
Abstrakt 

 

 Většina lidských nádorů vzniká v důsledku neschopnosti buněk udržet stabilitu genomu. 

Cytogenetické změny (především chromozomální aberace) v periferních lymfocytech krve, které 

odráží nejen expozici jedince genotoxickým faktorům, ale také individuální senzitivitu jedince           

ke genotoxickému působení, jsou považovány za biomarker časného genotoxického efektu, přičemž 

nádor je pozdním důsledkem genotoxického působení. Souhrnné epidemiologické prospektivní studie 

posledních deseti let prokázaly, že zvýšená hladina chromozomálních aberací v periferních 

lymfocytech krve je prediktivním faktorem rizika vzniku nádorového onemocnění. Tato diplomová 

práce je zaměřena na detekci jednotlivých typů chromozomálního poškození                                         

u pacientů s vybranými typy nově diagnostikovaných nádorových onemocnění v porovnání se 

zdravými kontrolními osobami. Cytogeneticky jsme analyzovali 100 pacientů s kolorektálním 

karcinomem a 298 kontrolních zdravých osob a 123 pacientek s karcinomem prsu a 123 kontrol - 

zdravých žen. Porovnávali jsme procento aberantních buněk, procento všech aberací, procenta 

chromatidových a chromozomových aberací nalezených u pacientů s oběma typy nádorů                      

a u kontrol, abychom ověřili prediktivní hodnotu chromozomálních aberací jako biomarkeru rizika 

vzniku nádorových onemocnění. U pacientů s kolorektálním karcinomem byla statisticky významně 

zvýšena pouze hladina chromatidových aberací (CHTA) (1,45±1,28) oproti kontrolám (1,11±0,99), 

p≤0,05. Rozdíl v procentu aberantních buněk a celkových aberací mezi pacienty                                    

a kontrolami byl na hranici statistické významnosti, rozdíl v procentu chromozomových aberací 

(CHSA) byl statisticky nevýznamný. U pacientek s karcinomem prsu byly statisticky významně 

zvýšeny hladiny aberantních buněk, celkových aberací a CHSA (2,52±1,53; 2,64±1,60; 1,11±0,99) 

v porovnání se zdravými ženami (1,98±1,41; 2,08±1,52; 0,85±0,99), p≤0,01; p≤0,01; p≤0,05. Rozdíl 

v procentu CHTA byl na hranici statistické významnosti. Použitím binární logistické regresní analýzy 

(s 95% intervalem spolehlivosti) jsme zjistili, že zvýšení jednotlivých typů chromozomálního 

poškození o 1 % zvyšuje riziko vzniku kolorektálního karcinomu o 16, 12, 30    a 10 % a karcinomu 

prsu o 34, 32, 19 a 57 %, čímž jsme potvrdili, že zvýšená hladina CHTA (u pacientů s kolorektálním 

karcinomem) a zvýšená hladina aberantních buněk, celkových aberací a CHSA (u pacientek 

s karcinomem prsu) může být považována za prediktivní pro riziko vzniku těchto nádorů. Rovněž 

jsme prokázali asociaci věku a kouření s rizikem vzniku nádorů. 

 

Klíčová slova: kolorektální karcinom, karcinom prsu, chromozomální aberace, chromatidové 

aberace, chromozomové aberace, biomarkery, interindividuální senzitivita k nádorovému onemocnění, 

riziko vzniku nádorů 

 


