
Abstrakt 

 
Kolorektální karcinom (CRC) je jedním z nejrozšířenějších maligních onemocnění v 

České republice. Obecně existují dvě molekulární dráhy vedoucí k CRC: první je dráha 

chromozomální nestability, druhá pak souvisí s poruchou reparace chybně zpárovaných bází DNA 

(MMR). Gen MutH homologue 1 (MLH1) je jedním z členů genové rodiny opravy chybného 

párování bazí (MMR) a představuje klíčovou součást systému MMR, zodpovědného ve spolupráci 

s dalšími významnými proteiny za opravu poruch párování v DNA, vzniklých během replikace. 

Jak vyplývá z literatury, somatické mutace v MMR genech, včetně genu MLH1, jsou atributem 

sporadické formy CRC s deficientním MMR systémem. 

Cílem této práce byla analýza somatických změn v MLH1 genu a stanovení statutu 

mikrosatelitové nestability (MSI) v souboru 99 DNA vzorků od 96 pacientů s diagnózou 

sporadické formy CRC. Mutace byly detekovány pomocí HRM techniky. Pozitivní vzorky byly 

následně ověřovány automatickým sekvenováním.  

V genu MLH1 byly nalezeny především genové varianty: Identifikovali jsme dvě nové 

varianty, jednu v exonu 2 na pozici c.. 204 C>G, p. Ile68Met (98 C/C, 1C/G) a druhou v exonu 11 

na pozici c. 973 C>T, p. Arg325Trp (98 C/C, 1 C/T). Pouze varianta c.. 204 C>G byla stanovena 

jako somatická, všechny další varianty byly tzv. „germ line“ (varianty zárodečné línie). 

Nejpočetněji zastoupený byl polymorfizmus c. 655 A>G, p. Ile219Val v exonu 8, jež byl stanoven 

u 50 vzorků (49 A/A, 34 A/G a 16 G/G). Další polymorfizmy byly prokázány v intronu 13 na 

pozici c. 1558+14 G>A (93 G/G, 6 G/A), v intronu 14 na pozici c. 1668-19 A> G (23 A/A, 56 

A/G, 20 G/G), v exonu 17 c. 1959 G>T, p. Leu653Leu (94 G/G, 5 G/T) a v exonu 19 c. 2146 

G>A, p. Val716Met (97 G/G, 2 G/A). Rovněž byla identifikována mutace v exonu 16 na pozici c. 

1733 A>G, p.Glu578Gly (98 A/A, 1 A/G), dříve popsaná u hereditárního nepolypózniho 

kolorektálního karcinomu (HNPCC). MSI-H status byl stanoven u 9 vzorků (8 pacientů), 

ostatních 90 vzorků od 88 pacientů lze považovat za mikrosatelitně stabilní (MSS).  

Lze konstatovat, že somatické mutace v MLH1 genu v daném souboru pacientů hrají 

pravděpodobně minoritní roli ve vývoji sporadické formy CRC.  
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