
Oponentský posudek diplomovou práci Bc. Fabiána Čaji: „Mutace v genu 

MLH1 a MSI status jako molekulární charakteristiky sporadické formy 

kolorektálního karcinomu“. 
 
Předložená diplomová práce se zaměřuje na analýzu somatických změn v MLH1 genu a na 

stanovení statutu mikrosatelitové nestability (MSI) v souboru pacientů s diagnózou sporadické 

formy kolorektálního karcinomu (CRC). Řešená problematika je velmi aktuální vzhledem 

k četnosti výskytu CRC v České Republice. Právě pro závažnost tohoto onemocnění je CRC jedním z 

nejvíce studovaných typů nádorových onemocěnění. Přibližně 80% CRC vykazuje sporadický výskyt, 

u zbývajících 20% je popsána rodinná historie a jen 5-6% CRC je způsobeno dědičnou mutací 

v některém z hlavních genů CRC (Jasperson et al., 2010). 

Jsou popsány dvě molekulární dráhy vedoucí k vývoji CRC: první je popisována jako chromozomální 

nestabilita, druhá pak souvisí s poruchou reparace chybně spárovaných bází DNA (MMR).  A právě 

gen MLH1 je jedním z členů genové rodiny opravy chybného párování bází (MMR). Somatické 

mutace v MMR genech, tedy i genu MLH1, jsou atributem sporadické formy CRC s deficientním 

MMR systémem. 

Autor diplomové práce se zaměřuje především na studium somatických změn v MLH1 genu u 

pacientů se sporadickým CRC a současně si klade za cíl porovnat získaná data s MSI statutem a 

klinicko-patologickými charakteristikami v souboru testovaných pacientů. 

Celá diplomová práce je velmi přehledně zpracována, autor velmi pečlivě a srozumitelně uvádí do 

problematiky CRC s vysvětlením úlohy a významu zvoleného studovaného genu MLH1. Výsledky 

studie jsou v kapitole 5 přehledně popsány a dokumentovány s podrobným vysvětlením získaných dat 

pomocí analýzy HRM a automatického sekvenování. Nalezené sekvenční změny v genu MLH1 v 

souboru CRC pacientů jsou přehledně shrnuty do tabulek. Je třeba zdůraznit velmi dobře diskutované 

výsledky, porovnání získaných výsledků s údaji v literatuře, ale především oceňuji vlastní logické 

úvahy podložené publikovanými údaji o významu nalezených změn u studovaných pacientů.  

 

K předložené práci mám následující spíše doplňující připomínky či dotazy: 

 v úvodu této práce na str. 5 a 6 došlo k záměně popsané mutace c.973 C>T  za  c.204 C>G 

(somatická mutace): diskrepance v anglickém a českém abstraktu, zřejmý přepis, v dalších 

kapitolách, je vše uvedeno na pravou míru…..…. 

 v kapitole metody, doporučuji uvádět vstupní množství DNA do reakce ne v jednotkách μl, ale 

spíše v hodnotách μg/μl (……for sequencing PCR of total volume of 5 μl; 0.3 μl of DNA 

template were used….), stejně na str.40 : koncentrace primerů není uvedena 

 v kapitole Výsledky bych ocenila více informací o prováděné optimalizaci HRM jednotlivých 

exonů MLH1 genu, zda byly podmínky HRM převzaty převážně z literatury, nebo byly 

testovány v laboratoři? Proč v případě exonu 18 byly navrženy 3 páry primerů? Pro každý 

testovaný exon byla k dispozici pozitivní kontrola ( nesoucí známou sekvenční změnu)? 

  V kapitole 6 ( Diskuse) se autor zabývá též problematikou kauzality nově popsaných mutací u 

MLH1 genu a s ní spojenou velmi složitou predikcí funkčních změn proteinu, nebyla 

zvažována možnost použití  programu Polyphen ? 

 Byla v této studii též plánována analýza MLH1 genu u kontrolního souboru zdravých jedinců? 

 

Předložená práce splňuje cíle uvedené v úvodu diplomové práce v plném rozsahu. Je třeba zdůraznit 

kvalitní zpracování diplomové práce, velmi dobře popisované a  diskutované výsledky s odkazy na 

světovou literaturu. Autor prokázal schopnost experimentálně pracovat a zároveň analyzovat logické i 

faktické souvislosti mezi získanými daty. 

Doporučuji  práci Bc. Fabiána Čaji k obhajobě. 

 

 

 

 

V Brně, dne 6.6.2012                                                                                RNDr. Jitka Kadlecová, Ph.D. 

 


