritéria. Např. orgánová specificita bývá nízká. Dobře 
indikované vyšetření kombinace markerů může především odhalit včasně progresi či recidivu 
nádoru a vést tím k včasnému zákroku, což prodlouží délku přežití pacientů.  
 V diagnostickém procesu zaměřeném na KRK se jedná spíše o doplňkové vyšetření -  
v primární a diferenciální diagnostice je požadována především její včasnost a dobré odlišení 
benigních nádorů od maligních. Nádorové markery u kolorektálního karcinomu (hlavně CEA, 
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CA 19-9 a TPA – viz dále) nejsou, vzhledem k jejich nízké senzitivitě, vhodné pro primární 
ani diferenciální diagnostiku [6]. Stanovuje se především karcinoembryonální antigen, CEA. 
Celková senzitivita u neléčených nemocných se zde pohybuje kolem 55 %. Je jedním z 
onkofetálních antigenů. Onkofetální antigeny jsou fyziologicky produkovány u zárodku a 
plodu během nitroděložního vývoje, v dospělosti jejich produkce klesá, ale stále bývá možné 
zachytit jejich nízké koncentrace - po nádorovém zvratu dochází často znovu k aktivaci 
příslušných genů a zvýšené produkci těchto antigenů - markerů. Při sledování postupu 
choroby bývá CEA zvýšen u 40 až 60 % nemocných několik měsíců před projevem nádoru. 
[1,18,19]. Nicméně, ve velmi časných stádiích této nemoci bývá zvýšen jen u malého podílu 
pacientů - u 4 % pacientů s Dukesovou klasifikací nádoru se stupněm A. Dále je zvýšen u 25 
% pacientů se stupněm B, 45 % se stupněm C Dukesovy klasifikace a u 65 % pacientů s 
metastázami do jater, plic a kostí. [1]. Vyšetření před operací na CEA je vhodným 
prognostickým parametrem, korelujícím se stadiem choroby. Podle poklesu hladiny CEA, což 
by mělo být splněno do osmi týdnů od operace, lze stanovit úspěšnost zákroku. Předoperační 
hodnoty CEA v séru nad 10 ug/l indikují přítomnost metastáz. Pokud hodnoty po operaci 
poklesnou pod 5 ug/l, je pravděpodobnost jen 18 %, že u pacienta dojde k návratu choroby 
oproti 63 % případům, pokud hodnoty CEA setrvávají nad 10 ug/l [1]. CEA je také zvláště 
poměrně vhodným markerem pro odhalování metastáz KRK. Dle National Cancer Institute 
(U.S.A.) je vyšetření na CEA nejvhodnějším neinvazivním pooperačním vyšetřením pro 
detekci diseminace KRK. Vzrůstající hladina CEA indikuje relaps choroby i v předstihu řady 
měsíců před klinickými příznaky. Bohužel ne všichni pacienti po operaci a přesto s 
metastázami KRK vykazují zvýšení CEA. Toto souvisí především s diferenciací tumoru u 
konkrétního pacienta. Dobře diferencovaný KRK produkuje velké množství CEA, naproti 
tomu nediferencovaný či špatně diferencovaný tumor produkuje CEA velmi málo, pokud 
vůbec. Z tohoto důvodu je obecně vhodné spolu s udáváním hladin CEA současně sledovat i 
míru diferenciace nádoru [1]. Přesto někteří autoři doporučují, byť jen dle stanovení CEA, při 
zvýšení sérové hladiny CEA vyšetření pacienta - u 90 % těchto pacientů se pak nachází 
tumor, operovatelný jen maximálně u 43 % pacientů. Problémem zde zůstává doba od 
stanovení CEA po rozhodnutí pro provedení operace. Ve skupině pacientů, kde bylo 
rozhodnutí pro operaci provedeno velmi brzo, byl nádor resekovatelný v 76 % případů. [1]. 
Nejužitečnější aplikací stanovení hladin CEA v séru či plasmě je monitorování pacientů 
během léčby. Soudí se obecně, že významná změna jeho hladiny je 25-35 % Pro 
monitorování léčby je nutné znát kinetiku hladin CEA během léčby - rozdíl mezi lokální 
rekurencí a metastázami do jater je především ve směrnici tečny ke grafu růstu hladiny CEA. 
Případně se udává, že zvýšení o 12 % a více během měsíce má znamenat rekurenci choroby. 
Karcino-embryonální antigen byl zjišťován u KRK také ve výplachu tlustého střeva. U 
pacientů s rozsáhlejšími adenomy nebo s nádorem byl pozorován výrazný zisk CEA z 
výplachu lumen. Přesto jsou mezi pacienty velké rozdíly a tato metoda nemůže sloužit pro 
diagnostiku u konkrétních pacientů. [1,19]. Některé nádory tlustého střeva a konečníku 
neprodukují CEA, pak je vhodné stanovovat CA19-9 (jeden z antigenů krevních skupin). Při 
kombinaci vyšetření na CEA a zároveň na CA 19-9 vzroste senzitivita vyšetření na asi 70 %. 
Optimální bývá tedy kombinace obou markerů. Doporučovaný markerem bývá také TPA 
(tkáňový polypeptidový antigen), zvláště u málo diferencovaných, invazivních nádorů. Při 
sledování nemocných se udává senzitivita vyšetření kombinace CEA a TPA na 80 až 90 %. 
Studovány jsou dále CA 72-4 (senzitivita pro KRK jen 32 %) a další markery CA typu (CA 
242, CA 195), proliferační markery (kam kromě TPA patří také TPS, tj. specifický TPA) a 
ještě řada dalších - z uvedených se ještě někdy doporučují CA 242 a dále také CA 50 [6,18].  

Z enzymů se mohou použít jako humorální markery: sérová hladina glukóza-fosfát 
izomerázy, dále laktát dehydrogenáza, gama-glutamyl transpeptidáza. Studována je také 
sialyltransferáza a galaktosyl-transferáza a další. Jako celulární marker u KRK byla z enzymů 
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stanovována ornithin dekarboxyláza (ODC). Je vhodná pro identifikaci jedinců se zvýšením 
rizikem vzniku KRK. Pravděpodobně je klíčová pro syntézu polyaminů, což jsou látky nutné 
pro řízení buněčné proliferace a diferenciace. Čím vyšší je stupeň proliferace sliznice, tím 
vyšší je zde aktivita ODC. [1] 
 
07.2.3. Nádorové markery a screening 
 
 Celkově lze konstatovat, že známé nádorové markery pro KRK jsou nedostatečné pro 
screening a to i u vysoce rizikových osob (např. syndrom FAP, nebo HNPCC). Nevyhovují 
základním kritériím pro screening, jako je efektivita záchytu choroby a správnost výsledku 
(především ohledně senzitivity a specificity). Senzitivita se pohybuje dle nádorového markeru 
od 9 do asi 50 %, možná až 70 % (CEA, v kombinaci se stanovením CA 19-9) oproti 
doporučovaným 95 až 97,5 procentům.  

Tomuto také odpovídají doporučení a závěry ASCO Tumor Panel (American Society 
of Clinical Oncology) a EGTM (European Group on Tumor Markers). V rámci EGTM byla 
provedena meta-analýza řady studií, zabývajících se vztahem mezi nádorovými markery KRK 
a jejich možnostmi pro screening s výsledem uvedeným výše.  

Příkladem mohou být zatím nejdůležitější nádorové markery pro KRK, CEA spolu s 
CA 19-9, kde se předpokládá senzitivita pro nádor tlustého střeva a konečníku 70 % a 
specificita až 95 %. To znamená, že takovýto screening by v prvním použití na skupinu 
pacientů nebyl schopen odhalit 30 % nemocných a současně označí 5 % pacientů nesprávně 
za nemocné [6,18,19].  
 
07.2.4. Nádorové markery v primární a diferenciální diagnostice 
 
 V primární a diferenciální diagnostice je požadována především její včasnost a dobré 
odlišení benigních nádorů od maligních. Nádorové markery u kolorektálního karcinomu 
(CEA, CA 19-9, TPA) nejsou, vzhledem k jejich nízké senzitivitě, příliš vhodné pro primární 
ani diferenciální diagnostiku. [6] 
  

Pro diagnostiku kolorektálního karcinomu se nejčastěji stanovuje CEA 
(karcinoembryonální antigen). Jeho stanovení se používá již více než dvě dekády. Je o něm 
známo, že není vůbec specifický pro KRK - zvýšen bývá také u maligního nádoru prsu, plic, 
jater a slinivky břišní. Malá množství je možno najít i v benigních nádorech či normální tkáni. 
Velmi mnoho je již známo o chemické stavbě a imunologii CEA - jedná se o membránově 
vázaný monomérní glykoprotein (sacharidová složka činí 80 % hmotnosti) s molekulovou 
hmotností 180-200 kDa a s pěti nepřekrývajícími se epitopy. CEA je produkován u plodu 
obecně ve střevě - hlavně zralými, povrchovými buňkami sliznice tlustého střeva. Poločas v 
cirkulaci má od 3 do 11 dní, po úspěšné operaci u pacienta bez metastáz se poločas CEA 
pohybuje kolem pěti dní. Postupem času metody pro detekci CEA došly prakticky k 
dokonalosti - je možnost detekovat CEA i pod 1 ug/l s přesností 5 až 10 % dle koncentrace 
[19]. 

U kolorektálního karcinomu se dále stanovuje angiogenin, což je i obecně jeden z 
hlavních pozitivních faktorů angiogeneze. Zvýšená koncentrace sérového angiogeninu u osob 
s KRK pozitivně koreluje s progresí tohoto nádoru.  

Angiogeneze je proces formování cév. Jedná se obvykle o fyziologický proces, 
probíhající v řadě tkání po celý život jedince. Existuje řada chorob, kde bývá angiogeneze 
alterována, zvýšena resp. snížena. Zvýšena může být nadměrnou nebo nevhodnou produkcí 
pozitivních angiogenních faktorů u řady chorob - nemusí se jednat jen o nádorové 
onemocnění, nicméně zvláště pro růst solidního nádoru a také pro metastazování jeho buněk 
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je nutná. U lidských nádorů často zprvu, po dlouhou dobu, např. několika měsíců, nedochází k 
tvorbě cév a nádor zůstává omezen a ohraničen na malý objem tkáně. Stav je dán vyrovnáním 
účinků pozitivních a negativních angiogeních faktorů po tuto dobu. Následné převážení vlivu 
pozitivních faktorů angiogeneze poskytne nádoru možnost růstu i cestu pro následné 
uvolňování buněk do cirkulace a tvorbu metastáz. Hustota drobných cév v nádoru výrazně 
koreluje se schopností nádoru prorůstat do okolí a metastazovat a tím i výrazně s prognózou 
onemocnění u daného pacienta. [20] 

Dále se stanovuje E-selektin, což je jednak jeden z faktorů angiogenze, ale hlavně je 
jednou z molekul odpovědných za adhezi buněk (CAMs - cell adhesion molecules). Stanovuje 
se jako humorální marker. Jeho hladina bývá zvýšena u KRK a nádoru prsu. E-selektin je 
trans-membránovým glykoproteinem aktivovaných endotelových buněk. Umožňuje vazbu mj. 
nádorových buněk na endotelie, podporu angiogeneze a také uchycování buněk z nádoru v 
cévách vzdálených orgánů a tvorbu metastáz. Podle původních studií zvýšená exprese E-
selektinu v membránách buněk podporuje tvorbu metastáz. Podle novějších studií naopak 
jeho uvolňování do cirkulace, kdy se obvykle stanovuje jako humorální marker, bývá 
považováno za obranu organismu proti progresi nádoru. [20] 

Z dalších se stanovuje MMP-9 (MMPs - matrix metalo-proteinázy) a další MMPs 
(MMP-1, MMP-2). Jejich zvýšená přítomnost v séru pacienta je spojena se špatnou 
prognózou a jejich výpovědní hodnota je nezávislá na Dukesově klasifikaci nádorového 
onemocnění. MMPs jsou endopeptidázy (vyžadují jako kofaktor zinečnatý kation) 
produkované hlavně nádorovými buňkami. Jsou důležité pro rozvolňování bazálních 
membrán epitelů a endotelu cév a také umožňují rozrušování mezibuněčné hmoty a tím pohyb 
nádorových buněk v rámci určitého kompartmentu těla i mezi různými kompartmenty. Čili 
umožňují metastazování buněk nádoru - pohyb v rámci původního, solidního nádoru, přestup 
do cévy, výstup z cévy a pohyb i v místě metastázy. Proces je především umožněn porušením 
rovnováhy mezi vlivem MMPs a jejich tkáňových inhibitorů - TIMPs (tissue inhibitors of 
metallo-proteinases). [20] 

Dále se stanovují u KRK produkty over-exprese genu TP53: c-erbB-2 a cathepsin D. 
Protein c-erbB-2 je trans-membránový receptor s tyrozin-kinázovou aktivitou (podobný 
EGFR - receptoru pro epidermální růstový faktor). Jeho aktivace podporuje proliferaci buňky. 
Stanovuje se jeho ekto-doména, tj. odštěpená část jeho zevního úseku lokalizovaného mimo 
buňku.  Zvýšená hladina bývá spojena se špatnou prognózou, krátkým přežíváním pacientů a 
s relapsem tumoru. [19,20] 
 
 
08. Detekce mutací DNA  
 
08.1. Metody PCR  
 
 Naprostá většina současných metod DNA diagnostiky využívá amplifikační metodu 
PCR (Polymerase Chain Reaction, polymerázová řetězová reakce). Metoda PCR byla 
vyvinuta v Cetus Corporation v Emeryville v Kalifornii [21]. PCR umí vyhledat i z velmi 
komplexní a rozsáhlé směsi DNA (např. kompletní lidské DNA) jeden konkrétní úsek DNA a 
silně jej amplifikovat. Následně jej lze snadněji detekovat např. na gelové elektroforéze – 
obecně lze pak silně amplifikovaný úsek snadněji analyzovat různými dalšími metodami [22].   
 K získání PCR produktu je zapotřebí znát alespoň částečnou sekvenci úseku DNA – 
přesněji: je třeba znát alespoň dvě krátké, ale celé, sekvence na opačných koncích úseku 
DNA, který chceme zmnožit, přičemž se mezi těmito sekvencemi musí nacházet celý námi 
požadovaný kus nukleové kyseliny [22]. Pokud známe jen aminokyselinové složení produktu 
exprese tohoto úseku DNA, může být sestavení sekvence syntetizovaného primeru obtížnější 
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vzhledem k přítomnosti regulačních oblastí a intronů (u eukaryot) v DNA [23]. Pro oba 
známé úseky se chemicky syntetizují oligonukleotidové primery o délce obvykle 20 až 30 
párů bazí. Musejí být dodány ve velkém nadbytku. Požadovaný úsek v podstatě ohraničují - 
jejich 3´ konce po hybridizaci na vyšetřovanou a denaturovanou DNA směřují k sobě a od 
nich jsou pak tyto úseky prodlužovány silně specifickým enzymem: DNA-dependentní-DNA-
polymerázou (specificky rozpoznává templátové vlákno DNA oproti RNA a syntetizuje 
polymer napojováním dalších nukleotidů na 3´ konec. Polymer nukleové kyseliny roste vždy 
ve směru 5´ � 3´). DNA-polymeráza potřebuje (oproti RNA-polymeráze) k započetí své 
práce již hotový alespoň několika-nukleotidový úsek s OH skupinou na 3´ konci (3´ uhlík 
pentózy, v tomto případě 2´-deoxy-D-ribózy). Jako primer může sloužit jak RNA, tak DNA. 
Použití RNA je běžné v přírodě (následně jsou ze syntetizovaného vlákna DNA úseky RNA 
vyjmuty, degradovány a nahrazeny DNA a nespojené úseky nově vytvořeného vlákna spojeny 
DNA-ligázou). Použití DNA jako primeru je běžné v laboratorní praxi. Délky PCR 
amplifikovaných úseků se pohybují od stovek po tisíce párů bazí [22, 24].  
 Složení směsi PCR má být obecně následující: V příslušné zkumavce (reakční objem 
je obvykle 20 až 100 µl) se musí nacházet vyšetřovaný úsek DNA v dostatečném výchozím 
množství (obvykle 1 až 500 ng), dostatečná koncentrace od každého 
deoxynukleotidtrisfosfátu (dNTPs) – optimálně 200 µmol/l od každého, s tolerančním 
rozpětím 200 až 400 µmol/l, primery (25 až 50 pmol od každého pro jednu reakci) a vhodná, 
termostabilní DNA-dependentní-DNA-polymeráza (optimálně 1-2 U pro každou reakci, 
toleranční rozmezí je 0,5 až 5 U – vyšší koncentrace mj. zvyšuje pozadí) – to vše v roztoku 
pufru o vhodném složení (zejména jsou důležité hořečnaté kationty – optimálně 4 mmol/l, 
s tolerančním rozmezí 3 až 8 mmol/l). [21]  

 
Samotný průběh PCR je následující:  
 

1) Fáze: denaturace  
 
Příslušný roztok se nechá ohřát (optimálně na 95°C, rozmezí 92-98°C) tak, aby 

přítomná, vyšetřovaná DNA denaturovala, tj. oddělila se od sebe obě její vlákna. Pro 
fragmenty o 1kbp je nutný čas 15 sekund, pro větší fragmenty 30 sekund až 1 minutu. [21] 
 

2) Fáze: hybridizace 
 

Následně je směs ochlazena (obvykle na 50-55°C) – dochází k hybridizaci primerů na 
vyšetřovanou, nyní jednovláknovou DNA. [21] 

 
3) Fáze: syntéza  

 
Probíhá obvykle při teplotě 70-74°C. - Necháme DNA-polymerázu pracovat po 

dostatečně dlouhou dobu, aby mohla stačit vytvořit celý úsek komplementárního vlákna, 
včetně úseku komplementárnímu pro druhý primer. Pro fragmenty o 1 kbp je potřebná doba 
až jedna minuta, pro úseky o 10 kbp až 15 minut [21,22].  

 
Po dostatečné době pro práci uvedeného enzymu je směs opět ohřáta. Nukleová 

kyselina opět denaturuje. Polymeráza se uvolní z DNA. Následně je směs opět ochlazena a 
opět proběhne hybridizace primerů na DNA a práce polymerázy. Tento cyklus - střídání 
ohřátí a ochlazení směsi se obvykle opakuje asi 20 až 40 krát. Celkový čas PCR trvá řádově 
maximálně několik málo hodin [24]. Při každém cyklu se zmnoží vyšetřovaná DNA dvakrát, 
čili při n cyklech se teoreticky zmnoží 2n krát. Běžně se dosahuje zmnožení úseku DNA po 30 
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cyklech 105 až 106 krát [23]. Jako DNA-dependentní-DNA-polymeráza se používá 
termostabilní enzym, obvykle Taq polymeráza (z bakterie Thermus aquaticus, žijící v horkých 
pramenech). Je několik forem enzymu lišících se přesností, s jakou syntetizují 
komplementární vlákna [21,22]. - V našem případě pro MPCR používáme doporučenou, 
vysoce přesnou Taq polymerázu - PhusionTM High-Fidelity DNA Polymerase (FINNZYMES 
kat. č. F-530S). Druhá námi použitá PCR využívá polymerázu AmpliTaq Gold (Applied 
Biosystems, kat. č. N808-0240). [3] -  
 Vzhledem k výše uvedenému (jednotlivé kroky jsou iniciovány jen změnami teploty a 
je použit termostabilní enzym) je běžné tento proces zcela automatizovat a nechat probíhat ve 
zkumavce v inkubátoru (thermal-cycler) se zvoleným průběhem a počtem cyklů a celkovou 
dobou inkubace [22].  
 Velká výhoda PCR, její vysoká citlivost, se může stát i nevýhodou – metoda je velmi 
citlivá k možné kontaminaci amplikonem (produktem předchozí PCR). Následně lze získat 
produkty DNA, které ve skutečnosti původně vůbec nebyly v samotném vzorku. Veškeré 
PCR reakce musejí být prováděny v prostoru odděleném od míst získávání vzorků DNA a od 
míst analýzy produktů této amplifikační reakce. V praxi je také rozšířeno používání negativní 
kontroly – slepého vzorku. [3, 21, 22] 
 Další, již výše zmíněnou, nevýhodou je nižší přesnost těchto bakteriálních enzymů, 
pracujících za relativně vysokých teplot (viz výše), např. oproti běžným DNA-polymerázám 
mnohobuněčných eukaryot (které ale mají teplotní optimum v okolí tělesné teploty těchto 
organismů) [22, 24].  
 
 
08.2. Biočipové technologie 
  

Obecně je biočip (angl. microarray) dvourozměrná sít senzorů na pevném podkladě, 
který může buďto být pasivní (obvykle skleněná, křemíková či plastová ploténka) – např. 
běžné DNA ereje - biočipy, nebo aktivní (integrované elektrické obvody, příp. i 
mikromechanické aparatury) [25].  
 Byly vyvinuty biočipy jak pro stanovování DNA či RNA, tedy úseků nukleových 
kyselin tak i pro detekci různých biomarkerů, proteinů včetně protilátek, tak i buněčných částí 
či celých buněk. V případě RNA se obvykle jedná o stanovování cDNA získané reverzní 
transkripcí z mRNA (používáno v tzv. expresním profilování nebo expresní analýze).  

V této kapitole se budeme zabývat hlavně technikami pro detekci úseků nukleových 
kyselin (jedna z těchto metod je také použita v této diplomové práci). 

Biočipy pro zkoumání úseků nukleových kyselin byly vyvinuty Markem Schenou a 
spolupracovníky na Stanfordově univerzitě v první polovině devadesátých let dvacátého 
století. Dříve „skelněná sklíčka“ neposkytovala žádná data z biologických experimentů. [26] 
 
Jak jsou biočipy (microarrays) definovány? 
 

Biočip je analytické zařízení s uspořádanou sadou mikroskopických elementů na 
rovinném, pevném substrátu, umožňujícím specifickou vazbu genů nebo jejich produktů. 
Obsahuje kolekce malých elementů, „bodů“ vyrovnaných do řad a sloupců. Pro označení 
„biočip“ musí být takovéto analytické zařízení rovinné, z pevného substrátu, mikroskopické, 
uspořádané a specifické [26].   
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Komentář k těmto pojmům:  
 

Ohledně uspořádanosti -  u analytických bodů se jedná o uspořádanou matici bodů na 
pevném substrátu. To znamená, že jednotlivé elementy jsou vyrovnány do rovných řad a 
sloupců navzájem kolmých a zároveň kolmých i na okraje pevného substrátu. Tyto vyrovnané 
elementy musejí mít konstantní velikost, konstantní rozteč mezi sebou a také unikátní pozici 
na svém podkladu. Tento dizajn umožňuje pak rychlejší výrobu biočipu, detekci a 
kvantifikaci signálu. Při softwarovým vyhodnocení dat je pak také snadněji možné vybrat 
určitý bod, sloupec nebo řadu. Např. uniformní velikost každého elementu je samozřejmě 
vhodná i pro co nejrychlejší kvantifikaci jeho signálu. Také dovoluje vytvoření každého bodu 
o uniformní hustotě molekul a její snadnější udržení na každé adrese biočipu při jeho výrobě. 
[26] 
 
Mikroskopické elementy:  
 

Biočipy produkované pomocí fotolitografie a strategie využívající polovodiče typicky 
produkují detekční elementy o velikosti 15 až 30 µm. Velikost bodu daného tiskem bývá 
obecně v rozsahu 50 až 350 µm. Většina tkáňových biočipů obsahuje elementy o velikosti 
200 až 600 µm. Obecně element, aby byl označen za element v technologii biočipů, musí mít 
lineární rozměr pod jeden milimetr. Elementy biočipů jsou kolekcí cílových molekul, které 
dovolují specifickou vazbu jiných molekul - prób, sond zahrnujících obvykle geny či jejich 
produkty. Typický bod produkovaný při tisku obsahuje asi jednu miliardu molekul 
přichycených na skleněný podklad. Cílové molekuly na biočipu mohou být odvozeny od 
celých genů či jejich částí, od cDNA, mRNA, bílkovin, i malých molekul. Tyto cílové 
molekuly zahrnují přirozené i uměle vyrobené molekuly celkem z různých zdrojů: přímo 
z buněk, enzymatických reakcí či přístrojů provádějících chemické syntézy. [26] 
 
Rovinný substrát: 
 

Je planparalelní, neohebnou ploténkou – ze skla, plastu nebo křemíku. Sklo je 
neužívanější substrát díky vlastnostem v něm obsaženého kysličníku křemičitého. Ale i 
ostatní materiály slouží obstojně. Daná ploténka materiálu nemá sloužit jen jako pevná 
podpora. Musí být také skutečně rovinná i na prakticky molekulární úrovni. Planarita 
materiálu je také důležitá pro výrobu, detekci a kvantifikaci. Pevný materiál musí být také 
neprostupný pro tekutiny, což umožňuje využití jen celkem malé plošky pro jeden element a 
použití malých reakčních objemů. [26] 

Použití plastu jako podkladu pro nanesení sond je levnější varianta. Technologii 
založené na plastu využívají menší firmy a laboratoře. Plastové čipy mohou být produkovány 
při nižší ceně nežli čipy na křemíkovém základě [27].  
 
Specifická vazba: 
 

Specifická vazba mj. umožňuje i kvantitativní zhodnocení genů nebo jejich produktů 
pomocí jediného elementu biočipu. Kvantitativní analýza je proces měření množství nebo 
koncentrace molekul přítomných ve vzorku. Je odlišná od kvalitativní analýzy, která 
poskytuje ve výsledku jen odpovědi nebo odhad typu „ano“ nebo „ne“. Specifická vazba je 
velmi důležitý aspekt využití biočipů. Znalost množství nebo poměru hladin genů nebo jejich 
produktů poskytne mnoho informací o genové funkci a fyziologickém základu buněčné 
signalizace, nemocech a odpovědi na změny prostředí. Numerický výstup umožňuje 
kvantitativní analýzu dat a aplikaci kompletního spektra statistických postupů, včetně 
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stanovení opakovatelnosti, přesnosti, hladin významnosti, variaci a korelaci. Přesné 
genotypování pacientů vyžaduje metody, které rozliší homozygoty a heterozygoty, kteří se liší 
jen o 50 % množství daného genového produktu. Ve většině hybridizačních experimentů je 
požadovaná délka na jednu cílovou molekulu 15 až 25 nukleotidů pro dosažení specificity pro 
jeden konkrétní gen. Mnoho experimentů pro stanovení genové exprese používá 50 až 5000 
nukleotidů dlouhé cílové molekuly na biočipu, které poskytují extrémní rozlišení 
komplementárních úseků a přesný (obvykle fluorescenční) signál. [26] 
 

Na biočipu jsou testovací oligonukleotidy, cílové molekuly, zakotveny tak, aby na 
jedné souvislé plošce čipu o lineárním rozměru desítek mikrometrů byla navázána v mnoha 
kopiích jen jedna cílová molekula (dle sekvence). Jeden biočip může obsahovat buď jen 
desítky takovýchto míst, polí, nebo v nejnáročnějších případech i několik set tisíc či (zatím 
v současné době) maximálně několik málo milionů těchto polí (na podkladu o rozměrech asi 
0,5 x 0,5 palce). Každá z těchto oblastí obsahuje piko-moly oligonukleotidů [25].  
 

V případě užití DNA-biočipů se jedná o jednu z forem alelově specifické hybridizace 
(ASH, nebo ASO = Allele-Specific Oligonucleotide Hybridization). ASH je pro zkoumání 
většiny změn v DNA nutná, protože tyto změny neposkytují žádné rozpoznávací místo pro 
restrikční endonukleázy a ani nemají povahu delece nebo inzerce, čili tyto změny nelze 
detekovat sledováním změny počtu nebo délky fragmentů na elektroforéze. Podmínkou pro 
použití ASH je znalost alespoň části souvislé sekvence DNA v místě mutace. Využívá se 
hybridizace mezi testovanou DNA a sondou z DNA, kdy jeden z těchto dvou úseků DNA je 
značen. Podmínky hybridizace musejí být nastaveny tak striktně, že k hybridizaci dochází jen 
při stoprocentní komplementaritě jednovláknových úseků testované DNA a sondy [22].  

Metoda PCR zvýšila výrazně citlivost a spolehlivost ASH. Lze takto pomnožit 
výrazně jen tu oblast, kterou chceme vyšetřovat, a jen od těchto sekvencí se zvýší výsledný 
hodnocený signál – odpadá tak riziko rušení od nespecifické hybridizace, zvláště např. 
v případě vyšetřování celého lidského genomu. Další metodou zvyšující proveditelnost ASH 
je použití fluorescenčních sond [22] (později i jiné formy využívajících signálu ve formě 
viditelného světla a blízkých vlnových délek, např. pomocí chemiluminiscence). Většina 
detekčních systémů však v současnosti využívá fluorescence. Pro zanesení fluorescenčního 
barviva do sondy později nanášené na biočip k cílovým molekulám se vyrábějí fluorescenční 
nukleotidy připojením fluorescenční značky na specifický uhlíkový atom báze v nukleotidu. 
[26] 
 
 V případě ASH v původním uspořádání je testovaná sonda denaturována, fixována na 
membránu ve formě skvrn a následně je na ni nanesen roztok s radioaktivně značeným 
oligonukleotidem. Zpracovává se takto vzorek zvlášť se sondou pro normální sekvenci a 
zvlášť se sondou pro mutovanou sekvenci. Následně po autoradiografii lze na základě 
přítomnosti nebo nepřítomnosti skvrn stanovit, zda se v testované DNA nachází normální 
sekvence nebo sekvence s mutací [22].  
 ASH v reverzním uspořádání je podstatou vyšetření na biočipech. Hlavní výhodou 
biočipů je paralelní stanovení přítomnosti nebo nepřítomnosti i velkého množství úseků 
nukleových kyselin s různými sekvencemi [22].  

Existují různé modifikace metody ASH v reverzním uspořádání. Např. ARMS 
(Amplification Refractory Mutation System), LCR (Ligase Chain Reaction), OLA 
(Oligonucleotide Refractory Assay), které např. využívají nutnosti plné komplementarity 
dvou na sebe navazujících sond, kdy jen tyto lze propojit ligázou a následně pomocí PCR 
amplifikovat [22], což je také případ metody použité pro tuto práci.  
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Pro zakotvení oligonukleotidových cílových molekul na povrch biočipu se používají 
techniky povrchové chemie a zvláště tato část výroby biočipů je časově náročná, drahá a 
představuje hlavní překážku, která do budoucna rozhoduje o míře úspěchu biočipových 
technologií [25]. Cílové molekuly jsou vázány kovalentně na pevný substrát např. přes epoxy-
silan (silan, neboli křemíkovodík), amino-silan, lysin či polyakrylamid [28]. Existuje řada 
metod pro nanesení sond na povrch biočipu - klasicky se jedná o tzv. robotické mikro-
pipetování (Schena, 1995) nebo o mikro-tisk (MacBeath, 1999) za použití robotu. Současně 
může být vytvořeno jen několik málo diskrétních detekčních míst, což při jejich často velkém 
množství nejvíce prodražuje výrobu biočipů [25].  

Fodor a jeho kolegové vyvinuli proces, který používá  firma Affymetrix (založena 
v Santa Clara v Kalifornii) od konce osmdesátých let dvacátého století pro produkci biočipů 
pod obchodní značkou GeneChip (biočipy od této firmy se také nazývají Affy-čipy). 
K výrobě je použita polovodičová technologie – fotolitografie. Jako pevný podklad je použit 
křemík. Kombinatoricky jsou vytvořeny stovky tisíc unikátních jednovláknových DNA sond. 
Jeden mikro-litografický krok je potřeba pro jednu bázi, k připojení jednoho nukleotidu 
v rámci celého čipu je třeba čtyř kroků. Takto může být vytvořeno mnoho senzorů 
simultánně, ale metoda výroby je vhodná jen po hranici délky sondy do asi 25 nukleotidů. 
Přesnost následných stanovování úseků testované NK a výsledná cena čipu limitují počet 
litografických kroků, které mohou být učiněny. Takovéto čipy také mohou být použity pouze 
jedenkrát [25].  

 
Obecně výroba biočipu může probíhat více způsoby, což závisí na počtu požadovaných 

sond, jejich ceně, dalších požadavcích zákazníka a typu výzkumu. Existují tyto tři základní 
možnosti výroby biočipů [26, 28]:  

- kontaktní tisk  
- bezkontaktní tisk  
- použití fotolitografických metod.  

 
Kontaktní tisk: 

 
Zařízení pro kontaktní tisk zahrnují širokou rodinu různých zařízení pro tisk, jako jsou 

jehlice (piny), pinzety a rozštěpené jehlice, jemné kapiláry a pin-and-ring (PAR) jehlice. Ze 
tří kategorií výroby biočipů je asi kontaktní tisk neužívanější ve výzkumné komunitě.  
 
Používají se zde tato tiskařská zařízení: 
 
Jehlice: 

Hlavice, která drží jednotlivé piny, je vyrobena pro vysokou toleranci pohybu pinů, jež se 
pohybují na vzduchovém polštáři proti hlavici. Vzduchový polštář poskytuje podklad téměř 
bez tření, čímž omezuje opotřebování pinů a vyhýbá se nutnosti použití maziv, což je velmi 
důležitou výhodou pro udržení vysoce čistého výrobního prostředí. 

Jehlice obsahuje kanálek pro vzorek, který drží přesně definované množství vzorku. 
Běžně je to buďto 0,2 µl nebo 0,6 µl. Základním elementem dizajnu je, že každá z jehlic má 
na svém vrcholu vodorovnou plošku, na které je během nanášení přítomna tenká vrstvička 
vzorku. Vzorek je pak nanášen na substrát pomocí povrchového napětí dosaženého mezi 
vzorkem a substrátem. 
 
Pinzety a rozštěpené jehlice (piny):  

Pinzety mají dvě prodlužené nožky zakončené zašpičatělým vrcholem. Vzorky jsou 
nasávány mezi nožky pinzet pomocí kapilárních sil a vytvářejí v pinzetě meniskus. Protože 
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vzorek je držen uvnitř pinzety, je třeba síla, která vytlačí vzorek na substrát. Tato síla je 
vytvořena dopadem pinzety na substrát. Pinzety mají tu výhodu, že jsou levné a snadno 
implementovatelné ve výzkumném prostředí. Primární nevýhodou pinzet je, že se postupně 
otupují a tím narůstá průměr skvrn nanášených na substrát a je třeba pinzety pravidelně 
zaostřovat broušením. Dizajn s otevřenou kapilárou zachycuje pokaždé různý objem vzorku, 
což závisí na viskozitě a i jiných vlastnostech roztoku - čili pinzety je obtížné implementovat 
a udržovat v seriózním prostředí pro přesnou výrobu biočipů.  

Mechanicky podobným zařízením jsou rozštěpené jehlice (split pins). Pracují podobným 
způsobem jako pinzety, ale mají kratší bodce. Je snadnější je implementovat nežli pinzety a 
jsou relativně levné. Jejich hlavní nevýhodou je, že mají krátkou životnost a nižší přesnost 
díky neostrým koncům.  
 
Kapiláry:  

Kapiláry je snadné vyrobit a jsou celkem trvanlivé. Původně bylo nevýhodou, že jsou hůře 
omyvatelné mezi nanášením různých vzorků. Toto značně překonaly pokročilé metody jejich 
omývání a nyní biočipy vyrobené touto technologií jsou poměrně vysoké kvality.  
 
Jednoduché jehlice: 

Pracují tak, že je jejich povrch namočen do požadovaného roztoku a to, co na něm ulpí, je 
přeneseno na substrát. Hlavní výhodou je, že je lehké je vyrobit a je levné implementovat. 
Velký povrch jednoduchých jehlic vede k určité nehodnověrnosti tisku na podklad díky tomu, 
že zarovnaná špička jehlice způsobuje odstranění vzorku z centra nanesené skvrny na substrát. 
Jednoduché jehlice se v biočipové technologii používají poměrně vzácně.  
 
Pin-and-ring (PAR) technologie:  

Tato metoda výroby biočipů spojuje kapilární prstence a jednoduché jehlice k přenesení 
vzorku. Do prstence je zde po ponoření do roztoku vzorku kapilaritou nasán vzorek a poté je 
přenesen na substrát pomocí jehlice, která projde shora prstencem a vzorek, který je zachycen 
na jejím vrcholu, nanese na substrát [26].  
 
Bezkontaktní tisk: 
 

Tato zařízení zahrnují tryskové tiskárny, které užívají vytlačení roztoku se sondou 
pomocí piezoelektrického krystalu, či přenos roztoku vzorku pomocí termálního ohřevu 
(vzhledem k nižší tepelné stabilitě organických molekul se tento přístup příliš neujal), nebo 
systémy založené na mikrosolenoidech. Mezi třemi hlavními kategoriemi výroby biočipů, 
poskytuje bezkontaktní tisk nejrychlejší přenos vzorku na biočip.  
 
Použití piezoelektrického jevu a tisku pomocí termálního ohřevu jsou velice podobné 
technologiím běžně používaným v inkoustových tiskárnách. Naproti tomu využití 
mikrosolenoidu je sofistikovanější technologie, využívající mikrosolenoidové chlopně pro 
dispergování tekutin. Tento systém má dvě klíčové části: lineární pumpu, která je používána 
pro natlačení vzorku do trysky vybavené mikrosolenoidovou chlopní. Tato chlopeň je 
otevírána přechodně elektrickým pulsem a kapénka roztoku o malém obejmu je pod tlakem 
vypuzena na substrát [26]. 
 

Tyto uvedené možnosti výroby biočipů jsou používány hlavně pro cDNA nebo malé 
fragmenty PCR produktů, jež jsou komplementární k mRNA (cDNA mikroereje). Jedná se 
tedy o vyšetřování genové exprese. Obvykle má cDNA délku 500 až 1000 bazí, sondy jsou od 
sebe 100 až 300 mikrometrů a umožňují usadit více jak 10 000 detekčních míst na skleněný 
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podklad o velikosti mikroskopického sklíčka. Při výrobě biočipu jsou sondy předem 
připraveny v reakčních jamkách a pak naneseny robotickou paží s jehlicemi na podklad. Tato 
technika se používá zejména ve výzkumných laboratořích pro přípravu potřebných sond dle 
požadavků konkrétního pracoviště. Takto samostatně vyrobené biočipy sice obvykle 
neposkytují stejnou senzitivitu jako komerční biočipy [28], ale odpadne tím pořizování 
drahých komerčních čipů s velkým množstvím pro dané pracoviště nepoužitelných sond. 
(Použití takovýchto biočipů mj. umožňuje detekcí de facto mRNA stanovit expresi 
konkrétních genů v daném vzorku pocházejícího např. z jedné buňky. To pak umožňuje 
stanovit spolupracující skupiny genů v dané buňce – např. pro produkci proteinů k vytvoření 
nějaké signální dráhy je exprese těchto genů koordinována. [29])  
 
Fotolitografické metody:  
 

Další velmi využívanou možností je syntéza sondy přímo na povrchu čipu pomocí 
fotolitografických metod (oligo-nukleotidové ereje). Sekvence mohou být delší (až asi 60 
nukelotidů – u firmy Agilent Technologies) nebo kratší (25 nukleotidů – firma Affymetrix) 
dle požadovaného použití – delší sondy jsou specifičtější ke konkrétní sekvenci, kratší sondy 
je možno nanést na čip ve vyšší hustotě zároveň při nižších výrobních nákladech. Využívá se 
fotolitografická syntéza oligonukleotidů na křemíkovém podkladě, kde je pomocí světla a 
masky připojen vždy v rozsahu celého biočipu na některých polích jen jeden nukleotid. Každé 
místo sondy je selektivně odmaskováno před omýváním biočipu v roztoku jediného 
nukleotidu a daný nukleotid je po ozáření čipu připojen. Tímto se některé sondy prodlouží o 
jeden nukleotid, tato a většina dalších polí je následně zakryta a na některá další, odkrytá pole 
se stejným postupem připojí další ze tří zbývajících nukleotidů ze čtyř existujících. Takto se 
postupuje celkem čtyřikrát pro prodloužení všech sond na všech polích biočipu o jeden 
nukleotid [28].  

Máme-li sestavit sekvenci o celkové délce „n“ z „y“ prvků, jež jsou k dispozici, je 
možností celkem yn (pokud má každý prvek stejnou pravděpodobnost výskytu a nezáleží na 
jejich vzájemném pořadí). Shora uvedeným způsobem je možné syntetizovat 
oligonukleotidovou sondu každou z těchto yn složek v y*n krocích. Pro 25 nukleotidové 
sekvence máme 425 (více jak tisíc bilionů) možností a ty lze syntetizovat ve 4*25 = 100 
krocích. Čili je snadné syntetizovat po 25 nukleotidech i všechny sekvence z lidského 
genomu. Malé množství kroků a paralelní proces umožňují také provádět kontrolu kvality při 
každém kroku [30].  

Např. při expresní analýze používá firma Affymetrix 11 párů sond – všechny vybrané 
z různých částí jednoho genu nebo transkriptu. Jedna sonda z páru je perfektně 
komplementární k vyšetřované DNA, ale druhá sonda z páru má jednobodovou mutaci přímo 
uprostřed 25 nukleotidové vyšetřované sekvence. Toto slouží k vnitřní kontrole korigující 
falešný signál pozadí. Tato strategie poskytuje mnohem více hodnověrná data. Typická 
účinnost systému GeneChip činí při dvojnásobné změně míry exprese genu 95 % (při hladině 
stanovovaného transkriptu 1:200 000), s méně jak 1 % falešně pozitivních dat [30].  
 
Fotolitografie za použití dynamických zařízení s mikrozrcadly (digital micromirror devices, 
DMDs): 
 

Jedná se o silikonový čip, obsahující rozsáhlou erej mikroskopických mikrozrcadel 
s vrstvou hliníku namontovaných na standardní paměťový substrát. Každé zrcadlo je 
umístěno na kloubu a posazeno na vrchol individuální paměťové buňky o kapacitě jeden bit a 
může být odkloněno do dvou pozic (off – on) elektrostatickou silou, která způsobí naklonění o 
– 10° nebo +10° vhledem k povrchu substrátu, což je dáno binárním stavem každé této, 
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jednobitové paměťové buňky. V případě odklonění mikro-zrcadla do + 10° je světlo 
nasměrováno na biočip, v případě odklonění o – 10° nikoliv. Použití DMD obsahujícím na 
2 000 000 mikro-zrcadel, vhodného softwaru a hardwarové konfigurace je možné dosáhnout 
projekce obrazu o extrémním rozlišení. Přestože tato technologie je do určité míry stále 
v počátcích, je již poměrně nadějná, protože obchází nutnost výroby fotomasek, jejichž 
výroba je velmi nákladná na peníze i čas [26].  

 
U oligonukleotidových erejí má každý bod, pole s DNA sondou na čipu, teoreticky stejné 

požadavky na teplotu a vazebnou afinitu. Každá z erejí měří jediný vzorek a poskytuje 
absolutní hodnotu množství DNA ve vzorku, přestože úroveň signálů nekoreluje přesně 
s koncentrací DNA ve vzorku. Oligonukleotidové ereje mají několik výhod – mohou být 
vytvořeny přímo jen na základě znalosti požadované sekvence bez mezikroků ve formě např. 
mRNA nebo PCR produktů. Pro jeden gen je zde více sond pro zajištění zachycení 
přítomnosti tohoto genu. Krátké sekvence jsou vhodné pro detekci genu bez velkého rizika 
cross-hybridizace a tím zvýšení specificity a schopnosti rozlišení podobných genů z jedné 
jejich skupiny. Další jejich velkou výhodou je jejich přizpůsobivost – možnost je přizpůsobit 
pro různé sady genů, nově objevené geny nebo jejich modifikace dané alternativním 
sestřihem. U cDNA mikroerejí má každá sonda jiné požadavky na hybridizaci. Stanovují se 
současně dva vzorky na jednom čipu a výsledkem je relativní poměr mezi expresí v rámci 
jednoho genu v různých podmínkách. Výsledkem bývá obvykle cca 4000 až 50 000 
takovýchto měření - v rámci jednoho místa na biočipu se stanovují dva vzorky s různým 
značením, co se týče světla dle produkované vlnové délky, a na každé vlnové délce je 
stanovena úroveň signálu a tyto dvě úrovně jsou porovnány [31, 32].  

 
Na pořadu dne je nyní co největší automatizace získávání i rozsáhlejších dat. – Např. 

GeneChip HighTroughputArray (HTA) systém od firmy Affymetrix využívá standardní 96-ti 
jamkovou mikrotitrační destičku, která dovoluje analyzovat 96 erejí současně. Díky 
automatizaci přípravy vzorků, provedení hybridizace a promývání je systém schopen 
zpracovat stovky vzorků za den s minimálním dohledem personálu [30, 32].  

 
 Využití biočipů je zvláště v základním výzkumu, např. ve stanovení biomarkerů, dále 
ve stanovení exprese jednotlivých genů, což je velmi časté – např. při zkoumání zapínání a 
vypínání různých skupin genů při diferenciaci buněk různých tkání. Dále ve farmakologii ke 
stanovení rozdílů v expresi genů tkání v různých podmínkách během účinku různých látek. 
Stejně tak je zde využití pro zkoumání lidských nemocí – zlepšuje to naše znalosti o 
predispozicích k chorobám, o nástupu, spuštění chorob atd. a také to pomůže vývoji nových, 
účinnějších léků a postupů léčby. Je pak možné vyvíjet léky levnější, účinnější a s méně 
vedlejšími účinky. Částečně je také pravdivý názor, že jsou-li zapínány určité skupiny genů 
při nemoci a je-li to patologický stav, pak do určité míry by mělo být možné působení proti 
expresi nebo účinku těchto genů, nebo naopak proti jejich vypínání, léčebně zasáhnout.  

Také je možné genotypovat (v ideálním případě každého) pacienta a zjistit jeho 
predispozice k různým chorobám a zraněním, je možné využít biočipové analýzy pro 
genetický screening a diagnostiku – např. mnoho nemocí je dáno SNP (Single Nukleotide 
Polymorphism). [26,31,32]  
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08.3. Popis technologie použité v přístroji Evidence Investigator TM  
 
 Systém RANDOX Evidence Investigator je stolní zobrazovací systém pro biočipové 
sady od firmy Randox Laboratories Ltd. Je určen pro in-vitro kvalitativní, semi-kvantitativní 
nebo plně kvantitativní stanovení různých diagnostických markerů. V našem případě se 
jednalo o kvalitativní stanovení přítomnosti důležitých alel genů (K-ras, BRAF, TP53 a APC) 
s významným vztahem pro vznik a rozvoj nádoru tlustého střeva a konečníku.  

Všechny kroky jsou prováděny manuelně s konečným nanesením vzorků na 3 x 3 (v 
našem případě 2 x 3) biočipový nosič. Biočipový nosič je pak vložen do samotného 
analyzátoru pro sejmutí úrovní signálů z reakčních míst - DTRs (Discrete Test Regions) 
biočipů a jejich zobrazení v připojeném PC. Pro generaci světla se zde využívá 
chemiluminiscence. K zachycení signálu je použita kamera s CCD čipem [33].  
 
 
08.3.1. Biočipová technologie a Evidence Investigator TM  
 

Hlavní výhodou biočipů obecně je specifické a při tom paralelní stanovení analytů. 
Použité biočipy jsou vyrobeny z pevného substrátu (keramiky) ve formě destiček o rozměrech 
9 x 9 mm. Biočip je v podstatě nejdůležitější komponenta, kdy nese na svém povrchu matici 
(v tomto případě 5 x 5) reakčních polí (DTR) pro navázání analytů v optimální orientaci na 
ligandy (viz dále) a následné proběhnutí chemiluminiscenčních reakcí. V případě této 
technologie jsou z 5 x 5 reakčních polí využita dvě na zorientování biočipu pro hodnotící 
software – jedno pole je v rohu této matice, druhé je v blízkosti protějšího rohu, posunuto o 
jednu pozici podél strany biočipu. DTRs jsou rozesety v přesně stanovených souřadnicích 
pomocí nano-disperzní technologie. Povrch čipu je ošetřen tak, aby byl silně inertní, čímž se 
zamezuje nespecifickým chemickým interakcím, přičemž je zároveň poměrně vhodným 
povrchem pro přichycení ligandů (v místě DTR) při výrobě biočipu. Po přichycení analytu 
k ligandům navázaným na biočipu a přidání signálního činidla může být snadno detekován 
světelný signál z chemiluminiscenčních reakcí. Na každý z biočipů se nanáší jen jedna 
alikvóta vzorku jen od jednoho pacienta (v našem případě 2 x po 15 µl od jedné alikvóty 
vzorku – původně rozdělené v kroku hybridizace sond na vyšetřovanou DNA na 2 části - a 
k tomu 220 µl roztoku postupně s různými činidly). Metodologie možných testů, prováděných 
pomocí systému RANDOX Evidence Investigator, zahrnuje jak kompetitivní tak sendvičové 
uspořádání – v našem případě se jednalo o použití sendvičové metody – viz dále. 
(Kompetitivní stanovení nebylo součástí této práce a dále nebude popisováno.) [33] 
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obr. 2: Ukázka nosiče s biočipy (dle [33]): 

 
 
08.3.2. Sendvičové stanovení 
 

   obr. 3: Obecný průběh sendvičové metody (volně dle [33]):  
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 Tato metoda je obecně používána pro stanovení analytů s velkou molekulovou 
hmotností, s více funkčními skupinami pro navázání protilátek. Po navázání analytu na ligand 
biočipu (a následně odstranění přebytku analytu promytím pufrem) je přidán konjugát – 
roztok s protilátkou proti druhé funkční skupině na analytu (a opět následuje odstranění 
přebytku, nyní konjugátu, promytím pufrem). Přidaná protilátka proti druhé funkční skupině 
analytu je značena na ní navázaným enzymem. Po přidání signálního činidla je enzymem 
produkován signál přímo úměrný koncentraci analytu ve vzorku.  

Jako ligand na biočipu jsou v našem případě použity navázané tag sekvence DNA 
přesně komplementární k tag sekvencím dlouhých Ranplex sond použitých při hybridizaci 
těchto sond na testované úseky DNA ze vzorků (viz 09.3. Princip metody a 09.5.3. 
Hybridizace Ranplex sond). Jsou de facto stanovovány, jako zmíněný analyt, dlouhé sondy s 
navázaným biotinem na svém 5´ konci – viz obr. 4. Následně je použit roztok konjugátu – 
roztok protilátky proti biotinu, přičemž na protilátce je navázán enzym (křenová peroxidáza) 
k produkci signálu po přidání signálního činidla (dodané roztoky luminolu a peroxidu vodíku, 
smíchané před použitím v poměru 1:1). Signální činidlo je v systému RANDOX Evidence 
Investigator univerzálním substrátem, použitým pro všechna DTR na biočipu. [33]  
 
 
 
obr. 4: Ilustrace ligovaných sond po hybridizaci na tag poli biočipu (dle [33]):  
 

 
 
 
 
 
 
 



~ 43 ~ 
 

08.3.3. Chemiluminiscenční technologie 
 
 Chemiluminiscence je produkce světla pomocí chemické reakce. Je používána 
v imunoanalytických metodách ke stanovení hladin analytu ve vzorku. Evidence Investigator 
využívá jako enzymu křenovou peroxidázu (viz výše). Výrobce udává možnost v některých 
případech stanovování i pikogramových množství analytu naneseného na jedno biočipové 
pole. Signálním činidlem je směs daná smícháním, v poměru 1:1, roztoku luminolu (s 
enhancerem – zesilovačem reakce) a roztoku peroxidu vodíku dodaných výrobcem [33].  
 

Křenová peroxidáza (HRP, Horse Radish Peroxidase) reaguje s peroxidem vodíku za 
vytvoření přechodného meziproduktu I. Ta reaguje s luminolem za vzniku jeho radikálu, který 
se následně rozpadá za emise světla. Zesilovače dále regenerují volné radikály, což podporuje 
chemiluminiscenční reakce –  
 

- viz následující přehled reakčního mechanismu [21].  
 
Reakční mechanismus:  
 
 Reakční mechanismus je založen na oxidačně-redukčních reakcích vyúsťujících ve 
vznik volných radikálů a emisi světelných fotonů [33]:  
 

1. HRP + H2O2 �meziprodukt I + H2O 
 
 
2. meziprodukt I + luminol � meziprodukt II + radikál luminolu  

 
meziprodukt I + zesilovač � meziprodukt II + radikál enhanceru 
 
meziprodukt II + enhancer �HRP + radikál enhanceru 
 
radikál enhanceru + luminol � enhancer + radikál luminolu  
 
 

                                    luminol-endoperoxidáza 
                                                      ↓ 
3. radikál luminolu + oxidant  � � koncový produkt + emise světla 

 
 
08.3.4. Detekční systém 
 
 Světelná emise z chemiluminiscenční reakce probíhající na DTR povrchu biočipu je 
detekována a kvantifikována užitím kamery s CCD čipem (Charge Coupled Device), termo-
elektricky chlazeným na minus 50°C (v případě okolní teploty do + 35°C). Kamera současně 
snímá všech šest až maximálně devět biočipových polí z nosiče (tyto a další parametry 
snímání se nastavují v softwaru dodaném výrobcem). Výhodnými vlastnostmi CCD čipu pro 
toto použití jsou jeho vysoká citlivost, lineární odpověď v širokém dynamickém rozsahu 
signálu a velká prostorová rozlišovací schopnost [33].  
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Software (SW) zpracovávající signál využívá matematických metod k maximálnímu 
zlepšení obdrženého výstupu z kamery.  Tento proces má několik hlavních funkcí [33]:  

 
- odstraňuje šum a ve výsledku zvyšuje poměr výkonu signálu ku výkonu šumu  
- SW určuje tvar, velikost a jas každého DTR k zhodnocení, zda se jedná opravdu 

validní DTR (každý biočip musí projít několika testy k zajištění následného získání 
validních výsledků)  

- SW určuje velikost signálu z každého DTR zjištěním počtu produkovaných RLU 
(Relative Light Units).  

 
 
09. Metodika  
 
09.1. Použití  
 

RanplexCRC Panel pro biočipový analyzátor evidence investigatorTM  je určen pro 
kvalitativní detekci alterací DNA, zejména bodových mutací ale i krátkých, několika 
nukleotidových delecí či inzercí, souvisejících s kolorektálním karcinomem nebo s dědičnými 
dispozicemi k tomuto nádorovému onemocnění. Tato metoda slouží pouze pro výzkum - 
nenahrazuje konvenční screeningové případně diagnostické metody KRK (zejména 
kolonoskopii). Následující tabulka je seznamem mutací detekovatelných touto metodou [33]: 
 
K-ras    TP53   BRAF    APC 
K-ras12.2AL   TP53175.2  BRAF600.2   APC876.1   APC1450.1 

K-ras12.1AR   TP53245.1  BRAF600.2WT   APC1306.1   APC1465.2del 

K-ras12.2AS   TP53245.2     APC1309.1   APC1554.1ins 

K-ras12.1CY  TP53248.1     APC1309.5del  APC876.1WT 

K-ras12.1SE   TP53248.2     APC1312.1   APC1450.1WT 

K-ras12.2VA  TP53273.1     APC1338.1 

K-ras13.2AS  TP53273.2     APC1367.1 

K-ras12.1WT  TP53282.1     APC1378.1 

     TP53175.2WT     APC1379.1 
 
K tabulce je třeba dodat, že označení WT je pro tzv. "wild-type" úseky lidské DNA, které by 
se měly běžně vyskytovat ve stolici každého pacienta a slouží pro kontrolu, zda zejména 
amplifikační kroky proběhly zřejmě korektně a zda případný negativní výsledek u "mutantní 
DNA" lze oprávněně považovat za správně negativní výsledek.  
 
09.2. Limity metody  
[33] 

- Panel RanplexCRC pro biočipový analyzátor evidence investigatorTM je určen pouze 
pro výzkum - nemůže nahradit konvenční screeningové nebo diagnostické metody 
kolorektálního karcinomu. 

- Negativní výsledek nevylučuje přítomnost jakékoliv - WT nebo mutantní DNA ve 
vzorku. 

- Metoda je vyvinuta za účelem stanovení DNA extrahované ze stolice. Lze ji použít i 
pro stanovení DNA extrahované z nádorů. Pro toto stanovení ale nebyla dosud 
provedena kompletní validace. 

- Výsledky závisejí na preciznosti obsluhujícího personálu a striktním dodržování 
pracovního postupu. 



~ 45 ~ 
 

- Citlivost měření byla potvrzena pro mutace: K-ras12.2VA, BRAF600.2, TP53273.2, 
APC1338.1, APC1554.1ins [33].  

 
 
09.3. Princip metody 
 
Přehled postupu:  
[33] 

Evidence investigatorTM  RanplexCRC panel je určen pro kvalitativní detekci DNA 
alterací (hlavně bodových mutací souvisejících s KRK). Metoda je validována pro vzorky ze 
stolice.  
Stanovení (detekce) normálních (wild-type, WT) a mutantních (MUT) cílů probíhá v sedmi 
krocích: 
 
1) Izolace DNA ze stolice 
- metoda je validována pro izolaci DNA ze stolice, v našem případě máme již dodán 
připravený roztok s DNA (z bílých krvinek po odběru periferní, venózní krve a po extrakci 
dle obvyklého protokolu řadou organických extrakcí) od pacientů s KRK a od zdravých 
kontrol.  
 
 
2) Obohacení extrahované DNA (první – multiplexní PCR, MPCR) 
- dvě MPCR (každá z MPCR  reakcí je jak pro WT, tak pro mutantní cíle):  
 

a) MPCR 1 pro soubor genů: TP53, K-ras, BRAF – pět cílových úseků-produktů 
viditelných na elektroforéze (192, 214, 256, 312 a 343 párů bazí) 

b) MPCR 2 pro gen APC – tři cílové produkty (248, 408 a 513 bp) 
 
3) Hybridizace obohacené DNA se specifickými RanplexCRC sondami 
- dlouhá a krátká sonda (viz níže) 
- trvá 16 ± 2 hodiny (necháváme probíhat v laboratoři přes odpoledne a následující noc, 
v našem případě trvala většinou cca 17,5 hodiny)  
- probíhaly dvě MPCR reakce, každá současně pro WT a MUT cíle, čili nyní probíhají celkem 
4 multiplexní hybridizace paralelně – dvě pro mutované úseky a dvě pro WT úseky DNA, při 
hybridizaci je alikvóta z příslušné MPCR rozdělena na dvě: jedna pro WT a druhá pro 
mutantní úseky DNA 
  
4) Ligace komplementárních RanplexCRC sond 
 - sondy musejí být zcela komplementární k WT resp. mutantní DNA pro možnost proběhnutí 
ligace DNA-ligázou 
 
5) PCR amplifikace hybridizovaných a ligovaných sond (druhá, poslední PCR) 
- připraví se 40 µl PCR směsi do 0,2 ml zkumavky, přidá se 10 produktů ligace. Následuje 
samotná PCR, která je již zcela klasická. Dále se analyzují produkty elektroforézou na 3% (v 
našem případě 2%) agarosovém gelu (obarveném ethidium bromidem, s porovnáním se 
standardy). Pozitivní produkty PCR se pak analyzují v dalším kroku.  
  
6) Hybridizace amplifikovaných produktů na biočipech 
- tento krok se musí provádět v místnosti oddělené od izolace DNA a PCR amplifikací  
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- kroku předchází denaturace produktů předchozí PCR, následuje samotná hybridizace na 
biočipech a následně konjugace s konjugátem tamtéž. Zejména po hybridizaci (před 
konjugací) a také po samotné konjugaci se provádí promytí několika pufy.  
 
7) Získání a zobrazení výsledků v analyzátoru evidence investigatorTM  a připojeném PC 
- probíhá po jednotlivých biočipových nosičích (se třemi páry biočipů – pro 3 alikvóty resp. 
vzorky) 
- 2 minuty (s požadovanou přesností ± 10 sekund) před vložením nosiče do analyzátoru se 
přidává signální činidlo na každý stanovovaný biočip a až do vyhodnocení v analyzátoru se 
nosič ponechává ve tmě  
 
 
obr. 5: Přehled postupu 
(dle[33]
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Princip metody:  
[33] 
 Evidence investigatorTM   spolu s RanplexCRC panelem je určen pro kvalitativní 
detekci alterací DNA. Metoda je validována pro vyšetřování DNA extrahované ze stolice 
pacientů. Výhodně se tak využívá přirozeného jevu – deskvamace, odlupování slizničních 
buněk, kolonocytů do lumen střeva. Tyto následně rozpadlé buňky jsou vhodným zdrojem 
DNA pro detekci prekancerózních změn a KRK neinvazivní metodou [2,34]. Cílové sekvence 
DNA, související s prekancerózní lézí, nádorem nebo dědičnou náchylností ke KRK jsou jen 
malým podílem zde se vyskytujících úseků DNA. V lidské stolici je jednak velké množství 
úseků normální, lidské DNA se zdrojem v odloupaných buňkách sliznice, dále také velké 
množství úseků DNA pocházejících ze střevních baktérií. Celkově úseky, které nás 
nezajímají, jsou asi v tisícinásobném přebytku oproti námi zjišťovaných úseků DNA - s 
oblastmi, kde se nacházejí námi hledané alterace. Z tohoto důvodu je třeba nejprve pomnožit 
hledané úseky DNA na dostatečnou míru pro další zpracování a následnou detekci.  

Ta část DNA, která nás zajímá, je nejprve pomnožena multiplexní PCR s použitím 
vysoce přesné DNA-dependentní DNA-polymerázy (PhusionTM High-Fidelity DNA 
Polymerase, FINNZYMES kat.č. F-530S - je doporučována jako spolehlivá a přesná 
polymerasa pro MPCR.). Probíhají dvě MPCR, každá z těchto dvou reakcí je určena jak pro 
wild-type úseky DNA, které by se měly vyskytovat v každém vzorku od pacienta, tak pro 
mutantní cíle. MPCR 1 je určena pro soubor tří genů TP53, K-ras, BRAF. Následně by mělo 
být možno vidět na kontrolní elektroforéze pět cílových úseků-produktů (o délkách 192, 214, 
256, 312 a 343 párů basí). MPCR 2 je určena pro gen APC a na kontrolní elektroforéze by 
měly být vidět tři cílové produkty (248, 408 a 513 bp). Celkem těchto 8 úseků, 
detekovatelných na elektroforéze zahrnuje 33 alel genů – 5 WT kontrol a 28 mutantních cílů.  

Po každé PCR reakci provádíme kontrolní elektroforézu, pro zhodnocení účinnosti 
amplifikace a vyloučení kontaminace. Po poslední PCR (viz níže) je nutno tuto kontrolu 
provést opět a na relativně stále drahé DNA biočipy nanést jen ty vzorky, kde očekáváme, že 
jsou správné PCR produkty a kdy neproběhla žádná kontaminace vzorků.  
 Takto „před-obohacená“ DNA je pak hybridizována s RanplexCRC sondami, které 
byly syntetizovány speciálně za účelem detekce mutací (hlavně bodových ale i delecí a 
inzercí) v důležitých genech souvisejících s KRK: K-ras, BRAF, TP53, APC. Přičemž je 
známa daná bodová mutace nebo umístění a rozsah dané delece příp. umístění a sekvence 
dané inzerce. Pro každý úsek DNA a hledanou mutaci jsou poskytnuty dvě sondy (krátká a 
dlouhá). Dlouhá sonda má na svém 3’ konci sekvenci komplementární k části známé hledané 
sekvence dané oblasti mutace. Dále následuje, směrem k 5´ konci, tzv. "tag"sekvence 
komplementární ke specifickému "tag" místu na DNA-biočipu. („tag“ – ve smyslu: „značka“) 
Dále je na samotném 5’ konci sekvence pro navázání primeru značeného biotinem. Kratší 
sonda má na svém 5’ konci sekvenci párující se s částí sekvence DNA v místě mutace a také 
je zde fosforylována pro možnost proběhnutí ligace obou sond katalyzované DNA-ligázou 
(ligace následuje po MPCR a hybridizaci). Na 3’ konci má kratší sonda sekvenci 
komplementární k neznačenému primeru. Čili sondy jsou vyrobeny tak, aby byly 
komplementární ke všem bazím vyšetřované DNA včetně případných delecí či inzercí (jsou 
známa jejich umístění a sekvence – viz výše). Sondy jsou navrženy tak, aby pro MPCR 1 i 2 
dohromady bylo přítomno, dle sekvence bazí, 33 typů dlouhých sond a 33 typů krátkých sond 
přesně komplementárních k příslušnému úseku DNA – jednomu z těch, které jsou 
detekovatelné touto metodou. Jen plně komplementární sondy s vyšetřovanou DNA může pak 
DNA-ligáza propojit – sondy jsou zcela komplementární, tj. po celé délce se jejich baze párují 
s bazemi templátové, vyšetřované DNA. Není vynechán a ani nepřebývá v žádné sondě ani 
jeden nukleotid oproti templátu a chybí jen propojení obou sond fosfo-diesterovou vazbou, 
jejíž tvorba je katalyzována právě DNA-ligázou. Vznikne tak celistvý úsek DNA se sekvencí 



~ 48 ~ 
 

pro primer na každém konci a tudíž jen tyto dvě propojené sondy, pokud se k nim tímto ve 
vzorku vyskytuje přesně komplementární protějšek vyšetřované DNA, lze amplifikovat další 
PCR reakcí. Hybridizace trvá celkem 16 hodin s maximálním prodloužením nebo zkrácením 
doby o dvě hodiny. Probíhá při 60°C, což je poměrně vysoká teplota, relativně blízká 
denaturaci dvouvláknové DNA na jednovláknovou a spolu s dalšími parametry (složení pufru, 
ve kterém se daná nukleová kyselina nachází) zajišťuje, že spárování vyšetřované DNA a 
sond proběhne plně (nutné pro ligaci) pouze tam, kde došlo k plné komplementaritě. Tím je 
zajištěno po následujících krocích (viz dále), že ve výsledku budou namnoženy a na biočipu 
detekovány jen ty sondy, které měly svůj zcela přesný protějšek ve vyšetřovaném vzorku 
DNA.  

Po uvedené hybridizaci následuje časově relativně krátká ligace. Inkubace směsi 
s enzymem, při níž probíhá samotná ligace za teploty 54°C, trvá 15 minut a následná 
deaktivace enzymu při 98°C trvá 5 minut.  
 Následně, tedy po multiplexní PCR, hybridizaci, ligaci a další amplifikaci druhou, 
poslední PCR, jsou vzorky s DNA již relativně krátce ošetřeny (hybridizace na biočipu a pak 
následná konjugace tamtéž trvají každá zvlášť jednu hodinu) a vloženy do samotného DNA 
biočipového analyzátoru. Každé specifické místo (DTR = Discrete Test Region) na biočipu 
obsahuje přesně komplementární "tag" sekvence jen k jedné "tag" sekvenci příslušné dlouhé 
sondy, která je přesně komplementární jen k přesně určenému úseku běžné-kontrolní, 
případně přítomné mutantní, DNA včetně místa případné známé alterace. Každý biočip 
obsahuje 5x5 polí (DTRs), z nichž jsou dvě místa určena pro zorientování čipu pro 
vyhodnocovací software. (Při výrobě není zaručena stále stejná orientace biočipů v jejich 
držáku.) Tato dvě místa produkují chemiluminiscenční signál (viz níže) při vyhodnocování 
v přístroji vždy a jsou asymetricky rozložena na čipu (jedno místo je v rohu „čtverce“ o 5x5 
polích a druhé je od protilehlého rohu posunuto podél okraje biočipu o několik pozic). V 
přístroji dochází k detekci chemiluminiscenční reakce kamerou s CCD čipem chlazeným na 
minus 53°C a výsledek je vydán v tzv. RLU (Relative Light Units). Chemiluminiscence je 
dosaženo posledním krokem před vložením vzorků do analyzátoru - přidáním konjugátu 
streptavidinu s křenovou peroxidasou (HRP = HorseRadish Peroxidase).  
 Tato metoda - zejména díky struktuře sond a citlivosti DNA-ligasy na ne-
komplementární místa, díky použití jen jednoho nutného páru primerů pro PCR amplifikace a 
také díky využití paralelní detekce vzorků na DNA-biočipu - je schopna současně, paralelně 
detekovat celkem 33 úseků DNA (28 mutací a 5 wild-type kontrol – 2 WT kontroly pro gen 
APC, po jedné pro geny K-ras, TP53 a BRAF). - Pro jednu alikvótu vzorku nebo - v našem 
případě pro jeden vzorek - je určen jeden pár biočipů. Držák s biočipy pro RanplexCRC 
panel obsahuje dvě řady po třech čipech, čili t ři páry biočipů pro tři vzorky. První řada je 
určena pro produkty MPCR 1 (geny: K-ras, BRAF, TP53; jeden čip jak pro mutantní úseky 
tak pro kontroly - „divoké úseky“ DNA). Druhá řada je určena pro produkty MPCR 2 (gen 
APC; každý biočip opět současně pro mutantní úseky i pro WT kontroly). Celkově je na 
jednom čipu 25 pozic, z toho dvě jsou vyhrazeny pro značky orientující software, čili cekem 
23 DTR. Pro jeden vzorek nebo jednu alikvótu vzorku jsou použity dva biočipy s celkem 46 
pozicemi, z nichž se pro RanplexCRC panel využije maximálně celkem 33.  
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09.4. Pracovní postup  
 
09.4.1. Přehled reagencií 
[33] 

RanplexCRC set (s kat. č. EV3536A/B) je dodáván ve dvou částech (část 1: EV3536/A, 
část 2: EV3536/B). Analýzu lze provést jen s použitím obou částí. Část 1 (EV3536/A) by 
měla být skladována při teplotě +2 až +8OC. Část 2 (EV3536/B) by měla být skladována při 
minus 20OC. Část 1 se naopak nesmí zmrazit.  
 
část 1:  

- CRC BIOČIP 
Pevný substrát s navázanými jednořetězcovými (SS) oligonukleotidy. 
 
- CRC CONJ (konjugát) 
Streptavidin značený křenovou peroxidasou. 
 
- ARRAY BUF HYB 
6X SSPE pufr obsahující 0,1% Tween20 a konzervanty. 
 
- BUF POST-HYB 1 
2X SSC pufr obsahující 0,1% SDS a konzervanty. 
 
- BUF POST-HYB 2 
0,2X SSC pufr obsahující 0,1% SDS a konzervanty. 
 
- BUF WASH (koncentrát mycího pufru) 
20 mM Tris pufr, pH 7,4 obsahující detergenty a konzervanty. 
 
dále:  
- Luminol 
- Peroxid vodíku 
- Ranplex těsnící fólie 

 
část 2: 

 
- CRC MPCR 1 
Směs PCR primerů K-ras, BRAF a TP53 
 
- CRC MPCR 2 
Směs primerů APC. 
 
- CRC MUT PB 1 
Směs mutantních sond K-ras, BRAF a TP53. 
 
- CRC WT PB 1 
Směs WT sond K-ras, BRAF a TP53. 
 
- CRC MUT PB 2 
Směs mutantních sond APC. 



~ 50 ~ 
 

 
- CRC WT PB 2 
Směs WT sond APC. 
 
- BUF HYB 
Tris/HCl, KCl a EDTA pufr s detergentem. 
 
- BUF LIG 1 
Obsahuje kofaktor ligasy 
 
- BUF LIG 2 
Tris/HCl, KCl, MgCl2 pufr s detergentem 
 
- LIGASE 
Enzym v BTP/NaCl pufru obsahujícím glycerol a konzervanty 
 
- BUF LIGASE 
Ředicí roztok pro ligasu 
 
- PRIMERS 
Směs single pair PCR primerů a deoxynukleotid trifosfátů 

 
 
09.4.2. Stabilita a příprava činidel 
[33] 

LIGASE/BUF LIGASE 
Ligáza je dodávána jako koncentrát (s disperzním prostředí roztoku ve formě směsi 

vody a glycerolu – v takovýchto případech je mj. nutno roztok, kvůli jeho značné 
viskozitě, pipetovat zvláště opatrně k dodržení dostatečné přesnosti). Tento koncentrát je 
nutno před použitím naředit pufrem BUF LIGASE v poměru 1:40 - např. 1 µl roztoku 
LIGASE se přidává do 39 µl roztoku BUF LIGASE. Takto připravený pracovní roztok 
ligázy se musí spotřebovat do 30 minut a přebytek se poté likviduje. V setu je dostatek 
obou roztoků k provedení deseti ředění. 
 
CRC BIOCHIP 

Biočipy jsou dodávány již připravené k použití. V setu je 6 zvlášť zabalených nosičů, 
každý po 6 čipech. Políčka 1, 2 a 3 na nosiči odpovídají reakcím RanplexCRC mutant 1 a 
WT 1 (čili pro vyšetřování příp. mutací genů K-ras, BRAF, TP53), políčka 4, 5 a 6 
odpovídají reakcím RanplexCRC mutant 2 a WT 2 (čili pro vyšetřování příp. mutací genu 
APC). Biočipový nosič - viz obr. 6. Políčka 4, 5 a 6 také obsahují barevnou značku pro 
účely orientace. Po přidání činidel se tyto značky rozpustí a nemají vliv na další 
vyhodnocování. Biočipy jsou stabilní do data expirace při dodržení podmínek skladování: 
+2 až +8OC spolu s ochranou před světlem. Biočipy nelze opakovaně použít a po otevření 
fólie by měly být co nejdříve použity. 
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obr. 6: Jeden biočipový nosič (CRC BIOCHIP) – dle [33]:  

 
BUF WASH (conc.) 

Mycí pufr je dodáván jako koncentrát, který je třeba naředit destilovanou vodou. 
Faktor ředění je 31,25 (např. 32 ml koncentrátu + 968 ml vody). Naředěný mycí pufr je 
stabilní 30 dní při +2 až +8OC. (Připravuje se ve velkém nadbytku a lze jej skladovat pro 
mnoho následných měření.) 
 
CRC CONJ 

Roztok konjugátu je připraven k použití a stabilní do data expirace při +2 až +8OC. 
Během skladování se musí chránit před světlem a nezmrazuje se. 
LUM / PX 

Signální činidlo má dvě složky: Luminol (LUM, 1x10 ml) a peroxid vodíku (PX, 1x10 
ml), které je třeba před použitím smíchat v poměru 1:1. Na jeden čip je potřeba 250 µl 
signálního činidla. Celkový objem LUM a PX na celý nosič je 1 ml LUM + 1 ml PX, aby 
byl k dispozici přebytek signálního činidla. Tyto objemy se pipetují sterilní jednorázovou 
pipetou do čisté tmavé uzavíratelné lahvičky, poté se míchají na rotační míchačce 15 
minut. Doporučuje se přidávat LUM do roztoku PX již během opatrného míchání. Složky 
signálního činidla se musí během skladování chránit před světlem. Připravené signální 
činidlo je stabilní 4 hodiny při pokojové teplotě. 

 
 
09.4.3. Potřebné laboratorní náčiní a materiály 
 

1. Pomůcky a přístroje 
- inkubátor s vyhřívaným krytem (thermal cycler) schopný pojmout 0,2 ml zkumavky 

(Termocycler Px2, fa. Thermo-Hybaid) 
 

- mikrocentrifuga schopná pojmout zkumavky o objemu 0,2 ml, 0,5 ml a 1,5 ml. 
(Centrifuga Mikro 200, fa. Hettich Zentrifugen) 
 

- 0,5 – 1000 µl pipety  
(fa. Finnpipette, fa. Eppendorf) 
 

- vortex míchačka 
(TK 35 = ZK 3) 

 
- inkubátor – thermoshaker (2x), (typ: PHMP, fa. Grant Instruments)  

 
- čtečka čárových kódů, (typ: Heron D130 BLACK, fa. DATALOGIC) 
- tiskárna Dell Laser Printer 1720, fa. Dell 
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- osobní počítač, Dell OptiPlex GX745, fa. Dell 
- operační systém: Microsoft Windows XP Professional, ver. 2002, fa. Microsoft  
- biočipový analyzátor, Evidence Investigator, fa. Randox Laboratories   
 
- Náčiní a činidla pro gelovou elektroforézu 

(- DNA/RNA UV-cleaner box UCV/T-M 
 - TBE buffer EliPhore 10x conc., REF 50 121-1 
- ethidium bromide, SIGMA, E-1510 
- Pufr EliPhore UNO, LOT: UNO 06406 
- DNA Molecular Weight Marker XIII, 50 bp ladder, REF: 11 721 925 001 
- Agaróza EliPhore, kat.č. 50156.500, fa. Elisabeth Pharmakon 
- mikrovlnná trouba 
- Digit. Váha CGX VIBRA 
- Transluminátor FOTO/UV 15, fa. Fotodyne inc.) 
 

- chladicí blok 
 

- laminární box: NUAIRE NU-437-400E,A2 
- laminární box: BIOHAZARD ESCO 

 
 

2. Materiály 
- filtrové pipetové špičky (zbavené DNA, DNasy a RNasy) 

(fa. Gilson, DF1000ST, DF200ST, DF50ST, DF10ST) 
 

- 0,2 ml mikrocentrifugové zkumavky (zbavené DNA, DNasy a RNasy, - fa. Thermo-
Scientific) 

  
3. Činidla 
- QIAamp PCR Purification Kit (50 reakcí) (Qiagen kat. č. 28104) 
- AmpliTaq Gold (100 reakcí) (Applied Biosystems kat. č. N808-0240) (včetně 10x 

PCR pufru) 
- PhusionTM High-Fidelity DNA Polymerase (> 60 reakcí) (FINNZYMES kat.č. F-

530S) (včetně 5x HF pufru a DMSO) 
- voda zbavená nukleas (SIGMA, W4502) 
- dNTPs (deoxyribonukleotidy,  10 mM DTP mix Invitrogen kat. č. 18427-013) 
- TE pufr pH 8,0 (10 mM Tris pH 8,0, 1 mM EDTA pH 8,0) – (fa. Invitrogen)  

 
 
09.4.4. Časové nároky 
 
 V našem případě je vynechána nutnost extrakce DNA ze stolice či jiného zdroje. 
V průběhu jednoho dne je možno provést obohacení DNA, tj. první PCR (MPCR), analýzu 
(gelová elektroforéza pro posouzení výsledků PCR amplifikace a případné kontaminace) a 
purifikaci obohacené DNA. Hybridizaci obohacené DNA a RanplexCRC sond necháváme 
proběhnout přes zbytek odpoledne a noc (hybridizace trvá 16 ± 2 hodiny). Ligaci, PCR 
amplifikaci (opět s následnou elektroforézou – je nutno ověřit kvalitu výsledku dříve, než se 
použijí drahé DNA biočipy) a hybridizaci na biočipech lze provést následující, druhý den.  
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09.5. Protokol pracovního postupu 
 
09.5.1. Obohacení izolované DNA 
[33] 
 Předně, vzhledem k vysoké citlivosti PCR metody amplifikace DNA, je nutno 
dodržovat řadu opatření k zamezení kontaminace vzorků: Je doporučeno používat pipety 
vyhrazené v laboratoři jen pro tuto metodu a tento konkrétní krok (multiplexní PCR), je nutno 
používat filtrové, jednorázové špičky. Dále je, všeobecně, třeba dbát vhodného systému 
značení zkumavek.  
 Prvním krokem je tedy multiplexní PCR (MPCR) – tj. metoda PCR využita pro 
několik cílových úseků DNA – genů či variant, alel genů zároveň. MPCR 1 je určena pro 
geny K-ras, BRAF a TP 53. MPCR 2 je určena pro tři varianty, alely genu APC. Pro každou z 
těchto dvou reakcí je požadováno alespoň 600 ng templátové DNA. DNA-dependentní DNA 
polymeráza „PhusionTM High-Fidelity DNA Polymerasa“ (FINNZYMES kat. č. F-530S) je 
nám dodávána a je doporučována jako vysoce přesná DNA polymeráza, která je vhodná pro 
tyto reakce.  
 
MPCR Protokol: 
 
Všechny komponenty MPCR reakce (kromě DNA polymerázy - ta se má uchovat až do 
použití na ledu) se nechají temperovat na teplotu místnosti. Každý vzorek templátové DNA 
(při vyšetřování stolice obvykle 3 alikvóty na každý vzorek - připraveny tak, aby byl obsah 
DNA v každém vzorku alespoň 600 ng, v našem případě byla použito 200 ng templátové 
DNA, což by mělo postačovat – viz 11.1.1. Obohacení izolované DNA – konkrétní postup) se 
promíchá na vortex míchačce a rychle stočí na centrifuze.  
 

1. Následující komponenty reakce jsou ve výsledku přidány do mikrocentrifugové 
zkumavky (zbavené DNA, a všech nukleáz: DNasy i RNasy) – všechny roztoky jsou 
vytemperovány na pokojovou teplotu, s výjimkou DNA polymerázy a templát DNA je přidán 
v jiné místnosti: 

 
MPCR Reakce 1 (K-ras/BRAF/TP53) 
 

Komponenta    Výrobce    Objem   Výsledná koncentrace 

5X Phusion HF pufr   FINNZYMES (kat.č.F-530S)   10 µl   1X 

Směs 10mM dNTP   Invitrogen nebo jiný      1 µl  0,2 mM každá 

CRC MPCR 1    Randox Laboratories (EV3536A/B)10 µl   (různé) 

Templát DNA         >1 µl   600 ng 

DMSO     FINNZYMES (kat. č.F-530S)   1,5 µl   3% 

Nuclease-free voda   Invitrogen nebo jiný            do 50 µl   - 

Phusion High-Fidelity  FINNZYMES (kat. č. F-530      0,8 µl  1,6 U 
DNA Polymerasa              
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MPCR Reakce 2 (APC) 
 

Komponenta    Výrobce    Objem   Výsledná koncentrace 

5X Phusion HF pufr   FINNZYMES (kat.č.F-530S)    10 µl   1X 

Směs 10mM dNTP   Invitrogen nebo jiný      1 µl   0,2 mM každá 

CRC MPCR 2    Randox Laboratories (EV3536A/B)10 µl  (různé) 

Templát DNA        >1 µl   600 ng 

DMSO     FINNZYMES (kat. č.F-530S)        1,5 µl  3% 

Nuclease-free voda   Invitrogen nebo jiný            do 50 µl  - 

Phusion High-Fidelity  FINNZYMES (kat. č. F-530S) 0,8 µl  1,6 U 
DNA Polymerasa              
 
DNA polymerása se musí pipetovat opatrně (roztok obsahuje 50% obsah glycerolu) tak, aby 
nedošlo k napipetování chybného objemu a má být pipetována jako poslední komponenta 
před přidáním templátu DNA. Templát, pro zabránění kontaminace, se musí přidávat v jiném 
prostoru, než kde probíhá tato příprava těchto „master mixů“ pro MPCR 1 a 2. Provádí se i 
kontrola pro vyloučení kontaminace - negativní PCR kontrola, kdy se templát nahradí 
„nuclease-free“ vodou. Každý z obou rozpisů složek v tabulce (pro MPCR 1 a 2) je určen pro 
jednu alikvótu vzorku. Tímto jsou připraveny vzorky v mikro-centrifugových zkumavkách 
(celkový objem zkumavky 200 µl) pro proběhnutí MPCR reakcí.  

 
Každá zkumavka by se měla promíchat na vortex míchačce a rychle stočit na centrifuze. 
 
Dále se zkumavky umístí do inkubátoru (thermal cycler) a inkubují 1 minutu při 98oC, aby 
došlo ke kompletní denaturaci templátu (rozvolnění ds, double strand DNA na 
jednovláknovou, single strand, ss DNA) a aktivaci DNA polymerasy. 
 
Thermal cycler se naprogramuje na provedení 45 cyklů, pro obě MPCR, podle tohoto 
schématu: 
 
 
denaturace  10 sekund  při 98°C 
chlazení  18 sekund  při 60°C 
prodloužení 18 sekund  při 72°C 
 
(Je nutno počítat s časovou prodlevou při každém ohřívání či chlazení vzorků v inkubátoru – 
čas pro každý krok cyklu se počítá až od dosažení navolené teploty s možnou určitou malou 
nepřesností.)  
 
A poté závěrečné prodloužení 5 minut při 72oC. 
 
Poté lze zchladit zkumavky na 4OC a krátkodobě (tzn. desítky minut, maximálně několik málo 
hodin) skladovat, nebo lze přerušit práci a dlouhodobě sladovat vzorky při zmrazení na minus 
20OC.  
 
Pro ověření úspěšnosti obou MPCR a vyloučení kontaminace se provádí analýza cca 10 µl (v 
našem případě 5 µl) z každé zkumavky na 3% (v našem případě 2%) agarosovém gelu, 
obarveném ethidium bromidem vedle standardů 100bp eventuelně (v našem případě) 50 bp 
DNA. Mělo by být pozorovatelných 5 produktů: 192bp, 214bp, 256bp, 312bp a 343bp pro 
reakci 1 (viz obr. 1 – s 100 bp standardem) a tři produkty pro reakci 2: 248bp, 408bp, 513bp 
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(viz obr. 2 - s 100 bp standardem). Problém může nastat, pokud je nedostatečný pročet pruhů 
na elektroforéze pro jednotlivé amplifikační reakce s templátem cílové DNA nebo došlo 
naopak ke kontaminaci v negativní kontrole.  
 
Pro ilustraci uvádím následující obrázek (obr. 7) z firemní dokumentace k laboratornímu 
postupu:  
 
obr. 7 (dle [33]):  
 

 
 
A následující snímek (obr. 8) ze dne 02. 02. 2009 získaný během tréningu od zástupce fy. 
Randox Laboratories:  
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obr. 8: Zkušební elektroforéza pro produkty MPCR 1 a MPCR 2 (trénink k metodě): 
 

 
 
 
Komentář k předchozímu obrázku: 
 

1) Pozice – 50 bp standard 
2) Až 7) Pozice – produkty MPCR 1 – alespoň u některých vzorků je vidět požadovaných 

5 produktů 
8) Pozice – negativní kontrola (bez kontaminace) 
9) Až 14) produkty MPCR 2 – u všech vzorků jsou vidět požadované 3 produkty 
15) Pozice – negativní kontrola (bez kontaminace) 

 
Každou zkumavku s produkty reakce MPCR je nutné purifikovat pomocí kitu 

QIAquick PCR Purification Kit (Qiagen kat. č. 28104), čímž získáváme 30 µl čistého MPCR 
produktu. Takto připravené produkty mohou být hybridizovány v následujícím kroku.  
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09.5.2. Purifikace produkt ů MPCR 
[1] 
 Purifikaci provádíme pomocí kitu QIAquick PCR Purification Kit (Qiagen kat. č. 
28104).  
Je určen pro purifikaci jak jednovláknové tak i dvouvláknové DNA jako produktu PCR ale i 
jiné enzymatické reakce. Tato metoda očištění úseků DNA oddělí fragmenty dlouhé od 100 
bp po 10 kbp od primerů, nukleotidů, polymeráz a solí.  
  
 
Postup:  
 

1) Přidáváme pět objemových dílů PB pufru k jednomu dílu PCR vzorku do sterilní 
zkumavky.  
 

2) Směs promícháme a napipetujeme do mikrocentrifugové QIAquick zkumavky 
s kolonkou, ta se pak umístí do sběrné 2 ml zkumavky.  
 

3) Sestavu umístíme do mikrocentrifugy a stočíme jednu minutu při 13900 rpm (cca 
10 000 g) – tento čas a otáčky se používají v celém tomto postupu beze změny.  
 

4) Odstředěný roztok se vylije do odpadu a QIAquick zkumavka se umístí zpět do sběrné 
zkumavky.  
 

5) K omytí se přidá 750 µl PE pufru do QIAquick zkumavky vložené do sběrné 
zkumavky (s přimíchaným 96-100 % etanolem) a opět se sestava stočí na centrifuze.  
 

6) Odstředěný roztok se vylije do odpadu a bez přidání jakéhokoliv pufru se sestava opět 
centrifuguje pro dostatečné odstředění zbytku etanolu.  
 

7) Zkumavka QIAquick se umístí do 1,5 ml mikrocentrifugové zkumavky.  
 

8) K eluování DNA se přidá do této zkumavky 50 µl EB pufru (10 mM Tris-CL, pH 8,5) 
nebo voda zbavená nukleáz na membránu QIAquick zkumavky (špička pipety se 
nesmí dotknout membrány a eluční pufr musí být rozprostřen rovnoměrně na 
membráně) a opět se sestava centrifuguje po asi 1 minutu.  
 

Maximální účinnost eluce je v rozmezí pH od 7,0 po 8,5  - při použití vody je vhodné pH 
ověřit. Získaná DNA se musí skladovat při minus 20°C, protože DNA může degradovat 
bez přítomnosti pufru. (Purifikovaná DNA může být také eluována v TE pufru (10mM 
Tris-Cl, 1mM EDTA, pH 8,0), ale EDTA může inhibovat následné enzymatické reakce.) 
[1]  
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09.5.3. Hybridizace Ranplex-CRC sond 
[33] 

Každý produkt předchozí, MPCR reakce je rozdělen do dvou hybridizačních reakcí: 1) 
s přirozenými (wild type, WT) sondami a 2) s mutantními (MUT) sondami. 
 
Postup hybridizace: 
 

1. Následující komponenty setu se nechají ohřát na teplotu místnosti (ale ne déle než 1 
hodinu): 
 
BUF HYB   (Hybridizační pufr) 
CRC MUT PB 1  (Směs mutantních sond 1  - pro MPCR 1) 
CRC WT PB 1  (Směs wild-type sond 1     - pro MPCR 1) 
CRC MUT PB 2  (Směs mutantních sond 2  - pro MPCR 2) 
CRC WT PB 2  (Směs wild-type sond 2     - pro MPCR 2) 
 
(Tyto reakční komponenty by se měly rychle promíchat na vortex míchačce a krátce 
stočit na centrifuze.) 
 

2. Každý produkt MPCR (purifikovaný pomocí QIAquick PCR) se naředí v poměru 
1:100 s TE pufrem (pH 8,0). Dvě 5 µl alikvóty každého MPCR produktu se napipetují 
do dvou zvlášť označených 0,2 ml mikrocentrifugových zkumavek (bez DNA, DNasy, 
RNasy ). První alikvóta bude hybridizovat s mutantními sondami a druhá s WT 
sondami. Zkumavky jsou pak umístěny do inkubátoru (thermal cycleru) a inkubují se 
5 minut při 98OC, následně ochladí na 25OC. Tuto teplotu je třeba udržovat až do 
přidání komponent hybridizace (ne déle než 30 minut). 
 

3. Připraví se následující čtyři hybridizační směsi (a. a b. pro MPCR 1, c. a d. pro MPCR 
2): 
 
a. 1,5 µl BUF HYB, přidá se 1µl CRC MUT PB 1 
b. 1,5 µl BUF HYB, přidá se 1µl CRC WT PB 1 
c. 1,5 µl BUF HYB, přidá se 1µl CRC MUT PB 2 
d. 1,5 µl BUF HYB, přidá se 1µl CRC WT PB 2 
 
do jednotlivých 0,2 ml mikrocentrifugových zkumavek. Tyto hybridizační směsi se 
musejí připravovat v místnosti oddělené od přípravy MPCR/PCR templátů, aby bylo 
minimalizováno riziko jejich kontaminace. Pro každou analýzu se také připravuje 
negativní kontrola (MPCR produkt nahrazen beznukleázovou vodou). Každá 
hybridizační směs se přidá k odpovídajícímu denaturovanému MPCR produktu (a 
zároveň jemně promíchá pipetou).  
 

4. Směsi se vzorky se pak inkubují 1 minutu při 95OC a následně 16 ± 2 hodiny při 60OC 
v thermal-cycleru (inkubátoru).  

Po tomto kroku nelze přerušit práci - po 16 hodinách se bezprostředně pokračuje následujícím 
krokem (ligací). Hybridizace může trvat maximálně s tolerancí ± 2 hodiny – delší doba 
hybridizace by vedla k nevhodnému průběhu následujících reakcí. Až do přidání ligační směsi 
se udržuje teplota na 60oC. 
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09.5.4. Ligace 
[33] 
 
Postup: 
 

1. Následující komponenty necháváme vytemperovat na teplotu místnosti (ne déle než 1 
hodinu) 
 
BUF LIG 1 (pufr s kofaktorem ligázy) 
BUF LIG 2 (Tris/HCl, KCl, MgCl2 pufr s detergentem) 
BUF LIGASE  
 
(Každý roztok by se měl promíchat na vortex míchačce a krátce stočit na centrifuze. 
Roztok LIGASE se musí umístit na led.) 
 

2. Roztok LIGASE se ředí před použitím pufrem BUF LIGASE v poměru 1:40.  
(40 µl naředěného roztoku stačí na vzorek jednoho pacienta (ve třech alikvótách).) 
 

3. Pro každý produkt hybridizačních reakcí se připraví tato směs: 
 
BUF LIG 1   3 µl 
BUF LIG 2     3 µl 
Naředěná LIGASA    1 µl 
bez-nukleázová voda  25 µl 
 
(celkem 32 µl) 

 
4. Teplotu v inkubátoru s hybridizačními produkty snížíme z 60OC na 54OC. Zkumavky 

se nesmějí vyndat z inkubátoru během následujícího pipetování ligační směsi – 
přidává se celkem 32 µl ligační směsi do každé zkumavky v inkubátoru a jemně se 
promíchá opakovaným pipetováním. Následně se inkubuje směs 15 minut při 54OC a 
pak 5 minut při 98OC pro deaktivaci ligasy, dále se směs ochladí na 4OC. (Vzniklé 
produkty ligace lze krátkodobě skladovat při 4OC nebo dlouhodobě zmrazit na teplotu 
nižší než –20OC , v této fázi lze přerušit práci) Je však doporučeno provést následující 
krok PCR amplifikace bez odkladu.  

 
 
09.5.5. PCR amplifikace hybridizovaných-ligovaných RanplexCRC sond  

[33] 

K dispozici je směs primerů včetně dNTP (deoxynukleosidtrifosfátů), aby byla 
zajištěna správná amplifikace. Ta probíhá pomocí polymerasy AmpliTaq Gold (Applied 
Biosystems, kat. č. N808-0240) – následující postup je optimalizován pro tento enzym. 

 
Postup PCR amplifikace: 
 

1. Lahvička „PRIMERS“ a 10xPCR pufr se nechají vytemperovat na pokojovou teplotu. 
AmpliTaq Gold polymeráza se umístí na led.  
 



~ 60 ~ 
 

2. Pro každý produkt ligace se připraví následující PCR směs: 
 
PRIMERS        2 µl 
10X PCR buffer     4 µl 
AmpliTaq Gold  0,5 µl 
Nuclease-free voda 33,5 µl 
 
(celkem pro každý produkt ligace 40 µl) 

  
3. PCR směs (40 µl) se pipetuje do 0,2 ml mikrocentrifugových zkumavek (bez DNA, 

DNasy, RNasy). Nedoporučuje se používat 0,2 ml proužky kvůli zvýšenému riziku 
kontaminace. Negativní kontrola se zařadí pro každý vzorek: produkty ligace se 
nahradí bez-nukleázovou vodou. 
 

4. Produkty ligace lze vyndat z inkubátoru. Každou zkumavku je vhodné opatrně 
promíchat na vortex míchačce a krátce stočit na centrifuze. Přidá se 10 µl z každého 
produktu ligace do odpovídající zkumavky s PCR směsí. (Pokud se ihned nezpracují 
všechny produkty ligace, lze je skladovat dlouhodobě při –20OC.) Opět je vhodné 
jemně promíchat všechny zkumavky na vortex míchačce a stočit na centrifuze.  
 

5. Zkumavky se umístí do inkubátoru a 5 minut zahřejí na teplotě 95OC pro kompletní 
denaturaci templátu a aktivaci enzymu. 

 
6. Následuje 35 cyklů PCR amplifikace: 

 
denaturace  20 sekund při 95°C 
chlazení  30 sekund při 60°C 
prodloužení 30 sekund při 72°C 
 
A poté závěrečné prodloužení 5 minut při 72oC. 

 
7. Produkty PCR lze poté krátkodobě uchovat při 4OC nebo dlouhodobě při –20OC. 

 
Následně se analyzuje cca 10 µl (v našem případě 5 µl) každého produktu elektroforézou na 
3% (v našem případě 2%) agarosovém gelu, barveném ethidium bromidem, s porovnáním se 
standardy 50 či 100bp DNA. Pozitivní produkty by měly být ≥100bp (viz obr. 9). Může být 
pozorováno více amplifikovaných produktů jednoho vzorku. Všechny negativní kontroly 
musejí být na elektroforéze prázdné. Chybu indikuje případ, kdy PCR nevyšlo nebo došlo ke 
kontaminaci negativních kontrol. Pozitivní produkty PCR můžeme analyzovat v dalším kroku 
(biočipová analýza) – je vhodné testovat na bio-čipech jen pozitivní produkty reakcí z důvodu 
stále poměrně vysoké ceny biočipů.  (V této fázi lze přerušit práci a zmrazit produkty PCR na 
teplotu minus 20OC nebo nižší.)  
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obr. 9: Zkušební elektroforéza pro produkty 2. PCR (dle [33]):  
 

 
 
09.5.6. Hybridizace na biočipech 
[33] 
 
(Hybridizace amplifikovaných RanplexCRC sond na evidence®  biočipech) 
 
Tato práce se musí provádět v místnosti oddělené od izolace DNA a PCR amplifikace. 
 

Každý biočipový nosič obsahuje 6 políček (čipů). Políčka 1, 2 a 3 slouží pro stanovení 
MUT PB1 a WT PB1 (tj. pro detekci WT a mutací v genech: K-ras, BRAF, TP53), tedy 
MPCR reakce 1. Políčka 4, 5 a 6 slouží ke stanovení MUT PB2 a WT PB2, tedy produkty 
MPCR 2 (gen APC). - Viz obr. 10. Jeden nosič tedy obvykle odpovídá jednomu trojitě 
testovanému vzorku jednoho pacienta.  
 

Hybridizace probíhá při 60OC a konjugace při 37OC. Proto jsou potřeba dva 
thermoshakery evidence investigatorTM. (Je doporučeno každý thermoshaker vytemperovat na 
požadovanou teplotu 30 minut před použitím.) Roztoky ARRAY BUF HYB, POST-HYB 1 a 
BUF POST-HYB 2 by měly být těsně před použitím vytemperovány v lázni na 60OC. 
Roztoky CRC CONJ a naředěný BUF WASH by měly být před použitím vytemperovány na 
teplotu místnosti. 

 
obr. 10: Přiřazení očíslovaných biočipových polí alikvótám (dle [33]): 

 

 
 
Postup:  
 
1. Vytemperuje se požadované množství biočipových nosičů a pozitivních PCR produktů 

na teplotu místnosti. 
 

2. Produkty PCR se denaturují 5 minut při 95oC. Poté se ihned umístí do ledové lázně. 
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3. Roztok ARRAY BUF HYB, po zahřátí na 60OC v lázni, se napipetuje po 220 µl do 
každého políčka (čipu). 
 
Každá alikvóta zvlášť se pipetuje na biočip do dvojic políček – tři alikvóty postupně 
takto: políčka 1 a 4, 2 a 5, 3 a 6  
- jedna dvojice políček je určena pro jeden vzorek.  
 
Např. pro první alikvótu platí:  
- do políčka 1 se napipetuje 15 µl PCR produktu CRC MUT PB1 (MPCR 1) a 15 µl 
PCR produktu CRC WT PB 1 (MPCR 1) – tj. amplifikované RanplexCRC sondy pro 
mutatní a WT úseky DNA z MPCR 1.  
- do políčka 4 se napipetuje 15 µl PCR produktu CRC MUT PB2 (MPCR 2) a 15 µl 
PCR produktu CRC WT PB 2 (MPCR 2) – tj. amplifikované RanplexCRC sondy pro 
mutatní a WT úseky DNA z MPCR 2.  
 
 
Nosiče se poté utěsní dodanou těsnící fólií, aby nedošlo k vypařování během následné 
inkubace s probíhající hybridizací.  
 

4. Držák s utěsněnými biočipovými nosiči se umístí do thermoshakeru a inkubuje jednu 
hodinu při 60OC a otáčkách 370 rpm. 
 

5. Poté se vyjme držák s nosiči z thermoshakeru. Opatrně se sejme těsnící fólie a vytřepe 
se obsah jamek do odpadu rychlým pohybem.  
 

6. Roztok BUF POST-HYB 1 se vyndá z lázně 60OC a přidá se z něj 250 µl do každého 
políčka. Držák se opět umístí do thermoshakeru a inkubuje 5 minut při 60OC a 
otáčkách 370 rpm. Držák se pak opět vyjme a jeho obsah se vytřepe do odpadu. 
 

7. Ještě jednou se opakuje krok 6. 
 

8. Roztok BUF POST-HYB 2 vyndá z 60OC lázně a přidá se z něj 250 µl do každé 
jamky. Opět se umístí držák do thermoshakeru a inkubujte 5 minut při 60OC a 
otáčkách 370 rpm. Držák se opět vyjme a vytřepe se obsah do odpadu. 
 

9. Ještě jednou se opakuje krok 8. 
 

10. Poté se ihned provedou tři rychlá promytí naředěným pufrem BUF WASH 
(vytemperován na teplotu místnosti). Nalije se nejprve cca 250 µl pufru do každé 
jamky, potom jemně poklepe na držák a rychle se vytřepe obsah do odpadu, aby 
v jamkách nezbyla žádná kapalina. Žádná jamka se nemá přelít - mohlo by dojít ke 
kontaminaci sousedních políček.  
 

11. Přidá se 250 µl roztoku CRC CONJ vytemperovaného na pokojovou teplotu do každé 
jamky a umístí držák s biočipovými nosiči do druhého thermoshakeru (vytemperován 
na 37OC) a inkubuje se 1 hodinu při 370 rpm. Během této doby probíhá konjugace.  
 

12. Po inkubaci se vyndá držák a prudce se vytřepe obsah do odpadu. Provede se pětkrát 
rychlé promytí pufrem BUF WASH, obdobně jako v kroku 10.  
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13. Poté se naplní jamky destilovanou vodou a lze je ponechat takto naplněné až do 
vyhodnocení na analyzátoru, maximálně však po 30 minut.  

 
 
09.6. Zobrazení a zpracování výsledků 
[33] 
 

Zobrazení biočipů probíhá v analyzátoru evidence investigatorTM. Analýza probíhá 
postupně po jednotlivých biočipových nosičích (každý nosič může obsahovat 3 alikvóty 
jednoho pacienta nebo, v našem případě, tři vzorky obvykle od různých pacientů). Biočip 
obsahuje tři dvojice čipů, šest čipů uspořádané ve dvou řadách po třech biočipech. První řada, 
trojice je pro produkty MPCR 1, současně (každý čip) jak pro detekci wild-type kontrol tak 
případných úseků s mutacemi. Druhá trojice je obdobně pro detekci produktů MPCR 2. Těsně 
před vložením do analyzátoru se musí vytřepat prudkými pohyby destilovaná voda (viz oddíl 
09.5.6. Hybridizace na biočipech, poslední, třináctý krok) a na závěr se jemně vytřepou do 
buničiny zbytky kapaliny. Do každé jamky se přidává 250 µl pracovního, signálního činidla 
(luminol a peroxid vodíku, před použitím smíchané v poměru 1:1), biočipový nosič se zakryje 
stínítkem a přesně po 2 minutách (±10 s) se vloží do analyzátoru evidence investigatorTM. 
Získání a zobrazení výsledků proběhne podle přednastavených programů.  
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10. Výsledky a diskuze 
 
10.1. Úvod k výsledkům 
 

Samotnou práci v laboratořích Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. 
LF UK a VFN  jsem prováděl pod pečlivým vedením odb. as. MUDr. Zdislavy Vaníčkové 
v rozmezí od února po červenec 2009. Celkový čas strávený v laboratoři byl cca 120 hodin. 
Mimo dále uvedené dny probíhaly přípravné práce v těchto laboratořích včetně např. nácviku 
pipetování a přípravy elektroforézy.  
 
 Provedli jsme experimenty včetně měření na přístroji Evidence InvestigatorTM 
ve dnech:  
 

- 2. až 4. února 2009 (3 dny), kdy probíhalo školení zástupcem (M. Sc. Mark Latten)  
od firmy Randox Laboratories Ltd. – výsledky zde dále budou také uvedeny a jsou 
zmíněny v menší míře i v sekci věnované metodice a v kapitole 11.1. Konkrétní 
příklad pracovního postupu.  

-  
Následující experimenty probíhaly obvykle dva dny v týdnu: 
 

- 29. 04. - 30. 04. 2009 – výsledky pro pacientský vzorek L7 a buněčnou linii 2 (CL2), 
podrobnosti viz dále 

- 22. 07. - 23. 07. 2009 – výsledky 3x (na dvou plně využitých biočipových nosičích – 
druhý z nosičů byl pak otestován podruhé po proběhnutí cca 9 minut od jeho prvního 
snímání) pro pacientský vzorek L6 s různými vstupními koncentracemi a v různých, 
odstupňovaných ředěních – viz dále.  

- 24. 06. 2009 – byl jen předpřipraven a následně zamražen materiál (CL2, L4 a L6) pro 
další pokusy ve dnech 29. 07. 2009 a 30. 07. 2009 – viz dále. Proběhly pouze: MPCR 
1 a MPCR 2, zkušební elektroforéza a purifikace.  

- 29. 07. -  30. 07. 2009 – výsledky 2x (plně využity dva biočipové nosiče, u druhého 
nosiče byl použit předpřipravený materiál ze dne 24. 06. 2009 – detaily viz dále.  
 
(Každý uvedený „výsledek“, ve skutečnosti vždy znamená obdržení výsledku z celého 
biočipového  nosiče se třemi páry čipů – vždy pro tři vzorky resp. alikvóty.)  

 
 
K jednotlivým vzorkům: 
 
Vzorky označené L4, L6 a L7 pocházejí všechny od zdravých pacientů (pacientů bez KRK):  

- L4 je vzorek od zdravé ženy 
- L6 je vzorek od zdravého muže  
- L7 je vzorek od zdravé ženy (jiné než v případě vzorku L4) 

 
Vzorky CL1 a CL2 pocházejí z buněčných linií 1 a 2 (Cell Lines). Tyto vzorky byly dodány 
firmou Randox Laboratories Ltd. Dodaná a také použitá koncentrace od buněčných linií byla 
200 ng/µl.  
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CL1 je buněčná linie SW-480. 
CL2 je buněčná linie HT-29. 
 
Přítomné mutace v buněčných liniích:  
 
CL1 obsahuje následující mutantní a wild-type alely:  

pro biočip 1 (produkty MPCR 1) - 
- K-ras12.2Val  
- TP53 273.2 
- BRAF600.2WT 
- TP53175.2WT 
pro biočip 2 (produkty MPCR 2) - 
- APC1338.1 
- APC876.1WT 
- APC1450.1WT 

 
CL2 obsahuje následující mutantní a wild-type alely:  

pro biočip 1 (produkty MPCR 1) - 
- BRAF (zde je stanovována jen jediná mutace: BRAF600_2) 
- TP53 273. 2  
- BRAF600.2WT 
- TP53175.2WT 
- Kras12.1 WT 
pro biočip 2 (produkty MPCR 2) - 
- APC1554_ins 
- APC876.1WT 
- APC1450.1WT 

 
 

Obecněji k buněčným liniím:  
 Jsou to stabilní tkáňové kultury nádorových buněk po určité době jejich stabilizace – 
včetně dosažené relativní stability jejich genomu. Přesto je z nich genomová DNA 
extrahována jen po určitou dobu. – Původně jsou tyto linie připravovány ve větším množství 
buněk, zamraženy z větší části a po uvedenou dobu na kultivaci a extrakci DNA je využíváno 
jen několik málo jejich alikvót.  
 
 

Výsledky experimentů jsou uvedeny ve formě tabulek v příloze (konkrétně kap. 11.2 
Tabulky s primárními daty a připojený komentář), v následující kapitole 10.2 jsou pro větší 
přehlednost uvedeny ve formě grafů a jsou zde doplněny statistickým vyhodnocením.  
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10. 2. Konkrétní výsledky a statistické zpracování:                                                                  
 
 Při statistickém zpracování výsledků jsem vycházel z měření prováděných na vzorcích 
DNA z buněčných linií námi označovaných CL1 a CL2. V jejich případě znám předem, jaké 
alely jsou u nich přítomny z celkově 33 detekovatelných alel. Hodnoty úrovní signálů u těchto 
alel, kde je očekávána detekce mutace nebo přítomnost WT alely, dále krátce označuji jako 
„signál“, oproti úrovním signálů vyšetřovaných u alel, které se v daném vzorku nevyskytují, a 
tudíž v optimálním případě by zde měla být obdržena nulová úroveň signálu – hodnoty zde 
krátce označuji dále jako „šum“ či „pozadí, background“.  

 
Jednak jsem použil jednoduchý vzorec pro popis odstupu signálu od šumu:  

min sg  / max bg . Zde je poměřena minimální hodnota signálu vůči maximální hodnotě šumu. 
Pokud existuje taková mezní hodnota (cut-off), že hodnoty pod ní představují šum a hodnoty 
nad ní signál, musí být tento poměr větší než 1:1. Signál by navíc měl mít dostatečný odstup 
od šumu – měla by existovat bezpečná „oblast“, mezera v hodnotách mezi šumem a signálem. 
Pak by uvedený poměr měl být ještě výrazně vyšší než 1:1. 
 
Výsledek v případě CL1:  

CL1 CL1, 04.02.2009, 1:175  CL1, 30.07.2009, 1:100  

min sg / max bg  0,37 0,06 
 
Výsledek v případě CL2:  

CL2 CL2, 30.04.2009,1:100 CL2, 30.07.2009,1:100 

min sg / max bg  0,73 0,02 
 
Z toho vyplývá, že oblasti hodnot šumu a signálu se značně překrývají a celé měření je tak 
výrazně znehodnoceno.  

 
Dále jsem hledal cut-off hodnotu pomocí konstrukce tolerančního intervalu pro data 

šumu z měření na vzorcích DNA od buněčných linií – tedy na těch vzorcích, kde vím, jaké 
alely se ve skutečnosti v daném vzorku vyskytují, a která data tedy mám považovat za šum a 
která za signál. Toleranční interval je konstruován tak, aby s určitou, zvolenou 
pravděpodobností pokryl určité procento dat šumu. V podstatě se jedná o odhad kvantilů 
rozdělení těchto dat. Za cut-off hodnotu se zde pak dá považovat horní hranice tolerančního 
intervalu – přesněji se jedná o odhad tzv. horní referenční meze.  

 
Nejprve bylo nutno vyloučit ze zpracování dat případné odlehlé hodnoty, kdy jsem 

použil neparametrickou metodu - Dixonův test [35].  
 
Dixonův test: 
 
Qn = (xn – xn-1) / (xn – x1) 
 
kde:  
xn  ... je maximální dosažená hodnota šumu 
xn-1 … je druhá nejvyšší dosažená hodnota šumu 
x1 … je nejnižší dosažená hodnota šumu.  
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Za hladinu významnosti α jsem zvolil 5 %. Pro ni a pro konkrétní počet naměřených 
hodnot šumu jsem v tabulce pro Dixonův test vyhledal kritickou hodnotu a výsledek výpočtu 
s ní porovnal. Při výsledku vyšším, nežli je kritická hodnota, se považuje nejvyšší hodnota 
souboru za odlehlou a z dalšího zpracování se vylučuje. Takto se pokračuje na souboru dat, 
dokud se v něm takto nacházejí odlehlé hodnoty [35]. Zjistil jsem, že v žádném měření 
takováto odlehlá hodnota není.  

Následně bylo nutno pro další postup ověřit, zda data mají rozdělení dostatečně blízké 
normálnímu rozdělení, na což jsem použil v demoverzi programu GraphPad InStat verze 3.05 
(od firmy GraphPad Software, Inc.) Kolmogorovův–Smirnovův test. Toto bylo splněno ve 
třech ze čtyř případů – v případě vzorku CL2 laboratorně zpracovávaného dne 30.07.2009 
bylo nutno data  nejprve transformovat logaritmováním. Následně výpočet odhadu horní 
referenční meze je [36]: 
 
Ar(X) + cp * σ(X) 
 
kde: 
Ar(X) … je zde aritmetický průměr hodnot šumu,  
cp … je kritická hodnota standardizovaného normálního rozložení,  
σ(X) … je směrodatná odchylka hodnot šumu. 
 
Tento postup lze použít jak pro „surová“ data, tak pro Ar(X) a σ(X) dat po transformaci 
logaritmováním, kdy hodnota cp zůstává zachována. 
 
Považoval jsem za vhodné použít kvantil s hladinou 95 %, který odpovídá tomu, že alespoň 
naprostá většina šumu by měla být pod úrovní cut-off a alespoň naprostá většina signálu by 
měla být nad úrovní cut-off. Čili že hodnoty signálu a šumu by měly být dostatečně odlišné. 
Této hladině odpovídá hodnota konstanty cp = 1,64.  
 
Získal jsem tak hodnoty cut-off z měření prováděných na vzorcích genomové DNA 
z buněčných linií (CL1 a CL2).  
 
Pro CL1 (ze 04.02.2009, ředění před ligací 1:175): 2082 RLU.  
Pro CL1 a CL2 (ředění před ligací 1:100): 2068 RLU (aritmetický průměr z hodnot: 1266, 
2005, 2932 RLU).  
 
Tyto hodnoty jsem jednak použil pro výsledky z buněčných linií (CL1 a CL2) a jednak pro 
pacientské vzorky (L4, L6, L7).  
 

U vzorků buněčných linií jsem stanovil senzitivitu (TP) a specificitu (SP) a dále pro 
každou tuto hodnotu jsem vypočetl konfidenční interval. (Konfidenční interval je konstruován 
tak, aby při např. zvolené hladině spolehlivosti 95 % v tomto procentu případů zachytil daný 
parametr.) Zvolil jsem hladinu spolehlivosti 95 % a tzv. exaktní metodu (viz označení „Exact“ 
u kolonky s hodnotami v tabulce), která zaručuje, že konfidenčním intervalem bude pokryto 
alespoň 95 % hodnot. Tento interval vychází velmi široký zejména pro senzitivitu, což je 
dáno malým rozsahem souboru alel, které mají být detekovatelné ve vzorku. Pro specificitu 
vychází konfidenční interval užší ale i tak dosti široký. [37] (Specificita je dána stanovením 
kvantilu na hladinu 95 %, kdy pak v konkrétních případech vychází nejčastěji blízko této 
hodnoty.) Výsledky jsou na další straně uvedeny ve formě tabulek:  
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Pro každé měření na buněčných liniích uvádím tabulky se senzitivitou a specificitou a s 
rozmezím konfidenčního intervalu pro každý parametr: 
 
CL1,04.02.2009,1:175        
  Low High senzitivita 

Exact: 0,099 0,816 0,429 

CL1,04.02.2009,1:175        
  Low High specificita 

Exact: 0,749 0,991 0,923 
 

CL1 ,30.07.2009,1:100        
  Low High senzitivita 

Exact: 0,1841 0,901 0,571 

CL1 ,30.07.2009,1:100        
  Low High specificita 

Exact: 0,749 0,991 0,923 
 

CL2, 30.04.2009,1:100       

  Low High senzitivita 
Exact: 0,290 0,963 0,714 

CL2, 30.04.2009,1:100       
  Low High specificita 

Exact: 0,639 0,955 0,840 
 
CL2, 30.07.2009,1:100       
  Low High senzitivita 

Exact: 0,085 0,755 0,375 

CL2, 30.07.2009,1:100       
  Low High specificita 

Exact: 0,797 0,999 0,960 
 

Je sice pravda, že udávaná senzitivita TOKS Haemoccult R testu je jen 28,7 % [15] při 
specificitě více jak 90 % - v tomto případě se ale jedná o jednoduchý, levný test, což vyhovuje 
základním požadavkům pro screening [14]. My jsme se však snažili detekovat případné 
mutace související s KRK v DNA izolované z leukocytů periferní krve, což by se v budoucnu 
mohlo využívat pro vyhledávání osob s predispozicí ke kolorektálnímu karcinomu. Jedná se 
tedy o cosi blízkého svou podstatou nádorovému markeru. Jako nádorový marker může 
sloužit i DNA, mělo by se však jednat o marker produkovaný nádorovou tkání nebo zbytkem 
organismu v reakci na nádor. Běžně se pohybuje senzitivita u nádorového markeru od 9 % do 
50 % a možná až 70 % (CEA, v kombinaci se stanovením CA 19-9, při specificitě 95 %). 
Doporučovaná senzitivita v případě nádorového markeru je však 95 až 97,5 % [6,18,19].  



~ 69 ~ 
 

Získanou hodnotu cut-off jsem pak také použil pro vzorky L4, L6 a L7, které 
pocházejí od zdravých pacientů (bez KRK). Podmínkou bylo, aby dané vzorky byly 
zpracovány dle doporučeného postupu a i jinak byly získány za stejných podmínek (zejména 
stejná výchozí koncentrace vzorku a stejné ředění před ligací) jako byly zpracovány vzorky 
buněčných linií, z jejichž dat jsou odvozeny cut-off hodnoty.  
 
Celkem bylo provedeno 21 měření (pokaždé na samostatném vzorku) z toho 4 měření s 
buněčnými liniemi, 3 měření jen s destilovanou vodou a 14 měření s pacientskými vzorky 
(L4, L6, L7). Pacientské vzorky nejsou genotypovány, tj. není určeno jinou metodou, jaké 
alely jsou u nich ve skutečnosti přítomny.  
 
V případě cut-off pro jediné měření CL1 (200 ng/µl) při použitém ředění před ligací 1:175 
(výsledné cut-off 2082 RLU) je odpovídající měření jen jedno a to na vzorku L4 (ze dne 
4.2.2009). Ze zbylých třinácti měření na pacientských vzorcích odpovídá zadaným 
podmínkám šest měření, tj. méně než polovina. Pokusil jsem se u těchto šesti a u výše 
uvedeného jednoho měření vzorku L4 (ze dne 4.2.2009) ukázat, o jaké alely se jedná a jaké je 
jejich množství z celkového počtu 33 stanovovaných alel s tím, že jejich počet dosti kolísá a 
dále:  
 
- v případě pacientských vzorků (L4, L6, L7) by měly být s největší pravděpodobností 
přítomny jen wild-type (WT) alely (to nebylo nikde splněno) 
- u buněčných linií je přítomno ve skutečnosti všech pět wild-type alel (CL2) nebo téměř 
všechny (u CL1 jsou přítomny čtyři wild-type alely z pěti), u pacientských vzorků očekávám 
něco velmi podobného - to nebylo splněno nikde ze sedmi měření, které má smysl hodnotit 
dle získaných cut-off hodnot. Ve dvou případech ze sedmi nepřesáhla cut-off hodnotu žádná a 
ve dvou případech ze sedmi jen jedna WT alela.  
- u buněčných linií jsou přítomny vždy jen tři mutantní alely a je velmi nepravděpodobné, že 
by se objevila přítomnost nějaké mutace související s KRK, natož jejich větší množství u 
„pacientského vzorku“ (pacient zde neznamená osobu právě s KRK). To se ale také stalo u 
všech hodnocených měření z pacientských vzorků. Počet detekovaných mutantních alel byl 
od jedné po osm.  
 
Následně uvádím znovu seznam alel, které mají být detekovatelné touto metodou (viz kapitola 
09.1.). Celkem má být detekovatelných 33 alel celkem 4 genů. Dále uvádím tabulku se 
seznamem detekovaných alel ze vzorků L4, L6 a L7.  
 
 
Seznam alel detekovatelných použitou metodou: 
K-ras    TP53   BRAF    APC 
K-ras12.2AL   TP53175.2  BRAF600.2   APC876.1   APC1450.1 

K-ras12.1AR   TP53245.1  BRAF600.2WT   APC1306.1   APC1465.2del 

K-ras12.2AS   TP53245.2     APC1309.1   APC1554.1ins 

K-ras12.1CY  TP53248.1     APC1309.5del  APC876.1WT 

K-ras12.1SE   TP53248.2     APC1312.1   APC1450.1WT 

K-ras12.2VA  TP53273.1     APC1338.1 

K-ras13.2AS  TP53273.2     APC1367.1 

K-ras12.1WT  TP53282.1     APC1378.1 

     TP53175.2WT     APC1379.1 
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Seznam alel detekovaných ve vzorcích L4,L6 a L7 pomocí vypočtených cut-off hodnot:  

4.2.2009 23.7.2009, chip2 23.07.2009,chipII 30.07.2009, I 30.07.2009, I 30.07.2009, II 30.07.2009, II 

200 200 200 200 200 200 200 

1:175 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 1:100 

L4 L6  L6  L4  L6  L4  L6  

TP53248_1 TP53282_1 K_RAS12_1SE TP53273_1 TP53248_1 TP53273_1 K_RAS12_1WT 

TP53273_2 TP53273_2 TP53282_1 APC1338_1 BRAF600_2WT APC1309_5del APC1338_1 

TP53282_1 TP53175_2WT TP53175_2WT APC1379_1 TP53175_2WT APC1338_1 

TP53175_2WT BRAF600_2WT APC1367_1 APC1309_1 APC1338_1 

BRAF600_2WT APC1312_1 APC1309_5del APC1306_1 

APC1338_1 APC1306_1 APC1309_1 

APC876_1 APC1338_1 APC1309_5del 

APC1312_1 APC1450_1 APC1379_1 

APC1309_5del APC876_1WT APC876_1WT 

APC1306_1 

celkem alel: celkem alel: celkem alel: celkem alel: celkem alel: celkem alel: celkem alel: 

10 9 4 5 9 3 2 
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 Dále jsem použil výpočet Cohenova kappa koeficientu. Poskytuje míru, stupeň shody 
dvou posuzovatelů, sudích, např. A a B, v jejich třídění N položek (v našem případě 33) do C 
vzájemně se vylučujících kategorií (v našem případě jen 2 kategorie) [38, 39]. Prvním sudím 
je v našem případě ten fakt, že každá buněčná linie je genotypována a tudíž víme, jaké alely 
se reálně nacházejí v těchto vzorcích. Druhým sudím je výše vypočtená hodnota cut-off. 
Kategorií je zde myšleno, zda daná alela podle prvního sudího náleží nebo nenáleží mezi ty, 
které se vyskytují ve vzorku resp. obdobně dle druhého sudího  - hodnoty cut-off, posuzující 
přítomnost alely dle jí náležející úrovně signálu v RLU.  
 
Vlastní výpočet je dle rovnice [38]:  
 

 
 
kde:  
Pr(a) … je podíl počtu položek, kde se sudí shodují (v obou kategoriích), vůči celkovému 
počtu položek.  
 
Pr(e) … je pravděpodobnost náhodné shody sudích.  
 
Názorněji v následujícím příkladu [38]:  
 
Mějme dva testy (A a B), které stanovují nějakou diagnózu formou odpovědí „ano“ a „ne“:  
(např. řádky jsou výsledky testu A, sloupce jsou pak výsledky testu B) 
 

  ano ne 
ano 20 5 
ne 10 15 

 
Celkový počet jednotlivých položek je zde 50.  
 
Oba dva testy se shodly ve 20 a 15 tj. celkem 35 případech z padesáti. Pr(a) = 35/50 = 0,70.  
 
Pro výpočet Pr(e) musíme z tabulky vyčíst:  
Test A potvrdil diagnózu ve 25 případech z 50 a vyvrátil ji v 25 případech z 50, čili oboje 
v 50%.  
Test B potvrdil diagnózu ve 30 případech z 50 (tj. v 60%) a vyvrátil ji ve 20 případech z 50 
(tj. v 40%).  
 
Čili pravděpodobnost, že by náhodně oba testy diagnózu potvrdily je 0,50*0,60 = 0,30. 
Pravděpodobnost, že by náhodně oba testy diagnózu vyvrátily je 0,50*0,40 = 0,20.  
Tudíž celková pravděpodobnost náhodné shody v obojím je Pr(e) = 0,30 + 0,20 = 0,50.  
 
Výpočet pomocí vzorce je pak [38]:  
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Pro lepší úplnost je třeba dodat, že vzájemně vylučujících se kategorií při výpočtu 
Cohenovo kappa může být samozřejmě více jak dvě. Dále existuje podobná statistická míra 
shody sudích zvaná pí (navržená Scottem). Cohenovo kappa a Scottovo pí se liší ve způsobu 
výpočtu Pr(e). Cohenovo kappa také měří míru shody jen mezi dvěma sudími. Pro vyjádření 
míry shody při více sudích se používá tzv. Fleissovo kappa (které je však zobecněním výpočtu 
Scottova pí a nikoliv Cohenovo kappa) [38].  
 
 
 
Hodnota kappa může být interpretována následovně [40]:  
 

hodnota kappa Síla shody 

        < 0.20 Špatná 

0.21 - 0.40 Slabá 

0.41 - 0.60 Mírná 

0.61 - 0.80 Dobrá 

0.81 - 1.00 Velmi dobrá 
 

Hodnota kappa bývá ovlivněna počtem kategorií. Pokud je hodnoceno méně kategorií, bývá 
hodnota kappa vyšší [38] – v našem případě máme jen dvě kategorie tj. nejmenší možný počet 
kategorií, kde má ještě smysl posuzovat míru shody dvou sudích.  
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Výsledky výpočtu hodnoty kappa pro jednotlivé buněčné linie: 

 
Popisek: 

řada: genotyp + … počet ve skutečnosti přítomných alel 
řada: genotyp  - … počet ve skutečnosti nepřítomných alel 
sloupec: cut-off + … podle cut-off přítomné alely („signál“) 
sloupec: cut-off  - … podle cut-off nepřítomné alely („šum“) 

 
 
 
(1) pro CL1, 30.07.2009, 1:100    (2) pro CL1, 04.02.2009, 1:175 
 
cut-off  = 2005 RLU      cut-off  = 2082 RLU 

  cut-off + cut-off  -   cut-off + cut-off  - 

genotyp + 4 3 genotyp + 3 4 

genotyp - 2 24 genotyp - 2 24 

 
Hodnota kappa = 0,52     Hodnota kappa = 0,39 
Síla shody: Mírná      Síla shody: Slabá 
 
 
 
 
(3) pro CL2, 30.04.2009,1:100    (4) pro CL2, 30.07.2009,1:100 
 
cut-off  = 1266 RLU      cut-off  = 2932 RLU 
 

  cut-off + cut-off  -   cut-off + cut-off  - 

genotyp + 5 3 genotyp + 3 5 

genotyp - 4 21 genotyp - 1 24 

 
Hodnota kappa = 0,45     Hodnota kappa = 0,40 
Síla shody: Mírná      Síla shody: Slabá 
 
 
Rozmezí hodnot kappa je od 0,39 po 0,52. Aritmetický průměr hodnot kappa je 0,44 (síla 
shody: mírná). 
 
 
 
 

Bylo by možná potřeba získat více měření za stejných podmínek zpracování vzorků, 
přesto nad výsledky ze získaných dat uvádím svůj názor, že metoda v daném uspořádání se mi 
nejeví jako úspěšná a nadějná (pro použití na vzorky genomové DNA získané z leukocytů 
periferní krve a možná ani pro použití na vzorky DNA získané ze stolice).  
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11.                Příloha: 
 
11.1.  Konkrétní p říklad pracovního postupu 
 
Je uveden postup, který probíhal ve dnech 22. a 23. 07. 2009.  
 

V našem případě jsme již měli dodán připravený roztok s DNA (z bílých krvinek po 
odběru periferní, venózní krve a po extrakci dle obvyklého protokolu řadou organických 
extrakcí) od pacientů s KRK a od zdravých kontrol. V uvedeném konkrétním postupu (viz 
dále) vzorek označený „L6“ pochází od zdravého muže.  
 
Konkrétně jsme měli tyto vzorky (označili jsme je (1) až (3) a B, neboli blank – negativní 
kontrola):  
 

(1) L6 – 100 ng/µl 
(2) L6 – 200 ng/µl 
(3) L6 – 300 ng/µl 
B voda – 0 ng/µl 
 

- vzorek označen „L6“ je dodaný, testovaný roztok DNA od pacienta (muž bez KRK), 
vyšetřovaný v různých koncentracích  
 
- každý z těchto vzorků projde dvěma reakcemi: MPCR 1 a MPCR 2 (v každé současně pro 
WT i mutantní úseky DNA) 
 
11.1.1. Obohacení izolované DNA 
 
Konkrétní rozpis složek, používaný v našem postupu:  
 

MPCR 
1  

MPCR 
2 

(µl)  (µl) 
102.8 voda 102.8 

40 5x phusion HF pufr 40 
40 CRC MPCR 1 X 
X CRC MPCR 2 40 
6 DMSO 6 
4 dNTP směs 4 

3.2 
Phusion High-Fidelity DNA 

polymeráza 3.2 
3 x 1 µl roztok DNA templátu (200 ng / µl) 3 x 1 µl 

 
A nutný komentář: 
- Je samozřejmě použita voda zbavená DNA a nukleáz. 
- 5x phusion HF pufr je dodáván v pětinásobné koncentraci. Použito je 40 µl do celkem 200 
µl, tj. tímto ředěním jsme získali požadovanou, pracovní koncentraci.  
- „CRC MPCR 1“ a „CRC MPCR 2“ je značení používané pro směs primerů (zvlášť pro 
MPCR 1 a zvlášť pro MPCR 2)  
- DMSO je jedna ze složek pufru 
- vyšetřovanou DNA – templát - přidáváme v jiném laminárním boxu, v jiné místnosti.   
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Tento rozpis je spočten pro 4 alikvóty – 3 s reálným vzorkem a jedna negativní PCR kontrola 
pro posouzení možné kontaminace vzorků (vzorek B, blank - viz výše), kdy je roztok 
vyšetřované, templátové DNA nahrazen bez-nukleázovou vodou. Celkový, zde připravený, 
objem bez roztoku DNA-templátu je 196 µl. Tuto směs jsme rozdělili na 4 části po 49 µl – ke 
každé této části jsme přidali buď po 1 µl roztoku se 100, resp. 200, resp. 300 ng DNA 
templátu (toto množství DNA by mělo postačovat, protože máme dodán roztok čistě 
genomové, lidské DNA bez příměsi bakteriálních nukleových kyselin a tím ve výsledku 
s dostatečnou koncentrací templátových úseků DNA) a k poslednímu jsme přidali 1µl 
negativní kontroly (vody bez nukleáz a nukleových kyselin).  
 
Dále jsme zkumavky umístili do inkubátoru (thermal cycler) a podle nastaveného programu 
inkubovali 1 minutu při 98oC, aby došlo ke kompletní denaturaci templátu a aktivaci DNA 
polymerázy. 
 
Následovalo 45 cyklů, pro obě MPCR, podle tohoto schématu: 
 
denaturace  10 sekund při 98°C 
chlazení  18 sekund při 60°C 
prodloužení 18 sekund při 72°C 
 
A poté závěrečné prodloužení 5 minut při 72oC. Následně jsme zkumavky ochladili na + 4OC 
(krátkodobě je lze takto skladovat, nebo lze přerušit práci a dlouhodobě sladovat vzorky při 
zmrazení na minus 20OC). V naprosté většině případů jsme zahájili hybridizaci hned po 
ověření produktů multiplexní PCR na elektroforéze – i v tomto případě.  
 

- Pro ověření úspěšnosti obou MPCR a vyloučení kontaminace provádíme analýzu 5 
µl z každé zkumavky na 2% agarosovém gelu, obarveném ethidium bromidem vedle 
standardů (v našem případě) 50 bp DNA. Mělo by být pozorovatelných 5 produktů: 192bp, 
214bp, 256bp, 312bp a 343bp pro MPCR 1 a tři produkty pro MPCR 2: 248bp, 408bp, 513bp 
(viz obr. 11 - s 50 bp standardem, pro MPCR 1 i 2). Problém může nastat, pokud je 
nedostatečný pročet pruhů na elektroforéze (viz dále – obr. 11 a k němu přiložený komentář) 
pro jednotlivé amplifikační reakce s templátem cílové DNA, nebo došlo naopak ke 
kontaminaci v negativní kontrole (ke kontaminaci v tomto případě nedošlo – viz obr. 11 a 
k němu přiložený komentář).  
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obr. 11: (50 bp standard, MPCR 1 a 2, 2009-07-22):  
 

 
 
- komentář (pozice očíslujeme zleva doprava od 1. po 15.): 
(1) 50 bp standard 
MPCR 1: 
(2) a (3) – vzorek od pacienta L6 s koncentrací 100 ng DNA / µl (– koncentrace je 
nedostatečná, nejsou vidět žádné produkty PCR) 
(4) a (5) - vzorek od pacienta L6 s koncentrací 200 ng DNA / µl (– koncentrace se ukázala 
jako dostatečná) 
(6) a (7) - vzorek od pacienta L6 s koncentrací 300 ng DNA / µl (– koncentrace se ukázala 
jako dostatečná) 
(8) – negativní kontrola pro MPCR 1 (bez kontaminace) 
MPCR 2: 
(09) a (10) - vzorek od pacienta L6 s koncentrací 100 ng DNA / µl (– koncentrace je 
nedostatečná, nejsou vidět prakticky žádné produkty PCR) 
(11) a (12) - vzorek od pacienta L6 s koncentrací 200 ng DNA / µl (– koncentrace se ukázala 
jako dostatečná) 
(13) a (14) - vzorek od pacienta L6 s koncentrací 300 ng DNA / µl (– koncentrace se ukázala 
jako dostatečná) 
(15) - negativní kontrola pro MPCR 2 (bez kontaminace) 
 

Každou zkumavku s produkty reakce MPCR (použili jsme všechny vzorky pro 
purifikaci: (1) až (3) s koncentracemi 100, 200 a 300 ng DNA / µl, negativní kontrolu jsme 
samozřejmě nepurifikovali) jsme purifikovali pomocí kitu QIAquick PCR Purification Kit 
(Qiagen kat. č. 28104), čímž jsme získali 30 µl čistého MPCR produktu (viz kapitola 09.5.2. 
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Purifikace produktů MPCR). Takto připravené produkty pak mohou být hybridizovány 
v následujícím kroku.  
 
11.1.2. Použitý postup hybridizace 
 
Vytemperovali jsme následující komponenty setu na teplotu místnosti:  
 
BUF HYB - Tris/HCl, KCl a EDTA pufr s detergentem 
CRC MUT PB 1 - Směs mutantních sond K-ras, BRAF a TP53 
CRC WT PB 1 - Směs WT sond K-ras, BRAF a TP53 
CRC MUT PB 2- Směs mutantních sond APC 
CRC WT PB 2 - Směs WT sond APC 
 
Mezitím jsme purifikované MPCR produkty (1) a (3) naředili standardně v poměru 1:100 
s TE pufrem o pH 8,0 (1 µl produktu a 99 µl pufru). Vzorek (2) jsme vytvořili ve třech 
koncentracích a ty pak označili jako vzorky (4), (5) a (6):  

(4) – 1 µl produktu purifikace a 99 µl TE pufru � ředění 1:100 
(5) – 2 µl produktu purifikace a 98 µl TE pufru � ředění 1:50 
(6) - 10 µl produktu purifikace a 90 µl TE pufru � ředění 1:10 

 
Od každého vzorku (1), (3), B a (4) až (6) máme dva produkty MPCR – produkt MPCR 1 a 
produkt MPCR 2.  
 
Následně každý z těchto produktů jsme rozdělili na dvě alikvóty: jedna pro hybridizaci 
s mutantními sondami a druhá pro hybridizaci s WT sondami. Odebrali jsme dvakrát po 5 µl 
z každého naředěného produktu MPCR (tj. (1), (3), (4), (5) a (6) ) do dvou 200 µl mikro-
centrifugových zkumavek (připravili jsme též slepý vzorek – BL, blank pro kontrolu, zda 
nedošlo ke kontaminaci vzorků) dle tohoto rozpisu: 
 

  hybridizace   

 MPCR 1 MPCR 1 MPCR 2 MPCR 2 

1 A B C D 

3 A B C D 
BL 

(blank) A B C D 

4 (1:100) A B C D 

5 (1:50) A B C D 

6 (1:10) A B C D 
 
kde:  
A a C … je označení pro vzorky hybridizující s mutantními sondami a  
B a D … je označení pro vzorky hybridizující s WT sondami.  
 
Zkumavky jsme umístili do inkubátoru (thermal cycleru) a inkubovali 5 minut při 98OC, pak 
ochladili na 25OC a následně udrželi tuto teplotu do přidání komponent hybridizace – 
hybridizačních směsí (to musí být provedeno do 30 minut).  
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Příprava hybridizačních směsí:  
 
Pro každou alikvótu z posledně uvedeného rozpisu v tabulce (číslované 1 až 6 a zároveň A až 
D) je potřeba přidat 1,5 µl roztoku BUF HYB a 1 µl roztoku s odpovídajícími sondami:  

 
CRC MUT PB 1 – po 1 µl pro každou alikvótu A 
CRC WT PB 1 - po 1 µl pro každou alikvótu B 
CRC MUT PB 2- po 1 µl pro každou alikvótu C 
CRC WT PB 2 - po 1 µl pro každou alikvótu D. 
 
Čili pro každou alikvótu A: 
1,5 µl BUF HYB a 1µl CRC MUT PB 1,   
pro každou alikvótu B: 
1,5 µl BUF HYB a 1µl CRC WT PB 1,  
pro každou alikvótu C: 
1,5 µl BUF HYB a 1µl CRC MUT PB 2,  
pro každou alikvótu D: 
1,5 µl BUF HYB a 1µl CRC WT PB 2.  
 
Všeobecně je doporučováno, pro zajištění lepší přesnosti pipetování, připravovat směsi ve 
velkém. Čili jsme připravili tyto směsi:  
 
pro všechny alikvóty A: 
9 µl BUF HYB a 6 µl CRC MUT PB 1,  
 
pro všechny alikvóty B: 
9 µl BUF HYB a 6 µl CRC WT PB 1,  
 
pro všechny alikvóty C: 
9 µl BUF HYB a 6 µl CRC MUT PB 2,  
 
pro všechny alikvóty D: 
9 µl BUF HYB a 6 µl CRC WT PB 2.  
 
Po přidání hybridizačních směsí jsme s manuálním nastavováním teploty v thermal cycleru 
inkubovali 1 minutu při 95OC (pro denaturaci purifikovaných MPCR produktů) a následně 
jsme ponechali probíhat samotnou hybridizaci při 60OC po 17 a půl hodiny do dalšího dne 
(hybridizace zde má trvat 16 ± 2 hodiny).  
 
11.1.3. Ligace 
 
Postup: 
 

1. Následující komponenty jsme nechali vytemperovat na teplotu místnosti: 
 
BUF LIG 1 (pufr s kofaktorem ligázy) 
BUF LIG 2 (Tris/HCl, KCl, MgCl2 pufr s detergentem) 
BUF LIGASE  
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Roztok LIGASE (se samotným enzymem, v 50 % roztoku glycerolu) jsme ponechali 
na ledu. 
 

2. Roztok LIGASE jsme před použitím zředili pufrem BUF LIGASE v poměru 1:40.  
(Použili jsme 1 µl roztoku LIGASE, ke kterému jsme přidali 39 µl pufru BUF 
LIGASE. Z tohoto roztoku jsme následně použili 22 µl – viz dále, krok 3.) 
 

3. Pro každý produkt hybridizačních reakcí jsme připravili tuto směs: 
 
BUF LIG 1   3 µl 
BUF LIG 2     3 µl 
naředěná LIGASA    1 µl 
bez-nukleázová voda 25 µl 
 
(celkem 32 µl) 

 
 Hybridizace probíhala dle tohoto rozpisu: 
 

  hybridizace   

 
MPCR 

1 
MPCR      

1 
MPCR 

2 
MPCR 

2 
1 A B C D 
3 A B C D 

BL 
(blank) A B C D 

4 
(1:100) A B C D 
5 (1:50) A B C D 
6 (1:10) A B C D 

  
 Je obecně doporučováno připravovat směsi ve velkém, pro zaručení lepší přesnosti 
výsledných objemů a potažmo poměrů objemů jednotlivých složek. Také je obvyklé připravit 
směsi v mírném nadbytku, aby bylo možné odebrat i pro poslední alikvótu přesné množství 
směsi.  
 Dle rozpisu hybridizace jsme měli celkem 5x4 = 20 alikvót s reálnými vzorky (vzorky 
1, 3, 4, 5 a 6 – kde předpokládáme, že jsou vskutku úseky DNA s možnými mutacemi, 
případně vzorky s WT úseky DNA) a dále celkem 4 alikvóty jako kontroly pro případnou 
indikaci (nechtěné) kontaminace hybridizačního kroku (čtyři „BL, blank“ vzorky). Dále jsme 
požadovali v tomto kroku jednu kontrolu pro samotnou ligaci. Pro dodržení přesnosti 
pipetování jsme připravili celkový objem jakoby o jeden vzorek-alikvótu navíc, čili připravili 
jsme celkem 22 dávek dle shora uvedeného postupu bodu 3. pro ligaci (21 + 1 alikvóta � 20 
alikvót s očekávanými vzorky DNA, jedna kontrola pro ligaci a jedna alikvóta navíc. Alikvóty 
pro kontrolu hybridizačního kroku jsme již dále takto nezpracovávali):  

 
BUF LIG 1   3x22 µl = 66 µl 
BUF LIG 2     3x22 µl = 66 µl 
naředěná LIGASA    1x22 µl = 22 µl 
bez-nukleázová voda 25x22 µl = 550 µl 

 
 (celkem ligační směsi 704 µl) 
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Měli jsme tento rozpis alikvót pro ligaci:  
 

  Ligace   

 
MPCR 

1 
MPCR    

1 
MPCR 

2 
MPCR 

2 
1 A B C D 
3 A B C D 
4 

(1:100) A B C D 
5 (1:50) A B C D 
6 (1:10) A B C D 

 
A dále 1 alikvóta určená pro kontrolu kontaminace v ligačním kroku.  
 
Po předchozím kroku – hybridizaci - máme v každé alikvótě 7,5 µl produktu hybridizace.  
 
Teplotu v inkubátoru s hybridizačními produkty jsme dle protokolu manuálně snížili z 60OC 
na 54OC. Zkumavky jsme ponechali v inkubátoru a připipetovali jsme 32 µl ligační směsi do 
každé zkumavky v inkubátoru (a jemně promíchali opakovaným pipetováním). Kontrolní 
vzorek pro ligaci jsme připravili přidáním zmiňovaných 32 µl ligační směsi k 7,5 µl vody 
(bez DNA a nukleáz). Následně jsme manuálně inkubovali směs 15 minut při 54OC – během 
této doby probíhá samotná ligace - a pak jsme manuálně inkubovali směs 5 minut při 98OC 
pro deaktivaci ligasy, dále jsme směs ochladili na 4OC. Přestože je možné vzniklé produkty 
ligace krátkodobě skladovat při 4OC nebo dlouhodobě zmrazit na teplotu nižší než –20OC, 
provedli jsme následující krok PCR amplifikace bez odkladu.  
 
11.1.4. PCR amplifikace hybridizovaných-ligovaných RanplexCRC sond  
 

Amplifikace probíhala pomocí polymerázy AmpliTaq Gold (Applied Biosystems, kat. 
č. N808-0240) – použili jsme postup, který je optimalizován pro tento enzym.  

 
Postup PCR amplifikace: 
 

1. Lahvičku „PRIMERS“ a 10xPCR pufr jsme nechali vytemperovat na pokojovou 
teplotu. AmpliTaq Gold polymerázu jsme zatím ponechali na ledu. 

 
2. Pro každý produkt ligace jsme připravili následující PCR směs: 

 
PRIMERS         2 µl 
10X PCR buffer      4 µl 
AmpliTaq Gold   0,5 µl 
Nuclease-free voda 33,5 µl 
 
(celkem pro každý produkt ligace 40 µl) 
 
Celkem jsme měli 20 alikvót s očekávanými - reálnými vzorky. Alikvótu pro kontrolu 

případné kontaminace ligace jsme ponechali stranou a možnost kontaminace jsme 
posoudili až během elektroforézy po tomto kroku PCR – spolu s kontrolou PCR přidanou 
v tomto kroku. Opět, podobně jako v předchozím kroku, jsme měli 20 alikvót se vzorky 
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templátové DNA a jednu kontrolu PCR. Připravili jsme opět mírný nadbytek (objem PCR 
směsi určené jakoby pro množství alikvót zvýšené o jednu, tj. celkem pro 22 alikvót).  
 

PRIMERS         2x22 µl = 44 µl 
10X PCR buffer      4x22 µl = 88 µl 
AmpliTaq Gold   0,5x22 µl = 11 µl 
Nuclease-free voda 33,5x22 µl = 737 µl 
 
(celkem 880 µl) 

 
3. PCR směs (40 µl) jsme napipetovali do 0,2 ml mikrocentrifugových zkumavek (bez 

DNA, DNasy, RNasy).  
 

4. Produkty ligace jsme vyndali z inkubátoru a přidali 10 µl z každého produktu ligace 
do odpovídající zkumavky s PCR směsí. Zařadili jsme též negativní kontrolu, kdy 
jsme produkty ligace nahradili 10 µl vody zbavené DNA a nukleáz. 
 

5. Zkumavky jsme umístili do inkubátoru a podle přednastaveného programu inkubovali 
5 minut při teplotě 95OC pro kompletní denaturaci templátu a aktivaci enzymu. 

 
6. Následovalo 35 cyklů PCR amplifikace: 

 
denaturace  20 sekund při 95°C 
chlazení  30 sekund při 60°C 
prodloužení 30 sekund při 72°C 
 
A poté závěrečné prodloužení 5 minut při 72oC. 

 
Následně jsme analyzovali 5 µl každého produktu elektroforézou na 2% agarosovém gelu, 
obarveném ethidium bromidem, s porovnáním se standardy 50 DNA. Pozitivní produkty PCR 
jsme analyzovali v dalším kroku (biočipová analýza).  
 
11.1.5. Hybridizace na biočipech 
 

Nejprve probíhá na biočipu hybridizace denaturované testované DNA s jednovláknovou 
DNA, vázanou na biočipu a obsahující přesně komplementární tag úsek pro konkrétní úsek 
některé z dlouhých sond, značených biotinem. Hybridizace probíhá při 60OC. Následně 
probíhá konjugace při 37OC po přidání konjugátu – protilátky proti biotinu, která má na sobě 
navázaný enzym. – Použitá metoda je sendvičovým způsobem stanovení DNA ve vzorcích. 

Použili jsme dva thermoshakery evidence investigatorTM, vytemperované na požadovanou 
teplotu dostatečnou dobu před použitím (minimum je 30 minut). Roztoky ARRAY BUF 
HYB, POST-HYB 1 a BUF POST-HYB 2 jsme těsně před použitím vytemperovali ve 
vodní lázni na 60OC. Roztoky CRC CONJ a naředěný (viz 09.4.2. Stabilita a příprava činidel) 
pufr BUF WASH jsme před použitím vytemperovali na teplotu místnosti. 
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Použitý postup:  
 
1. Vytemperovali jsme požadované množství biočipových nosičů a pozitivních PCR 

produktů na teplotu místnosti. 
 

2. Produkty PCR jsme denaturovali 5 minut při 95oC a ihned poté umístili na chladící 
blok.  
 

3. Roztok ARRAY BUF HYB jsme, po zahřátí na 60OC ve vodní lázni, napipetovali po 
220 µl do každého políčka (čipu) v biočipovém nosiči. 
 

Každý biočipový nosič obsahuje 6 políček (čipů). První řada, políčka 1, 2 a 3, 
slouží pro stanovení MUT PB1 a WT PB1 (tj. pro detekci WT DNA a mutací 
v genech: K-ras, BRAF, TP53), tedy produkty reakce MPCR 1. Druhá řada, políčka 4, 
5 a 6, slouží ke stanovení MUT PB2 a WT PB2, tedy produkty MPCR 2 (gen APC). 
Každý, konkrétní biočip v nosiči je určen současně pro WT DNA i pro úseky DNA 
s mutacemi.  
 
Použili jsme dva biočipy:  
- na 1. čip jsme nanesli vzorky označené (3), (4) a jeden vzorek, alikvótu 

destilované vody 
- na 2. čip jsme nanesli vzorky označené (4), (5) a (6). 
 
 
Při zorientování čipu takto:  
 
obr. 12: Biočipový nosič a číslování jeho čipových polí (dle [33]):  

 
 jsme nanesli vzorky v tomto pořadí: 
 
na 1. čip 
3 C D 4 C D voda 
3 A B 4 A B voda 

 
na 2. čip 
6 C D 5 C D 4 C D 
6 A B 5 A B 4 A B 

 
 Kde označení A je pro mutantní DNA cíle, B pro WT cíle – oboje pro MPCR 1.  
 Kde označení C je pro mutantní DNA cíle, D pro WT cíle – oboje pro MPCR 2.  
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Do políčka – na každý čip jsme napipetovali po 15 µl od každého PCR produktu (A, 
B, respektive: C, D), čili celkem na každý čip 30 µl.  
 
Nosiče jsme poté přelepili dodanou těsnící fólií, aby nedošlo k vypařování během 
následné inkubace v thermoshakeru s jednu hodinu probíhající hybridizací při 60°C.  
 

4. Držák s utěsněnými biočipovými nosiči jsme umístili do thermoshakeru a inkubovali 
jednu hodinu při 60OC a otáčkách 370 rpm. 
 

5. Poté jsme vyjmuli držák s nosiči z thermoshakeru. Opatrně sejmuli těsnící fólie a 
vytřepali obsah jamek do odpadu.  
 

6. Roztok BUF POST-HYB 1 jsme vyndali z lázně 60OC a přidali z něj 250 µl do 
každého políčka. Držák jsme opět umístili do thermoshakeru a inkubovali 5 minut při 
60OC a otáčkách 370 rpm. Držák jsme pak opět vyjmuli a jeho obsah vytřepali do 
odpadu. 
 

7. Ještě jednou jsme opakovali krok 6. 
 

8. Roztok BUF POST-HYB 2 jsme vyndali z 60OC lázně a přidali z něj 250 µl do každé 
jamky. Opět jsme umístili držák do thermoshakeru a inkubovali 5 minut při 60OC a 
otáčkách 370 rpm. Držák jsme opět vyjmuli a vytřepali se obsah do odpadu. 
 

9. Ještě jednou jsme opakovali krok 8. 
 

10. Poté jsme ihned provedli 3 rychlá promytí naředěným pufrem BUF WASH.  
 

11. Přidali jsme 250 µl roztoku CRC CONJ vytemperovaného na pokojovou teplotu do 
každé jamky a umístili držák s biočipovými nosiči do druhého thermoshakeru 
(vytemperován na 37OC) a nechali inkubovat 1 hodinu při 370 rpm. Během této doby 
probíhá konjugace.  
 

12. Po inkubaci jsme vyndali držák a prudce se vytřepali jeho obsah do odpadu a provedli 
pětkrát rychlé promytí pufrem BUF WASH, obdobně jako v kroku 10.  
 

13. Poté jsme naplnili jamky s biočipy destilovanou vodou a ponechali je naplněné až do 
vyhodnocení v analyzátoru (takto lze mít nosič připraven maximálně půl hodiny – v 
našem případě byl takto ponechán asi 10 minut, vzhledem k tomu, že jsme vyšetřovali 
jen jeden biočipový nosič).  

 
11.1.6.  Získání a zobrazení výsledků v analyzátoru evidence investigatorTM  

[33] 
Zobrazení hodnot z biočipů proběhlo v analyzátoru evidence investigatorTM po 

jednotlivých biočipových nosičích. Těsně před vložením do analyzátoru jsme vytřepali 
prudkými pohyby destilovanou vodu a na závěr jsme jemně vytřepali do buničiny zbytky 
kapaliny. Do každé jamky jsme přidali 250 µl pracovního, signálního činidla (luminol a 
peroxid vodíku, krátce před použitím smíchané v poměru 1:1), biočipový nosič jsme zakryli 
stínítkem a po poměrně přesně 2 minutách jsme vložili biočipový nosič do předpřipraveného 
analyzátoru. Získání a zobrazení výsledků proběhlo dle přednastaveného programu.  
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 Vzhledem k tomu, že doba inkubace signálního činidla na jednotlivých čipech má 
trvat 2 minuty ± 10 sekund, je třeba zapnut a předpřipravit si analyzátor včas. Využili jsme 
zejména dobu jedné hodiny poslední inkubace (s roztokem konjugátu) na biočipech 
v thermoshakeru.  
 Přístroj je napojen na PC (Dell OptiPlex GX745, fa. Dell), kde je nainstalován 
software (dále obvykle SW), ve kterém probíhá nastavení parametrů měření, zobrazení 
výsledků a jejich uchování na pevném disku počítače. Neprobíhá zde již však žádné další 
zpracování výsledků včetně jakéhokoliv statistického zpracování.  
 Celkově se nám zdál SW poměrně málo uživatelsky příjemný, často nepříliš vhodný 
k intuitivnímu ovládání. Zdálo se nám, že např. řada změn se dala vrátit často obtížně zpět a 
nebylo příliš patrné pro nás, jako uživatele, jak dále postupovat určeným směrem (obvykle 
k pořízení snímků) a dle mého názoru jsme museli návod používat v daleko větší míře, než by 
při lepší tvorbě grafického rozhraní (GUI) bylo nutné.  
 Spuštění programu probíhalo v GUI MS Windows XP Professional (Version 2002): 
nabídka Start � hlavní menu � nabídka „EVIDENCE INVESTIGATOR“. Po odsouhlasení 
startu analyzátoru bylo jeho zapnutí indikováno rozsvícením zelené LED na čelní straně 
přístroje. Jakmile došlo k nastartování analyzátoru, začalo chlazení kamery s CCD čipem na 
pracovní teplotu minus 53°C. Chlazení kamery trvá minimálně asi 4 minuty.  

SW je schopen spravovat několik uživatelských účtů s využitím systému uživatelského 
jména a hesla, přes které jsme se následně přihlásili. K zadání údajů nutných pro sejmutí 
obrazu z biočipů slouží nabídka „Sample Entry“v hlavním menu. Postupovali jsme vždy 
vytvořením nového „worklistu“ pro každý biočipový nosič přes nabídku „View Worklists“, 
klepnutím na tabulku „Add“ a kliknutím na tlačítko „Create New“. Zadali jsme jméno 
worklistu, počet vyšetřovaných nosičů (v našem případě vždy jeden), vybrali jsme 
stanovovaný analyt (v nabídce „Analyte Selection“ jsme ponechali možnost „User Defined“) 
a potvrdili volbu kliknutím na tlačítko „Add� Sample Entry“- viz obr. 13:  
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obr. 13: Nabídka „Sample Entry“ (dle [33]): 
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Dále v části „Panel Selection“ jsme klepli na tabulku „Sample“ a vybrali RanplexCRC 
panel. Tím se aktivovalo pole pro zadání čárového kódu v části „Sample Carrier Data Entry“. 
Zadali jsme pomocí čtečky čárový kód příslušný k šarži sady, pojmenovali jsme vhodně 
nosič, vzorek a potvrdili celek kliknutím na „Accept Carrier“. SW následně v oblasti 
obrazovky „Work List Array“ červeně označil jednotlivé jamky s biočipy, které budou 
snímány- viz obr. 14:  
 
obr. 14: „Sample Carrier Data Entry“ (dle [33]):  
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Tímto byly analyzátor a SW téměř připraveny k zachycení obrazu z biočipů. Pak 
stačilo včas potvrdit volbu v kontextové nabídce v dolní části obrazovky se zobrazeným 
konkrétním „WorkListem“ a ve vhodnou dobu (zhruba v čase přidání směsi luminolu a 
peroxidu vodíku na poslední dvě minuty) dvakrát potvrdit volbu pro otevření dvířek 
analyzátoru a vysunutí plošiny se zásuvkou („loading bay“) pro biočipový nosič – obr. 15:  
 
obr. 15: „Loading bay“ s biočipovým nosičem:  
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Po vložení nosiče s biočipy do analyzátoru sejme jeho kamera dva snímky každého 
z biočipů a výsledné hodnoty jsou získány vytvořením průměru z těchto dvou obrazů. Po 
získání dat analyzátor automaticky vysune nosič s biočipy a současně jsou výsledky také 
automaticky vytištěny tiskárnou napojenou na PC a zároveň zobrazeny softwarem na 
obrazovce PC – viz obr. 16:  
 
obr. 16: Zobrazení výsledků v „Result History“, (dle [33]):  
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Případně lze výsledky uložit ve formátu QRP a zobrazit v samostatném prohlížeči, 
případně znovu vytisknout – viz obr 17:  
 
obr. 17: Zobrazení výsledků ve formátu QRP (dle [33]):  
 

 
 

Nebo lze výsledky uložit ve formátu csv (comma-separated values), což je asi 
nejvhodnější, a následně zobrazit v tabulkovém nebo textovém procesoru.  
 
 V uvedeném seznamu ve formátu QRP, jehož část je zobrazena na předchozím obr. 
17, jsou uvedeny hodnoty RLU (Relative Light Units) po detekci případné přítomnosti WT a 
mutovaných alel genů, jejichž seznam je uveden na obrázku v prvním sloupci zeleným 
písmem. Seřazeny jsou takto: nejprve úseky s mutacemi genů v pořadí K-ras, BRAF a TP53, 
následně WT kontroly pro stejné geny ve stejném pořadí a následně úseky s mutacemi pro gen 
APC a dále jeho WT kontroly (pro gen BRAF je stanovována jen jedna mutace a jen jedna 
WT kontrola). Každý z následujících tří sloupců hodnot RLU je určen pro jednu alikvótu 
vzorku, resp. jeden vzorek o jedné alikvótě.  
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11.2. Tabulky s primárními daty  a připojený komentář 
 
Přehled výsledků pro genom. DNA buněčné linie 1  

Tab. CL1 4.2.2009 30.07.2009,I 
Vstupní koncentrace 

(ng/µl): 200ng/µl  200 ng/µl 
Ředění před ligací: 1:175 1:100 

Vzorky: CL1 CL1  
K_RAS12_2AL 70 0 
K_RAS12_1AR 68 0 
K_RAS12_2AS 41 61 
K_RAS12_1CY 335 54 
K_RAS13_2AS 274 52 
K_RAS12_1SE 90 85 
K_RAS12_2VA 3031 190 

BRAF600_2 2630 2548 
TP53175_2 810 179 
TP53245_1 794 382 
TP53245_2 204 39 
TP53248_1 1302 77 
TP53248_2 647 204 
TP53273_1 132 88 
TP53273_2 1520 1898 
TP53282_1 1974 648 

K_RAS12_1WT 530 825 
BRAF600_2WT 2313 2511 
TP53175_2WT 2118 3246 

APC876_1 3617 3403 
APC1306_1 894 1450 
APC1309_1 62 35 

APC1309_5del 599 163 
APC1312_1 434 718 
APC1338_1 1339 3020 
APC1367_1 409 896 
APC1378_1 262 32 
APC1379_1 415 280 
APC1450_1 1181 2004 

APC1465_2del 114 403 
APC1554_1ins 532 1163 
APC876_1WT 1860 2660 
APC1450_1WT 1009 1935 
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Tab. CL1 - Nejprve základní údaje ke vzorkům:  

 
Jedná se o vzorky roztoku genomové DNA od buněčné linie č. 1 (CL1, Cell Line 1).  

 
Vzorek byl dodán firmou Randox Laboratories Ltd. Vstupní koncentrace DNA byla 

200 ng/µl. Vzorky v tabulce CL1 jsou očíslovány v kolonce „Vzorky:“ čísly (1) a (2). První 
zleva v tabulce uvedený vzorek (1) byl zpracován (viz kapitola 09. Metodika) v rozmezí dní: 
2. 2. 2009 až 4. 2. 2009. Data byla z biočipového analyzátoru získána 4. 2. 2009, jak je 
uvedeno v tabulce. Druhý vzorek (2) byl zpracován ve dnech 29. 7. 2009 až 30. 7. 2009 – zde 
byla sejmuta získaná data. (Použité označení vzorku v datu snímání signálu z biočipů: 
„30.07.2009,I“ označuje vzorek z prvního ze dvou toho dne použitých biočipových nosičů.) 
Použité ředění před ligací (viz kapitola 09. Metodika) bylo v prvním případě (ze dne 4. 2. 
2009) 1:175, v druhém případě (ze dne 30. 7. 2009) 1:100. Čili byly použity dva různé 
biočipové nosiče pro dvě alikvóty stejného vzorku o stejných vstupních koncentracích 
zpracované v různých ředěních a v různých dnech. Vzorek (2) z novějšího data má 
koncentraci nanášeného roztoku zhruba 1,75x vyšší.  
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Přehled výsledků pro genom. DNA buněčné linie 2 

Tab. CL2 30.4.2009 30.07.2009,II 
Vstupní koncentrace 

(ng/µl): 200 ng/µl 200 ng/µl 
Ředění před ligací: 1:100 1:100 

Vzorky: CL 2  CL 2  
K_RAS12_2AL 24 0 
K_RAS12_1AR 283 0 
K_RAS12_2AS 345 0 
K_RAS12_1CY 227 348 
K_RAS13_2AS 1325 0 
K_RAS12_1SE 1420 27 
K_RAS12_2VA 352 0 

BRAF600_2 1882 2201 
TP53175_2 383 481 
TP53245_1 709 27 
TP53245_2 170 0 
TP53248_1 972 0 
TP53248_2 482 101 
TP53273_1 166 126 
TP53273_2 1362 2160 
TP53282_1 1736 2283 

K_RAS12_1WT 948 609 
BRAF600_2WT 3204 3692 
TP53175_2WT 2144 2998 

APC876_1 1289 4846 
APC1306_1 218 1196 
APC1309_1 166 0 

APC1309_5del 471 0 
APC1312_1 303 169 
APC1338_1 35 786 
APC1367_1 72 0 
APC1378_1 0 0 
APC1379_1 68 300 
APC1450_1 600 260 

APC1465_2del 152 0 
APC1554_1ins 1260 110 
APC876_1WT 1430 3387 
APC1450_1WT 998 173 
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Tab. CL2 - Nejprve základní údaje ke vzorkům:  
 
Jedná se o vzorky roztoku genomové DNA od buněčné linie č. 2 (CL2, Cell Line 2).  

 
Vzorek byl dodán firmou Randox Laboratories Ltd. Vstupní koncentrace DNA byla 

200 ng/µl. Vzorky v tabulce CL2 jsou očíslovány v kolonce „Vzorky:“ čísly (1) a (2). První 
zleva v tabulce uvedený vzorek (1) byl zpracován (viz kapitola 09. Metodika) v rozmezí dní: 
29. 4. 2009 až 30. 4. 2009. Data byla z biočipového analyzátoru získána dne 30. 4. 2009, jak 
je uvedeno v tabulce. Druhý vzorek (2) byl zpracován ve dnech 29. 7. 2009 až 30. 7. 2009 – 
zde byla sejmuta získaná data. (Použité označení vzorku v datu snímání signálu z biočipů: 
„30.07.2009,II“ označuje vzorek z druhého ze dvou toho dne použitých biočipových nosičů.) 
Použité ředění před ligací (viz kapitola 09. Metodika) bylo v obou případech 1:100.  

Materiál pro vzorek (2) byl předpřipraven dne 24.6.2009, kdy proběhla pouze MPCR 
1 a 2, zkušební elektroforéza a purifikace – materiál byl následně zamražen a použit ve dnech 
29.07.2009 (kdy po rozmražení vzorku probíhala hybridizace do následujícího dne) a 
30.07.2009 (kdy proběhla ligace, 2. PCR, hybridizace na biočipech a zobrazení výsledků v 
biočipovém analyzátoru).  

Čili byly použity dva různé biočipové nosiče pro dvě alikvóty stejného vzorku o 
stejných vstupních koncentracích zpracované stejným způsobem - ve stejných ředěních ale 
v různých dnech, v rozmezí 3 měsíců.  
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Přehled výsledků pro vzorek genom. DNA pacienta L4 
Tab. L4-30.7.-2x 30.07.2009,I 30.07.2009,II 

Vstupní koncentrace 
(ng/µl): 200 ng/µl 200  ng/µl 

Ředění před ligací: 1:100 1:100 
Vzorky: L4  L4  

K_RAS12_2AL 0 0 
K_RAS12_1AR 0 0 
K_RAS12_2AS 47 0 
K_RAS12_1CY 23 0 
K_RAS13_2AS 52 0 
K_RAS12_1SE 451 0 
K_RAS12_2VA 510 0 

BRAF600_2 684 481 
TP53175_2 339 25 
TP53245_1 1156 0 
TP53245_2 444 0 
TP53248_1 868 0 
TP53248_2 779 0 
TP53273_1 1544 53 
TP53273_2 2729 224 
TP53282_1 2675 0 

K_RAS12_1WT 1124 82 
BRAF600_2WT 1220 1335 
TP53175_2WT 3597 2996 

APC876_1 4567 6920 
APC1306_1 1328 1309 
APC1309_1 49 0 

APC1309_5del 328 23 
APC1312_1 292 176 
APC1338_1 1859 123 
APC1367_1 567 46 
APC1378_1 0 0 
APC1379_1 347 660 
APC1450_1 1303 1850 

APC1465_2del 1058 53 
APC1554_1ins 1241 280 
APC876_1WT 2507 3737 
APC1450_1WT 1868 1225 
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Tab. L4-30.7.-2x –  
 
Nejprve základní údaje ke vzorkům: Jedná se o dva vzorky roztoku genomové DNA 

od téhož pacienta L4 (žena bez KRK).  
 
Vzorky v tabulce L4-30.7.-2x jsou očíslovány v kolonce „Vzorky:“ čísly (1) a (2). Oba 

vzorky byly zpracovány v rozmezí 29. 7.2009 až 30. 7. 2009. Signál byl z obou sejmut dne 
30. 7. 2009. Každý z uvedených vzorků byl nanesen na jiný biočipový nosič. (U uvedeného 
data získání signálů značí číslování římskými číslicemi pořadí snímání nosičů v analyzátoru.) 
Použité ředění před ligací (viz kapitola 09. Metodika) bylo v obou případech 1:100.  

Materiál pro vzorek (2) byl předpřipraven dne 24. 6. 2009, kdy proběhla pouze MPCR 
1 a 2, zkušební elektroforéza a purifikace – materiál byl následně zamražen a použit ve dnech 
29. 7. 2009 (kdy po rozmražení vzorku probíhala hybridizace do následujícího dne) a 30. 7. 
2009 (kdy proběhla ligace, 2. PCR, hybridizace na biočipech a zobrazení výsledků v 
biočipovém analyzátoru).  

Čili byly použity dva různé biočipové nosiče pro dvě alikvóty stejného vzorku o 
stejných vstupních koncentracích zpracované stejným způsobem - ve stejných ředěních, s tím 
rozdílem, že materiál pro vzorek (2) byl předpřipraven a zamražen zhruba o 1 měsíc předem.  
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Přehled výsledků pro vzorek genom. DNA pacienta L4 

Tab. L4 - 4.2. vs. 30.7. 4.2.2009 
průměr z 

30.7. 
Vstupní koncentrace (ng/µl): 200ng/µl 200 ng/µl 

Ředění před ligací: 1:175 1:100 
Vzorky: L4 L4 

K_RAS12_2AL 22 0 
K_RAS12_1AR 927 0 
K_RAS12_2AS 536 23,5 
K_RAS12_1CY 622 11,5 
K_RAS13_2AS 1736 26 
K_RAS12_1SE 1970 225,5 
K_RAS12_2VA 310 255 

BRAF600_2 1768 582,5 
TP53175_2 1655 182 
TP53245_1 1657 578 
TP53245_2 979 222 
TP53248_1 2185 434 
TP53248_2 1462 389,5 
TP53273_1 1624 798,5 
TP53273_2 2418 1476,5 
TP53282_1 3104 1337,5 

K_RAS12_1WT 1252 603 
BRAF600_2WT 4843 1277,5 
TP53175_2WT 3398 3296,5 

APC876_1 2402 5743,5 
APC1306_1 3873 1318,5 
APC1309_1 735 24,5 

APC1309_5del 2924 175,5 
APC1312_1 2446 234 
APC1338_1 2149 991 
APC1367_1 1340 306,5 
APC1378_1 658 0 
APC1379_1 1338 503,5 
APC1450_1 1770 1576,5 

APC1465_2del 1479 555,5 
APC1554_1ins 1211 760,5 
APC876_1WT 714 3122 
APC1450_1WT 240 1546,5 
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Tab. L4 - 4.2. vs. 30.7. -  
 
Nejprve základní údaje ke vzorkům: Jedná se o dva vzorky roztoku genomové DNA 

od téhož pacienta L4 (žena bez KRK).  
 
Vzorky v tabulce „L4 - 4.2. vs. 30.7.“  jsou očíslovány v kolonce „Vzorky:“ čísly (1) a 

(2). Vzorek (1) byl zpracován v rozmezí dní 2. 2. až 4. 2. 2009. Vzorek uveden číslem (2) je 
ve skutečnosti zde „uměle“ vytvořen zprůměrováním dvojic hodnot ze dvou alikvót vzorku 
L4 zpracovaného ve dnech 29. 7. až 30. 7. 2009, přičemž každá alikvóta byla nanesena dne 
30. 7. 2009 na jiný biočipový nosič. Dále také druhá alikvóta z těchto dní byla předpřipravena 
a skladována zhruba 1 měsíc předem (viz výše – Tab. L4-30.7.-2x, vzorek (2) a připojený 
popis).  Použité ředění před ligací v případě vzorku (1) bylo 1:175, v případě vzorku (2) 
1:100. Výchozí koncentrace byla u obou vzorků 200 ng/µl. Vzorek (2) byl zhruba (vzhledem 
k možné degradaci DNA během skladování – viz výše) 1,75x koncentrovanější 

Čili je zde dán do souvislosti vzorek připravený během tréninku k metodě (2. 2. - 4. 2. 
2009) od zástupce firmy Randox Laboratories Ltd. a souhrn ze dvou samostatně připravených 
alikvót téhož vzorku na dvou samostatných nosičích, vyhodnocených dne 30. 7. 2009.  
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Přehled výsledků pro genomovou DNA od pacienta L6 (ve třech ředěních) 

Tab. L6-3_redeni 
23.7.2009, 

chip2 
23.7.2009, 

chip2 
23.7.2009, 

chip2 
Vstupní koncentrace 

(ng/µl): 200 ng/µl 200 ng/µl 200 ng/µl 
Ředění před ligací: 1:100 1:50 1:10 

Vzorky: L6  L6  L6  
K_RAS12_2AL 0 0 0 
K_RAS12_1AR 0 311 247 
K_RAS12_2AS 379 341 27 
K_RAS12_1CY 180 101 42 
K_RAS13_2AS 0 328 113 
K_RAS12_1SE 2023 385 426 
K_RAS12_2VA 21 617 278 

BRAF600_2 1890 1342 2405 
TP53175_2 258 473 941 
TP53245_1 613 655 2112 
TP53245_2 74 330 1527 
TP53248_1 798 1096 3082 
TP53248_2 564 708 2191 
TP53273_1 1304 961 2141 
TP53273_2 2370 2212 2699 
TP53282_1 2160 1953 3200 

K_RAS12_1WT 879 822 832 
BRAF600_2WT 3118 3014 4290 
TP53175_2WT 2809 2854 2884 

APC876_1 616 499 1118 
APC1306_1 3159 3719 4872 
APC1309_1 798 129 2564 

APC1309_5del 1247 1074 2327 
APC1312_1 2629 3228 4418 
APC1338_1 3217 2688 2864 
APC1367_1 1318 1202 2234 
APC1378_1 339 244 685 
APC1379_1 819 1460 2094 
APC1450_1 3377 3134 4098 

APC1465_2del 352 360 1288 
APC1554_1ins 862 906 963 
APC876_1WT 2532 2032 1872 
APC1450_1WT 1919 1874 2085 
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Zde uvádím tabulku „Tab. L6-3_redeni“ s přehledem výsledků pro první stanovovaný 
biočipový nosič ze dne 23. 07. 2009. Byl použit vzorek od pacienta L6, což je muž bez KRK. 
Materiál vzorku byl zpracován ve dnech 22. 07. - 23. 07. 2009. Vstupní koncentrace vzorku 
byla 200 ng/µl. Ze vzorku byly připraveny tři alikvóty o různých koncentracích, dosažených 
různým ředěním před ligačním krokem: 1:100, 1:50 a 1:10 – viz tabulka.  
 
Doporučované ředění před ligací je 1:100.  
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Tab. L6_200-300 23.7.2009,chip2 23.07.2009,chipII 

Vstupní koncentrace 
(ng/µl): 200 ng/µl 300 ng/µl 

Ředění před ligací: 1:100 1:100 
Vzorky: L6  L6  

K_RAS12_2AL 0 0 
K_RAS12_1AR 0 0 
K_RAS12_2AS 379 0 
K_RAS12_1CY 180 87 
K_RAS13_2AS 0 21 
K_RAS12_1SE 2023 218 
K_RAS12_2VA 21 0 

BRAF600_2 1890 1444 
TP53175_2 258 327 
TP53245_1 613 144 
TP53245_2 74 0 
TP53248_1 798 45 
TP53248_2 564 482 
TP53273_1 1304 678 
TP53273_2 2370 1713 
TP53282_1 2160 122 

K_RAS12_1WT 879 101 
BRAF600_2WT 3118 3620 
TP53175_2WT 2809 2607 

APC876_1 616 970 
APC1306_1 3159 2716 
APC1309_1 798 38 

APC1309_5del 1247 24 
APC1312_1 2629 2547 
APC1338_1 3217 2583 
APC1367_1 1318 92 
APC1378_1 339 0 
APC1379_1 819 663 
APC1450_1 3377 2352 

APC1465_2del 352 498 
APC1554_1ins 862 804 
APC876_1WT 2532 2068 
APC1450_1WT 1919 1777 
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Tab. L6_200-300 –  
 

Nejprve základní údaje ke vzorku: Jedná se o vzorek roztoku genomové DNA od 
jednoho pacienta L6 (muž bez KRK).  

 
Vzorky v tabulce „L6_200-300“ jsou očíslovány v kolonce „Vzorky:“ čísly (1) a (2). 

Oba vzorky byly připravovány souběžně ve dnech 22. 7. až 23. 7. 2009. Poslední den byly 
získány výsledky v biočipovém analyzátoru. Vstupní koncentrace vzorku (1) byla 200ng/µl, u 
vzorku (2) byla vstupní koncentrace 300 ng/µl. Použité ředění před ligací bylo pro oba vzorky 
1:100. Vzorek (2) byl nanesen na biočipy 1,5x koncentrovanější nežli vzorek (1).  
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L6 - čip 2 vs. čip II 
Tab.: čip 2 vs. čip II 23.7.2009,chip2 23.07.2009,chipII 
Vstupní koncentrace 

(ng/µl): 200 ng/µl 200 ng/µl 
Ředění před ligací: 1:100 1:100 

Vzorky: L6  L6  
K_RAS12_2AL 0 0 
K_RAS12_1AR 0 0 
K_RAS12_2AS 379 0 
K_RAS12_1CY 180 0 
K_RAS13_2AS 0 0 
K_RAS12_1SE 2023 0 
K_RAS12_2VA 21 0 

BRAF600_2 1890 0 
TP53175_2 258 0 
TP53245_1 613 0 
TP53245_2 74 0 
TP53248_1 798 0 
TP53248_2 564 0 
TP53273_1 1304 0 
TP53273_2 2370 0 
TP53282_1 2160 0 

K_RAS12_1WT 879 0 
BRAF600_2WT 3118 0 
TP53175_2WT 2809 0 

APC876_1 616 511 
APC1306_1 3159 2622 
APC1309_1 798 603 

APC1309_5del 1247 874 
APC1312_1 2629 2404 
APC1338_1 3217 2918 
APC1367_1 1318 1009 
APC1378_1 339 205 
APC1379_1 819 663 
APC1450_1 3377 2642 

APC1465_2del 352 308 
APC1554_1ins 862 723 
APC876_1WT 2532 2008 
APC1450_1WT 1919 1490 
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Tab.: čip 2 vs. čip II –  
 

Nejprve základní údaje ke vzorku: Jedná se o vzorek roztoku genomové DNA od 
jednoho pacienta L6 (muž bez KRK).  

 
Alikvóty v tabulce „čip 2 vs. čip II“ jsou očíslovány v kolonce „Alikvóty:“ čísly (1) a 

(2). Obě alikvóty byly připravovány souběžně ve dnech 22. 7. až 23. 7. 2009. Poslední den 
byly získány výsledky v biočipovém analyzátoru. Každá alikvóta byla nanesena na biočipy 
v jiném biočipovém nosiči. Vstupní koncentrace obou vzorků byla 200ng/µl. Použité ředění 
před ligací bylo pro oba vzorky 1:100. Koncentrace u obou vzorků nanášených na biočipy 
byla stejná.  
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Tab. L6_23-30 I. 
23.7.2009, 

chip2 
30.07.2009, 

I 
Vstupní koncentrace 

(ng/µl): 200 ng/µl 200 ng/µl 
Ředění před ligací: 1:100 1:100 

Vzorky: L6  L6  
K_RAS12_2AL 0 0 
K_RAS12_1AR 0 0 
K_RAS12_2AS 379 188 
K_RAS12_1CY 180 79 
K_RAS13_2AS 0 485 
K_RAS12_1SE 2023 1390 
K_RAS12_2VA 21 0 

BRAF600_2 1890 1294 
TP53175_2 258 402 
TP53245_1 613 714 
TP53245_2 74 176 
TP53248_1 798 453 
TP53248_2 564 704 
TP53273_1 1304 2093 
TP53273_2 2370 3248 
TP53282_1 2160 3406 

K_RAS12_1WT 879 1020 
BRAF600_2WT 3118 1339 
TP53175_2WT 2809 3269 

APC876_1 616 4151 
APC1306_1 3159 2130 
APC1309_1 798 35 

APC1309_5del 1247 850 
APC1312_1 2629 537 
APC1338_1 3217 2183 
APC1367_1 1318 495 
APC1378_1 339 0 
APC1379_1 819 840 
APC1450_1 3377 2154 

APC1465_2del 352 359 
APC1554_1ins 862 1430 
APC876_1WT 2532 2678 
APC1450_1WT 1919 1668 
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Tab. L6_23-30 I. –  
 

Nejprve základní údaje ke vzorku: Jedná se o vzorek roztoku genomové DNA od 
jednoho pacienta L6 (muž bez KRK).  

 
Alikvóty v tabulce „L6_23-30 I.“  jsou očíslovány v kolonce „Alikvóty:“ čísly (1) a 

(2). Alikvóta (1) byla zpracovávána ve dnech 22.07 – 23. 7. 2009. Poslední uvedený den byly 
získány hodnoty úrovní signálů z biočipů. Alikvóta (2) byla zpracovávána ve dnech 29. 7. – 
30. 7. 2009 – zde byly také získány hodnoty signálů z biočipů. Každá alikvóta byla nanesena 
na biočipy v jiném biočipovém nosiči. Vstupní koncentrace obou vzorků byla 200ng/µl. 
Použité ředění před ligací bylo pro oba vzorky 1:100. Koncentrace u obou vzorků nanášených 
na biočipy byla stejná.  
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Tab. L6_23-30 II. 
23.7.2009, 

chip2 
30.07.2009, 

II 
Vstupní koncentrace 

(ng/µl): 200 ng/µl 200 ng/µl 
Ředění před ligací: 1:100 1:100 

Vzorky: L6  L6  
K_RAS12_2AL 0 0 
K_RAS12_1AR 0 0 
K_RAS12_2AS 379 0 
K_RAS12_1CY 180 0 
K_RAS13_2AS 0 0 
K_RAS12_1SE 2023 47 
K_RAS12_2VA 21 0 

BRAF600_2 1890 1164 
TP53175_2 258 71 
TP53245_1 613 0 
TP53245_2 74 0 
TP53248_1 798 0 
TP53248_2 564 228 
TP53273_1 1304 347 
TP53273_2 2370 1745 
TP53282_1 2160 41 

K_RAS12_1WT 879 52 
BRAF600_2WT 3118 2352 
TP53175_2WT 2809 1883 

APC876_1 616 0 
APC1306_1 3159 70 
APC1309_1 798 0 

APC1309_5del 1247 30 
APC1312_1 2629 0 
APC1338_1 3217 74 
APC1367_1 1318 0 
APC1378_1 339 0 
APC1379_1 819 21 
APC1450_1 3377 226 

APC1465_2del 352 0 
APC1554_1ins 862 21 
APC876_1WT 2532 2100 
APC1450_1WT 1919 233 

 



~ 123 ~ 
 

Tab. L6_23-30 II. –  
 

Nejprve základní údaje ke vzorku: Jedná se o vzorek roztoku genomové DNA od 
jednoho pacienta L6 (muž bez KRK).  

 
Alikvóty v tabulce „L6_23-30 II.“ jsou očíslovány v kolonce „Alikvóty:“ čísly (1) a 

(2). Alikvóta (1) byla zpracovávána ve dnech 22. 7 – 23. 7. 2009. Poslední uvedený den byly 
získány hodnoty úrovní signálů z biočipů. Alikvóta (2) byla zpracovávána ve dnech 29. 7. až 
30. 7. 2009 – zde byly také získány hodnoty signálů z biočipů. Každá alikvóta byla nanesena 
na biočipy v jiném biočipovém nosiči. Vstupní koncentrace obou vzorků byla 200ng/µl. 
Použité ředění před ligací bylo pro oba vzorky 1:100. Koncentrace u obou vzorků nanášených 
na biočipy byla stejná.  
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L6_30.7._I-II 
Tab. 30.7._I-II 30.07.2009,I 30.07.2009,II 

Vstupní koncentrace 
(ng/µl): 200 ng/µl 200 ng/µ 

Ředění před ligací: 1:100 1:100 
Vzorky: L6  L6  

K_RAS12_2AL 0 0 
K_RAS12_1AR 0 0 
K_RAS12_2AS 188 0 
K_RAS12_1CY 79 0 
K_RAS13_2AS 485 0 
K_RAS12_1SE 1390 47 
K_RAS12_2VA 0 0 

BRAF600_2 1294 1164 
TP53175_2 402 71 
TP53245_1 714 0 
TP53245_2 176 0 
TP53248_1 453 0 
TP53248_2 704 228 
TP53273_1 2093 347 
TP53273_2 3248 1745 
TP53282_1 3406 41 

K_RAS12_1WT 1020 52 
BRAF600_2WT 1339 2352 
TP53175_2WT 3269 1883 

APC876_1 4151 0 
APC1306_1 2130 70 
APC1309_1 35 0 

APC1309_5del 850 30 
APC1312_1 537 0 
APC1338_1 2183 74 
APC1367_1 495 0 
APC1378_1 0 0 
APC1379_1 840 21 
APC1450_1 2154 226 

APC1465_2del 359 0 
APC1554_1ins 1430 21 
APC876_1WT 2678 2100 
APC1450_1WT 1668 233 
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Tab. 30.7._I-II -  
 

Nejprve základní údaje ke vzorku: Jedná se o vzorek roztoku genomové DNA od 
jednoho pacienta L6 (muž bez KRK).  

 
Alikvóty v tabulce „30.7._I-II“ jsou očíslovány v kolonce „Alikvóty:“ čísly (1) a (2). 

Obě alikvóty byly souběžně zpracovávány ve dnech 29. 7. až 30. 7. 2009. Poslední uvedený 
den byly získány hodnoty úrovní signálů z biočipů. Každá alikvóta byla nanesena na biočipy 
v jiném biočipovém nosiči. Vstupní koncentrace obou vzorků byla 200ng/µl. Použité ředění 
před ligací bylo pro oba vzorky 1:100. Koncentrace u obou vzorků nanášených na biočipy 
byla stejná.  
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Tab. L6-opak_200 23.07.2009,chipII 23.07.2009,II 

Vstupní koncentrace 
(ng/µl): 200 ng/µl 200 ng/µl 

Ředění před ligací: 1:100 1:100 
Vzorky: L6  L6  

APC876_1 511 434 
APC1306_1 2622 2092 
APC1309_1 603 518 

APC1309_5del 874 714 
APC1312_1 2404 1910 
APC1338_1 2918 2236 
APC1367_1 1009 858 
APC1378_1 205 166 
APC1379_1 663 527 
APC1450_1 2642 1992 

APC1465_2del 308 229 
APC1554_1ins 723 598 
APC876_1WT 2008 1531 
APC1450_1WT 1490 1113 
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 Tab. L6-opak_200 –  
 

Nejprve základní údaje ke vzorku: Jedná se o vzorek roztoku genomové DNA od 
jednoho pacienta L6 (muž bez KRK).  

 
V tomto případě se jedná o jednu tutéž alikvótu vzorku L6 se zopakovaným sejmutím 

signálu po 9 minutách. Při prvním měření byly dodrženy všechny časové limity pro 
zpracování alikvóty a následné sejmutí signálů z biočipů. V případě biočipu pro produkty 
MPCR 1 byly obdrženy jen nulové hodnoty v RLU. Předpokládám, že se jednalo o vadný 
biočip a tyto hodnoty zde v tabulce neuvádím.  

 
Alikvóta byla zpracovávána ve dnech 22. 7. až 23. 7. 2009. Posledně uvedený den 

byly získány hodnoty úrovní signálů z biočipů. 
 
Pořadí získání výsledků v analyzátoru je v tabulce „L6-opak_200“ očíslováno 

v kolonce „Pořadí:“ čísly (1) a (2).  
 

Vstupní koncentrace alikvóty byla 200 ng/µl. Použité ředění před ligací bylo 
v doporučovaném poměru 1:100.  
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Tab. L6-opak_300 23.07.2009,chipII 23.07.2009,II 

Vstupní koncentrace 
(ng/µl): 300 ng/µl 300 ng/µl 

Ředění před ligací: 1:100 1:100 
Vzorky: L6  L6  

K_RAS12_2AL 0 0 
K_RAS12_1AR 0 0 
K_RAS12_2AS 0 0 
K_RAS12_1CY 87 0 
K_RAS13_2AS 21 0 
K_RAS12_1SE 218 0 
K_RAS12_2VA 0 0 

BRAF600_2 1444 0 
TP53175_2 327 0 
TP53245_1 144 0 
TP53245_2 0 0 
TP53248_1 45 0 
TP53248_2 482 0 
TP53273_1 678 0 
TP53273_2 1713 0 
TP53282_1 122 0 

K_RAS12_1WT 101 0 
BRAF600_2WT 3620 0 
TP53175_2WT 2607 0 

APC876_1 970 696 
APC1306_1 2716 2060 
APC1309_1 38 40 

APC1309_5del 24 0 
APC1312_1 2547 1910 
APC1338_1 2583 2059 
APC1367_1 92 62 
APC1378_1 0 0 
APC1379_1 663 474 
APC1450_1 2352 1745 

APC1465_2del 498 366 
APC1554_1ins 804 610 
APC876_1WT 2068 1514 
APC1450_1WT 1777 1296 
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Tab. L6-opak_300 -  
 

Nejprve základní údaje ke vzorku: Jedná se o vzorek roztoku genomové DNA od 
jednoho pacienta L6 (muž bez KRK).  

 
V tomto případě se jedná o jednu tutéž alikvótu vzorku L6 se zopakovaným sejmutím 

signálu po 9 minutách. Při prvním měření byly dodrženy všechny časové limity pro 
zpracování alikvóty a následné sejmutí signálů z biočipů. Alikvóta byla zpracovávána ve 
dnech 22. 7. až 23. 7. 2009. Posledně uvedený den byly získány hodnoty úrovní signálů 
z biočipů. Vstupní koncentrace alikvóty byla 300 ng/µl. Použité ředění před ligací bylo 
v doporučovaném poměru 1:100.  

 
Pořadí vyhodnocování biočipů v analyzátoru je v tabulce „L6-opak_300“ očíslováno 

v kolonce „Pořadí:“ čísly (1) a (2).  
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Přehled výsledků pro genomovou DNA pacienta L7 

Tab. L7 30.4.2009 30.4.2009 
Vstupní koncentrace 

(ng/µl): 100 ng/µl 100ng/µl* 
Ředění před ligací: 1:100 1:100 

Vzorky: L7  L7  
K_RAS12_2AL 0 0 
K_RAS12_1AR 0 0 
K_RAS12_2AS 0 0 
K_RAS12_1CY 0 0 
K_RAS13_2AS 0 0 
K_RAS12_1SE 0 0 
K_RAS12_2VA 0 58 

BRAF600_2 0 0 
TP53175_2 0 0 
TP53245_1 0 0 
TP53245_2 0 0 
TP53248_1 0 0 
TP53248_2 0 0 
TP53273_1 0 0 
TP53273_2 0 291 
TP53282_1 0 0 

K_RAS12_1WT 0 0 
BRAF600_2WT 31 155 
TP53175_2WT 0 0 

APC876_1 21 0 
APC1306_1 113 0 
APC1309_1 0 0 

APC1309_5del 58 0 
APC1312_1 33 0 
APC1338_1 281 205 
APC1367_1 0 0 
APC1378_1 0 0 
APC1379_1 0 0 
APC1450_1 78 0 

APC1465_2del 0 0 
APC1554_1ins 78 0 
APC876_1WT 627 508 
APC1450_1WT 426 586 

*:MPCR1 - změna: 2 µl vzorku + 38 µl mater mix 
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Tab. L7 -  
 

Nejprve základní údaje ke vzorku: Jedná se o vzorek roztoku genomové DNA od 
pacienta L7 (zdravá žena, bez KRK – jiná, než v případě vzorku L4).  

 
Alikvóty v tabulce „L7“ jsou očíslovány v kolonce „Alikvóty:“ čísly (1) a (2). Obě 

alikvóty byly souběžně zpracovávány ve dnech 29. 4. až 30. 4. 2009. Poslední uvedený den 
byly získány hodnoty úrovní signálů z biočipů. Pro obě alikvóty byl použit jeden biočipový 
nosič. Vzorky byly dodány v koncentraci 100 ng/µl. * V případě alikvóty (2) byly v kroku 
před-obohacení (MPCR) sledované DNA (viz např. kapitola 11.1.1. Obohacení izolované 
DNA) použity 2 µl roztoku DNA-templátu do 48 µl roztoku samotného „master-mixu“. Čili 
vstupní koncentrace do kroku před-obohacení DNA byla u alikvóty (1) 100ng/µl, u alikvóty 
(2) de facto 200 ng/µl, s tím, že zde došlo k poklesu objemu směsi „master-mixu“ z 
doporučovaných 49 µl na 48 µl. Použité ředění před ligací bylo pro obě alikvóty 1:100. 
Koncentrace u obou alikvót nanášených na biočipy byla rozdílná – v případě alikvóty (2) 
předpokládáme, že byla přibližně dvojnásobná.  
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Přehled výsledků pro 
vzorky negativní kontroly 

(vody) 
Tab. voda 4.2.2009 23.07.2009,chipII 23.07.2009,II 

Vstupní koncentrace 
(ng/µl): 0 ng/µl 0 ng/µl 0 ng/µl 

Ředění před ligací: 1:175 1:100 1:100 
Vzorky: voda voda  voda  

K_RAS12_2AL 0 0 0 
K_RAS12_1AR 0 0 0 
K_RAS12_2AS 0 0 0 
K_RAS12_1CY 0 0 0 
K_RAS13_2AS 0 0 0 
K_RAS12_1SE 0 0 0 
K_RAS12_2VA 0 0 0 

BRAF600_2 0 0 0 
TP53175_2 0 0 0 
TP53245_1 0 0 0 
TP53245_2 0 0 0 
TP53248_1 0 0 0 
TP53248_2 0 0 0 
TP53273_1 0 0 0 
TP53273_2 0 0 0 
TP53282_1 0 0 0 

K_RAS12_1WT 0 0 0 
BRAF600_2WT 0 0 0 
TP53175_2WT 0 0 0 

APC876_1 0 0 0 
APC1306_1 0 0 0 
APC1309_1 0 0 0 

APC1309_5del 0 0 0 
APC1312_1 0 0 0 
APC1338_1 0 0 0 
APC1367_1 0 0 0 
APC1378_1 0 0 0 
APC1379_1 0 0 0 
APC1450_1 0 249 0 

APC1465_2del 0 0 0 
APC1554_1ins 0 0 0 
APC876_1WT 0 0 0 
APC1450_1WT 0 0 0 
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Tab. voda -  
 

Nejprve základní údaje ke vzorkům: Jedná se o dva vzorky destilované vody nanesené 
na dva různé biočipové nosiče, pokaždé v jiném datu. Úroveň signálů z biočipů z novějšího 
data (23. 7. 2009) byla stanovována dvakrát. Při prvním stanovování (sloupec: 
23.07.2009,chipII) byly dodrženy všechny předepsané postupy a časové limity v přípravě 
vzorku. Druhé snímání (sloupec: 23.07.2009,II ) tohoto biočipového nosiče proběhlo po 9 
minutách od prvního, řádného snímání.  

 
Vzorky v tabulce „voda“ jsou očíslovány v kolonce „Vzorky:“ čísly (1), (2) a (3). 

Vzorek číslo (1) byl zpracováván v rozmezí dní 2. 2. až 4. 2. 2009. Snímání úrovní signálů 
proběhlo poslední uvedený den. Vzorky uvedeny jako (2) a (3) představují, jak bylo výše 
uvedeno, v podstatě jediný vzorek snímaný dvakrát v rozmezí několika minut - dále stále 
popisujeme jako „vzorky (2) a (3)“. Posledně jmenovaný vzorek byl zpracováván ve dnech 
22. 7. až 23. 7. 2009. Signál z biočipů byl zde sejmut dne 23. 7. 2009.  Předpokládaná 
koncentrace jakékoliv DNA ve všech vzorcích byla 0 ng/µl. Použité ředění před ligací bylo 
pro první vzorek 1:175. U vzorku (2) resp. (3) bylo použito doporučované ředění před ligací 
1:100.  
 
 V každém vzorku byla stanovována úroveň signálů u 33 alel. V každém tomto měření 
předpokládáme nulový signál. To bylo v podstatě splněno. V celkem 99 těchto měřeních byl 
získán jen jeden nenulový signál, což značí přece jen kvalitní přípravu vzorků (minimálně 
těchto dvou).  

Uvedenou nenulovou úroveň jednoho z 99 stanovovaných signálů lze asi nejsnáze 
vysvětlit možnou kontaminací, ze sousedního biočipového pole vyšetřovaného toho dne na 
stejném biočipovém nosiči hned v sousedních čipových polích. Jednalo se o alikvótu 
„23.07.2009,chipII“ vzorku L6  uvedeného v tabulkách: „Tab. L6-opak_200,“ a „Tab. čip 2 
vs. čip II“. Také se jednalo o kontaminaci v rámci alely genu APC, kde u této alely, ze zde 
uvedeného vzorku (L6) jako zdroje kontaminace, bylo dosaženo jedné z nejvyšších hodnot 
v RLU v rámci měření této alikvóty a i v rámci veškerých měření (konkrétně alela 
APC1450_1). Nenulový signál byl ale obdržen jen při prvním měření, které bylo provedeno 
v rámci předepsaných časových limitů – po uběhnutí 9 minut do dalšího měření byla i zde 
obdržena již jen nulová úroveň signálu.  
 Přesto se nám zdá vysvětlení pomocí kontaminace poněkud zvláštní – zřejmě by se 
pak měl objevit signál i u dalších alel, minimálně genu APC ze sousedního vzorku – alespoň u 
některých z těch, které zde měly také poměrně vysoké úrovně signálů.  
 Další možná vysvětlení jako možná vada biočipu, kamery a jiných součástí přístroje 
jsou nepravděpodobná.  
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12. Závěr 
 
 V této diplomové práci byla vyzkoušena možnost optimalizace biočipové metody, 
původně výrobcem vyvinuté pro vyhodnocení DNA získané ze stolice, pro vzorky genomové 
DNA extrahované z bílých krvinek s cílem zachytit přítomnost případných mutací ve čtyřech 
cílových genech (K-ras, BRAF, TP53 a APC), jejichž změny hrají velmi důležitou roli při 
vzniku nádoru tlustého střeva a konečníku. Vyhodnocení všech vzorků proběhlo na 
biočipovém analyzátoru evidence investigatorTM od firmy Randox Laboratories Ltd. Výrobce 
udává možnost použití metody pro DNA izolovanou z nádorů, přičemž pro toto stanovení 
nebyla provedena kompletní validace.  

V souhrnu lze konstatovat, že tato metoda je náročná na přesnou laboratorní práci i na 
čas. Výsledky nejsou příliš přesvědčivé a nezdají se být adekvátní vloženému úsilí. Bylo by 
možná potřeba získat více měření za stejných podmínek zpracování vzorků, přesto nad 
výsledky ze získaných dat uvádím svůj názor, že metoda v daném uspořádání se mi nejeví 
jako úspěšná a nadějná. Výsledné hodnoty RLU z biočipů se obecně příliš mění, ve velkém 
rozsahu a dle našeho názoru poměrně náhodně – reprodukovatelnost je velmi nízká jak mezi 
sériemi, tak v rámci jedné série.  

Naším závěrem je, že nemůžeme tuto metodu příliš doporučit pro genomovou DNA a 
možná ani pro DNA získanou ze stolice. Výhledově je zavedení této metody do výzkumné 
praxe zřejmě, alespoň zatím, poměrně problematické.  
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13. Seznam zkratek 
 

str. 
AD 12 Autozomálně Dominantní 
APC 3 Adenomatous Polyposis Colon Cancer 

APTT 26 
Aktivovaný Parciální Tromboplastinový 

Čas 
BUF HYB 54 Tris/HCl, KCl a EDTA pufr s detergentem 
BUF LIG 1, -2, 55 pufr ligázy 
BUF WASH 47 mycí pufr 
BUF/LIGASE 47 roztok ligázy 
CA 19-9, -50,-195,-242 33 antigeny krevních skupin 
CAMs 35 Cell Adhesion Molecules 
CCD 41 Charge Coupled Device 
CEA 26 Karcino-Embryonální Antigen 
c-erbB-2 35 receptor (tyrozin-kináza) 
CRC 17 ColoRectal Cancer 
CRC BIOCHIP 47 biočipy 
CRC CONJ 47 roztok konjugátu  
CRC MUT PB 1, 2 54 směs mutantních sond (pro MPCR 1 a 2) 
CRC WT 1, 2 54 směs WT sond (MPCR 1 a 2) 
CRP 32 C-reaktivní protein 
csv 75 comma-separated values 
DALM 21 Dysplasia Associated Lesion or Mass 
dNTP 36 deoxynukletidtrisfosfát 
DTR 37 Discrete Test Region 
EDTA 54 Ethylene Diamine Tetra-Acetic Acid 

EGFR 23 
Receptor pro Epidermální Růstový 

Hormon 
ELISA 29 Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay 
FAP 12 Familiární Adenomatózní Polypóza 
FOBT 29 Faecal Occult Blood Test 
GAP 23 GTP-ase Activity Protein 
GIT 27 Gastro-Intestinální Trakt 
G-protein 17 regulační protein vázající GTP 
GRP 75 přípona souboru  
GUI 70 Graphical User Interface 
Hb 27 Hemoglobin 
HNPCC 18 Hereditary Non-Polyposis Colon Cancer 
HRP 40 Horse-Radish Peroxidase 
iFOBT 29 imunochromatografický FOBT 
KRK 10 KoloRektální Karcinom 
LIGASE 42 roztok ligázy 
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LOH 12 Loss Of Heterozygosity 
LUM/PX 48 luminol/peroxid vodíku 
MAP 23 Mitogenes Activated Proteins 
MCR 24 Mutation Cluster Region 
MMPs  30 Matrix-Metalo-Proteinázy 
MPCR 32 Multiplexní PCR 
MUT 42 Mutantní  (vzorek, alikvóta) 
PC  43 Osobní Počítač 
PCR 18 Polymerase Chain Reaction 
RLU 41 Relative Light Units 
RNA, RNK 36 Ribo-Nukleová Kyselina 
STD 79 směrodatná odchylka 
SW 41 Software 
tag 34 značka (angl.) 
Taq 37 Thermus aquaticus 
TIMPs 35 Tissue Inhibitors of Metalo-Proteinases 
TM   (Evidence Investigation TM) 3 Trade Mark 
TPA 33 Tkáňový Polypeptidový Antigen 
TPS 33 Specifický TPA 
WT 42 Wild – Type 
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