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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 

 



 

Abstract 

 

 The majority of human cancers arise due to cells inabitily to maintain genomic stability. 

Cytogenetic changes (especially chromosomal aberrations) in peripheral blood lymphocytes which 

reflect not only the individual exposure to genotoxic factors, but also individual sensitivity to 

genotoxic effect and the tumor is late consequence to genotoxic effect. Summary epidemiological 

prospective studies over the last ten years have shown that increased level of chromosomal 

aberrations in peripheral blood lymphocytes is predictive of cancer risk. This thesis is focused on 

the detection of particular types of chromosomal damage in patients with choosed types of newly 

diagnosed cancers compared to healthy control persons. We cytogenetically analyzed 100 patients 

with colorectal cancer and 298 controls and 123 patients with breast cancer and 123 controls – 

healthy women. We compared the percentage of aberrant cells, the percentage of total aberrations, 

the percentages of chromatid and chromosome aberrations found in patients with both types of 

tumors and in controls and we verified the predictive value of chromosomal aberrations as a 

biomarker of cancer risk. In patients with colorectal cancer was statistically significantly increased 

only the level of chromatid aberrations (CHTA) (1,45±1,28) compared to controls (1,11±0,99), 

p≤0,05. The difference in the percentage of aberrant cells and total aberrations between patients and 

controls was on the borderline of statistical significance, the difference in the percentage of 

chromosome aberrations (CHSA) was statistically insignificant. In patients with breast cancer were 

statistically significantly increased the levels of aberrant cells, total aberrations and CHSA 

(2,52±1,53; 2,64±1,60; 1,11±0,99) compared to healthy women (1,98±1,41; 2,08±1,52; 0,85±0,99), 

p≤0,01; p≤0,01; p≤0,05. The difference in the percentage of CHTA was on the borderline of 

statistical significance. Using of binary logistic regression analysis (with 95% confidence interval) 

we found that increase of particular types of chromosomal damage over 1 % increases the risk of 

colorectal cancer by 16, 12, 30 a 10 % and of breast cancer by 34, 32, 19 a 57 %, which we 

confirmed that increased CHTA level (in patients with colorectal cancer) and increased level of 

aberrant cells, total aberrations and CHSA (in patients with breast cancer) can be considered as 

predictive for risk of these tumors. We have also demonstrated the association of age and smoking 

with cancer risk. 

 

Keywords: colorectal cancer, breast cancer, chromosomal aberrations, chromatid aberrations, 

chromosome aberrations, biomarkers, interindividual cancer sensitivity, cancer risk 
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1. Úvod 
 

 

 Nádorová onemocnění jsou globální genetická a epigenetická onemocnění, která 

stojí i přes intenzivní výzkum a pochopení základních mechanismů jejich vzniku stále 

v popředí příčin lidské morbidity a mortality. Vznik a vývoj nádoru je složitý 

mnohastupňový proces, během kterého získávají genomy vznikajících nádorových buněk 

mutantní alely genů, jež jsou rozhodující v procesu maligní transformace. Mezi 

nejdůležitější skupiny genů souvisejících s nádory patří protoonkogeny, tumor-supresorové 

geny a mutátorové geny. Pokrok v pochopení biologického základu nádorových 

onemocnění odhalil, že nejen přímé poškození genomu (mutace, chromozomální aberace), 

ale i aberantní DNA metylace vedoucí k abnormální genové expresi, tj. potlačení funkce 

tumor-supresorových genů nebo nadměrné expresi onkogenů, jsou základem 

karcinogeneze. Právě tyto epigenetické změny, jako DNA metylace a histonové 

modifikace, jsou v posledních letech považovány za další důležité znaky lidských nádorů. 

Z hlediska cytogenetiky obsahují nádorové buňky četné chromozomální abnormality, a to 

jak numerické, tak strukturální. Prakticky ve všech nádorech jsou v důsledku 

chromozomální nestability pozorovány četné aneuploidie a v některých nádorech se 

vyskytují pro ně typické nenáhodné (systematicky se opakující) strukturální změny. 

Stanovení chromozomálních odchylek v nádorové tkáni je v některých případech 

diagnostickým a též prognostickým markerem nádorového onemocnění. Chromozomální 

výbava nádorových buněk může vypovídat o progresi onemocnění a charakteristické 

chromozomální změny mohou být rovněž vodítkem ve volbě vhodné nádorové terapie. 

Interindividuální variabilita ve vnímavosti k nádorovému onemocnění je dána množstvím 

vzniklého DNA poškození a individuální schopností toto poškození reparovat, obojí je 

ovlivněno genetickou predispozicí (genovými polymorfismy) a faktory vnějšího prostředí. 

Cytogenetické změny (chromozomální aberace, sesterské chromatidové výměny                

a mikrojádra) pozorované v lidských periferních lymfocytech odrážejí nejen genotoxickou 

expozici, ale také individuální citlivost jedince, a mohou být použity jako biomarkery 

časného genotoxického účinku, jehož pozdním důsledkem může být karcinogenní proces. 

Význam chromozomálních aberací (CHA) jako biomarkeru byl prokázán v četných 

epidemiologických studiích, které dokazují, že vysoká hladina CHA v lidských periferních 

lymfocytech krve je prediktivní pro riziko vzniku nádorového onemocnění. 
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2. Stav řešené problematiky 
 

 

2.1. Frekvence výskytu nádorových onemocnění ve světě a v ČR 
 

 

 Nádorová onemocnění jsou celosvětově nejčastější příčinou úmrtí. Podle WHO 

představovala nádorová onemocnění v roce 2008 13 % všech úmrtí (7,6 milionů) na světě. 

Ani prognózy do budoucna nevypadají nijak příznivě, v počtech úmrtí se předpokládá další 

růst, pro rok 2030 je odhadovaná úmrtnost více než 13,1 milionů. Nádory plic (1,37 

milionů úmrtí/rok), žaludku (736 000), jater (695 000), tlustého střeva a konečníku 

(608 000), prsu (458 000) a děložního čípku (275 000) představují ročně nejvíce úmrtí na 

toto onemocnění. Z toho více než 30 % úmrtí by se dalo předejít primární prevencí a více 

než 70 % všech úmrtí připadá na země s nízkými nebo středními příjmy obyvatelstva 

(www.who.int, 2012; www.globocan.iarc.fr, 2012).  

 V Evropě bylo za rok 2008 diagnostikováno 3,2 milionů nových případů 

nádorových onemocnění a evidováno 1,7 milionů úmrtí na toto onemocnění. Mezi 

nejčastější nádory se řadí kolorektální karcinom (436 000 případů, 13,6 % z celkového 

počtu), karcinom prsu (421 000, 13,1 %), karcinom plic (391 000, 12,2 %) a karcinom 

prostaty (382 000, 11,9 %). Nejčastějšími malignitami s následkem smrti jsou v Evropě 

karcinom plic (342 000 úmrtí, 19,9 % z celkového počtu), kolorektální karcinom (212 000, 

12,3 %), karcinom prsu (129 000,  7,5 %) a karcinom žaludku (117 000, 6,8 %)        

(Ferlay et al., 2010). 

 Hlavním zdrojem dat o epidemiologii zhoubných nádorů v ČR je Národní 

onkologický registr ČR (NOR). NOR je nedílnou součástí komplexní onkologické péče     

a při reprezentativním pokrytí 100 % české populace obsahuje za období 1977-2007 více 

než 1,6 miliónu záznamů. Registrace novotvarů je legislativně zakotvena a je povinná. 

NOR je vybaven informačním systémem, který mimo jiné nabízí veřejně dostupný 

analytický webový portál (www.svod.cz, 2011; Dušek et al., 2007). V ČR jsou nádorová 

onemocnění druhou nejčastější příčinou úmrtí (www.szu.cz, 2012). V této práci se budeme 

zabývat kolorektálním karcinomem a karcinomem prsu. V mezinárodním srovnání bohužel 

zaujímá Česká republika v těchto diagnózách přední místa. Následující grafy (Graf 1 a 2) 

znázorňují, že ve srovnání incidence v ČR s ostatními zeměmi světa obsazuje ČR 

s kolorektálním karcinomem 5. místo a s karcinomem prsu 26. místo (www.svod.cz, 2011). 
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Graf 1: Srovnání incidence kolorektálního karcinomu v ČR s ostatními zeměmi světa 

(převzato z www.svod.cz, 2011 – Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice) 

 

 

 

Graf 2: Srovnání incidence karcinomu prsu v ČR s ostatními zeměmi světa  

(převzato z www.svod.cz, 2011 – Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice) 

 

 

 

Závažnost onemocnění kolorektálním karcinomem a karcinomem prsu v ČR dokládají        

i následující grafy (Graf 3 a 4), které zobrazují index růstu incidence kolorektálního 

karcinomu a karcinomu prsu. Z grafů vyplývá, že od roku 1977 do roku 2008 počet nových 
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případů výrazně rostl, u kolorektálního karcinomu incidence mezi léty 2002 a 2008 

poměrně stagnovala. 

 

Graf 3: Index růstu incidence kolorektálního karcinomu v ČR  

(převzato z www.svod.cz, 2011 – Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice) 

 

 

 

Graf 4: Index růstu incidence karcinomu prsu v ČR  

(převzato z www.svod.cz, 2011 – Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice) 
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 Prevence vzniku a rozvoje nádorových onemocnění je obecně základem úspěchu. 

Primární prevencí rozumíme eliminaci faktorů zvyšujících riziko vzniku a rozvoje nádoru. 

Mezi rizikové faktory řadíme hereditární (vrozené) dispozice především u příbuzných       

1. stupně a faktory vnějšího prostředí (karcinogeny) spojené převážně s nezdravým 

životním stylem. Karcinogeny můžeme rozdělit do tří hlavních skupin podle jejich původu 

na: 1) fyzikální (UV záření, ionizující záření, Gamma paprsky), 2) chemické (různé 

polycyklické aromatické uhlovodíky - např. tabákového kouře, aminy, těžké kovy, 

aflatoxin) a 3) biologické (onkogenní viry, některé bakterie a parazité) (www.who.int, 

2012). Dále dělíme karcinogeny do dvou skupin podle mechanismu jejich účinku na:        

1) genotoxické (působí přímé poškození DNA, na které buňka reaguje spuštěním 

reparačních mechanismů, pozastavením buněčného cyklu nebo indukcí apoptózy)              

a 2) negenotoxické (přímo nepoškozují DNA, ale buňka na ně může reagovat celou řadou 

buněčných procesů, přičemž genotoxický dopad je sekundární k jiným biologickým 

aktivitám) (van Delft et al., 2004). Stárnutí organismu je dalším zásadním faktorem        

pro vznik a rozvoj nádorového onemocnění. Významnou součástí primární prevence může 

být i využití biomarkerů expozice a účinku pomocí cytogenetické analýzy lymfocytů 

periferní krve osob exponovaných genotoxickým karcinogenům (Rössner, 2006). 

 Je všeobecně známo, že záchyt onkologického onemocnění v méně pokročilém 

stádiu (a nebo nejlépe ve fázi prekancerózy) a volba adekvátní léčby výrazně zvyšují 

naději na dobrý výsledek a na dlouhodobé přežití jedince. Sekundární prevence je 

zaměřena na včasný záchyt nádorového onemocnění ve stádiu, které je ještě léčitelné. 

Základem sekundární prevence je tedy aktivní vyhledávání osob s nádorovým 

onemocněním, nejlépe plošně v celé populaci. Časná detekce dává naději na úspěšnou 

léčbu zejména u karcinomu prsu, děložního čípku, dutiny ústní, hrtanu, tlustého střeva       

a konečníku a kůže. Je proto nesmírně důležité, aby lidé sami poznali varovné příznaky     

a neprodleně konzultovali lékaře. Takových znalostí a chování lidí je možné dosáhnout 

důslednou zdravotní výchovou a edukací lékařů a sester primární lékařské péče. Populační 

screening zaměřený na postihování počátků nádorových změn bez klinických příznaků je 

další z prostředků časné detekce. Populační screeningové programy jsou drahé a jsou tedy 

opodstatněné jen v případech, kdy je prokázána jejich efektivita. Je to tam, kde je vysoký 

výskyt určitých nádorů, kde jsou dostupné příslušné vyšetřovací metody a kde je zajištěna 

možnost účinné léčby. V současnosti jsou ve vyspělých zemích nejčastější screeningové 

programy zaměřené na karcinom prsu, děložního čípku a tlustého střeva a konečníku. Tyto  
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programy probíhají i v České republice (www.szu.cz, 2012). Terciární prevence spočívá 

v předcházení dalším negativním účinkům tohoto onemocnění. 
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2.2. Molekulárně genetické a epigenetické změny vedoucí ke 
vzniku nádoru 
 

 

2.2.1. Molekulárně genetické změny 
 

 

 Nádorová onemocnění jsou genetická onemocnění. Přesto existují dva hlavní 

rozdíly mezi nádorem a většinou ostatních genetických onemocnění. Za prvé, nádor je 

z velké části způsoben somatickými mutacemi a za druhé, nádorové onemocnění nevzniká 

na základě pouze jediné mutace, ale nahromaděním několika mutací a dalších genetických 

změn (Vogelstein, Kinzler, 1993). Veliká část kolorektálních karcinomů se vyvíjí               

u geneticky vnímavých jedinců, z nichž většina nejsou přenašeči zárodečné linie mismatch 

reparace nebo mutace genu APC, a zdá se, že četná dědičná rizika vzniku CRC mohou být 

přičteny společnému dědictví mnohým nízkorizikovým variantám (Houlston, 2012). Vznik 

a vývoj nádoru je složitý proces, jenž zahrnuje komplexní posloupnost událostí, které se 

obvykle odehrávají v průběhu několika let až desetiletí. Během tohoto mnohastupňového 

procesu získávají genomy vznikajících nádorových buněk mutantní alely genů (tzv. 

nádorových genů), které jsou rozhodující pro vznik nádorového onemocnění (Hahn, 

Weinberg, 2002). Maligní transformace může postihnout jedinou buňku kterékoliv tkáně, 

následně pak klonálním namnožením buněk vzniká maligní tkáň s autonomním, často 

neomezeným růstem. 

 

 

2.2.1.1. Nádorové geny 
 

 

 Hlavním cílem v nádorovém výzkumu je identifikace mutovaných genů, které jsou 

kauzálně zapojeny do procesu onkogeneze. Proteiny, kódované těmito tzv. nádorovými 

geny, jsou za normální situace zapojeny do regulace buněčné proliferace, diferenciace       

a apoptózy. K mutacím, podporujícím vznik nádoru, může také dojít v genech, které 

zprostředkovávají DNA-opravné procesy. Doposud je známo 468 nádorových genů, což je 

více než 1% všech genů lidského genomu (Futreal et al., 2004; www.sanger.ac.uk, 2011). 

Mezi nejdůležitější skupiny nádorových genů patří protoonkogeny, tumor-supresorové 

geny, mutátorové geny a checkpoint geny. Nejčastějšími mutacemi jsou bodové mutace, 

substituce (tranzice nebo transverze), delece, inzerce, duplikace, rozsáhlé genomové delece 

nebo tandemové multiplikace a amplifikace. Tyto geny nejsou náchylné k mutacím více 
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než jiné geny, ale to, co odlišuje mutace v nádorech od jiných mutací, je mutacemi 

podmíněná intenzivní selektivní podpora buněčné proliferace nebo buněčného přežití 

(Nussbaum et al., 2004). Obrázek 1 zobrazuje, že 90% nádorových genů postihují 

somatické mutace, 20% zděděné mutace (gametické), z toho 10% jsou mutace obojího 

typu. 

 

Obr. 1: Typy mutací v lidských nádorech (upraveno podle Futreal et al., 2004) 

 

10%

10%

80%

 Mutace obojího typu: somatické + zárodečné

Mutace zárodečné

Mutace somatické

 

 V následujících tabulkách (1, 2) jsou vyjmenovány nádorové geny, jejichž mutace 

přispívají ke vzniku kolorektálního karcinomu a karcinomu prsu. 
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Tab. 1: Geny, jejichž mutace souvisí se vznikem kolorektálního karcinomu 

(sestaveno podle www.atlasgeneticsoncology.org, 2011) 

 

Gen Vlastnosti genového produktu 
Lokalizace na 

chromozomu 

APC 

Tumor-supresorový protein, nepřímo reguluje transkripci řady 

kritických genů buněčné proliferace prostřednictvím interakce 

s transkripčním faktorem beta-kateninem; další funkce: v buněčném 

cyklu, při migraci buněk, apoptóze, segregaci chromozomů, 

formování dělícího vřeténka  

5q21-22 

AXIN2 Role v regulaci beta-kateninové dráhy 17q23-q24 

BMPR1A Transmembránová serin-threoninová kináza, receptor typu 1 10q22.3 

DCC 
Receptor neptinu -1, při absenci ligandu indukuje apoptózu, ale 

pokud je neptin-1 navázán, zabraňuje apoptóze 
18q21.3 

KRAS2 

(Ki-ras) 

Onkogen; patří do skupiny ras genů obsahujících také H-ras a N-

ras; kódují GTP-vazebný protein, jenž hraje roli v transdukci 

růstového signálu 
12p12.1 

MLH1 Funkce v mismatch repairu; defekty pozorovány u 30% HNPCC 3p21.3 

MSH2 Funkce v mismatch repairu; defekty pozorovány u 60% HNPCC 2p22-p21 

MSH6 Funkce v mismatch repairu, vazebný protein 2p16 

MYH DNA glykozyláza, funkce při bazově excizní opravě 1p34.1 

PMS2 Funkce v mismatch repairu 7p22.2 

P53 

Tumor-supresor s esenciální rolí při regulaci buněčného cyklu v 

kontrolním bodě v G1 fázi; aktivován při poškození DNA: reguluje 

transkripci genů, jejichž produkty inhibují dělení buněk a 

proliferaci, aktivují reparaci, event. indukují apoptózu; „strážce 

genomu“ – zabraňuje dělení buněk dokud není opraveno poškození 

DNA 

17p13 

PTEN 
Tumor-supresorový protein, který negativně reguluje AKT/PKB 

signalizaci;  protein je fosfatidylinositol-3,4,5-trisfosfát 3-fosfatáza 

odstraňující fosfáty ze serinu, threoninu a tyrosinu 
10q23.3 

SMAD4 
Tumor-supresor, funkční v TGF beta signalizaci, zprostředkovává 

přenos signálu z povrchu buňky do jádra 
18q21.1 

STK11 
Tumor-supresorová serin-threonin kináza; funkce při zástavě 

buněčného cyklu  
19p13.3 
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Tab. 2: Geny, jejichž mutace souvisí se vznikem karcinomu prsu 

(sestaveno podle www.atlasgeneticsoncology.org, 2011) 

 

Gen Vlastnosti genového produktu 
Lokalizace na 

chromozomu 

ATM 

ATM produkt interaguje s ABL a dalšími proteiny přenáší signál k 

proteinu p53; iniciuje kontrolní body buněčného cyklu pomocí 

fosforylace p53, BRCA1, H2AX, cAbl, IkB-alpha and chk1. Je 

aktivován DNA poškozením, zvl. dvouvláknovými DNA zlomy 

11q22.3-

q23.1 

BRCA1 

Pravděpodobně tumor-supresorový protein s transkripční aktivitou; 

je zapojen i do procesu buněčné proliferace epiteliálních buněk 

mléčné žlázy v odpovědi na hormonální stimulaci, do procesu 

apoptózy, kontroly rekombinace a integrity genomu po vazbě s 

proteiny zapojenými do těchto procesů 

17q21 

BRCA2 

Pravděpopodobně tumor-supresorový protein s transkripční 

aktivitou – transkripčně aktivační vlastnosti jsou zapojeny do 

systému DNA oprav; podílí se na udržování integrity genomu a na 

procesu buněčné odpovědi na poškození DNA; také je zapojen do 

procesu meiotické rekombinace 

13q12-13 

BRCA3 
Funkce není plně známa, jeho produkt interaguje s BRCA1, 

BRCA2 a dalšími geny jako IGF1 a IGFBP3 
13q21/ 
8p12-22 

CCND1 

CCND1 gen kóduje protein buněčného cyklu (cyklin D1), který 

specificky působí v G1 fázi; při interakci s cyklin-dependentními 

kinázami (CDK4 a 6) cyklin D1 fosforyluje retinoblastomový 

protein a tím podporuje postup buněčného cyklu z pozdní G1 fáze 

do S fáze; nadměrná exprese CCND1 vede ke zkrácení G1 fáze a 

zvýšení genové nestability 

11q13.3 

E-

Cadherin 

Cadheriny zprostředkovávají adhezivních spojení, potřebná pro 

udržení pevných tkání; jsou to transmembránové Ca
2+

 adhezivní 

receptory s důležitou rolí v rozpoznávání a distribuci buněk během 

vývoje; E-Cadherin se vyskytuje v epitelových tkáních 

16q22.1 

ERBB2 
ERBB2 (HER 2- NEU) gen kóduje integrální protein typu I  
s tyrosin-kinázovou aktivitou 

17q21.2 

FGFR1 

Receptory fibroblastových růstových faktorů patří do čtyřčlenné 

rodiny tyrozin-kinázových receptorů (FGFR1-4) a každý rozeznává 

jako ligand unikátní podmnožinu fibroblastových růstových faktorů 

(FGF); FGF se váže na FGFR při regulaci buněčného růstu, migrace 

a diferenciace v průběhu embryogeneze, později homeostáze; 

autofosforylací aktivuje MAP (mitogenem aktivovaný protein) 

z kinázové dráhy nezbytný pro postup buněčného cyklu 

8p11-12 

HRAS 
H, K a NRAS geny jsou součástí rodiny RAS/RHO/RAB; kódují 

všudypřítomné GTP-vazebné p21 proteiny zapojené do přenosu 

signálu 

11p15.5 

KRAS 12p12.1 

NRAS 1p13.2 
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Tab. 2 (pokračování): Geny, jejichž mutace souvisí se vznikem karcinomu prsu 

(sestaveno podle www.atlasgeneticsoncology.org, 2011) 

 

Gen Vlastnosti genového produktu 
Lokalizace na 

chromozomu 

MLH1 

 

 
Geny mismatch reparace - účastní se opravy chyb vzniklých při 

replikaci DNA; defekty vedou ke genomové nestabilitě 
 

 

3p21.3 

MSH2 2p22-p21 

MSH3 5q11-q12 

PMS1 2q31-33 

PMS2/ 
GTBP/ 
MSH6 

7p22 

p53 

Tumor-supresorový protein s esenciální rolí při regulaci buněčného 

cyklu v kontrolním bodě v G1 fázi; aktivován při poškození DNA: 

reguluje transkripci genů, jejichž produkty inhibují dělení buněk a 

proliferaci, aktivují reparaci, event. indukují apoptózu; „strážce 

genomu“ – zabraňuje dělení buněk, dokud není opraveno poškození 

DNA 

17p13 

PTEN 
Tumor-supresorový protein s fosfatázovou aktivitou, podobnost 

s cytoskeletálním proteinem tensinem; bialelická inaktivace 

pozorována u mnoha typů nádorů 
10q23.3 
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2.2.1.1.1. Protoonkogeny 
 
 
 Protoonkogeny jsou evolučně vysoce konzervované geny, jejichž proteinové 

produkty řídí důležité funkce regulující buněčný růst a diferenciaci buněk. Regulují 

buněčnou proliferaci na všech úrovních signálních drah. Produkty protoonkogenů můžeme 

klasifikovat do šesti skupin: transkripční faktory, chromatinové remodelátory, růstové 

faktory, receptory růstových faktorů, molekulární přepínače a regulátory apoptózy (Croce, 

2008).  

 K aktivaci onkogenů dochází několika způsoby: genovou mutací, chromozomální 

přestavbou, genovou amplifikací, nebo změnou exprese (metylace, imprinting). Mutace 

mohou zasáhnout buď přímo gen nebo jeho regulační oblast. Genetické změny 

protoonkogenů vedou buď k nadměrné aktivitě změněného produktu, nebo se vytváří 

produkt normální, ale v nadměrném množství. Produkty onkogenů (onkoproteiny) jsou pak 

zodpovědné za změny regulace buněčné proliferace. Mezi nejznámější protoonkogeny 

patří ERBB, ERBB2, KRAS, NRAS, RAF, MYC, BCL2 a další. 

 

 

2.2.1.1.2. Tumor-supresorové geny 
 
 
 Tumor-supresorové geny mají opačný charakter než onkogeny a jejich produkty se 

podílejí na inhibici buněčného dělení. Snižují tedy pravděpodobnost, že se buňka 

mnohobuněčného organismu zvrátí v buňku maligní. Uplatňují se zejména v regulaci 

trvání interfáze buněčného cyklu a podporují apoptózu. Mutace v tumor-supresorových 

genech mají recesivní charakter. Tyto geny přestávají plnit svou funkci, pokud jsou obě 

jejich alely mutovány nebo deletovány (Polinsky, 2007). Příkladem tumor-supresorového 

genu je např. p53, APC, DCC, Rb1, NF-1, NF-2, WT-1 a WHL.  

 

 

2.2.1.1.3. Telomeráza a telomery 
 
 
 Jiným typem onkogenu je gen kódující telomerázu. Telomeráza je reverzní 

transkriptáza, která prodlužuje repetitivní sekvence na konci eukaryotních lineárních 

chromozomů, tzv. telomery. Telomery chrání konce chromozomů a slouží jako vazebné 

místo pro širokou škálu vazebných proteinů. Jejich zkracování v důsledku snížené funkce 
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nebo nefunkčnosti telomerázy vede k replikativnímu stárnutí buňky a naopak nadměrná 

funkce telomerázy vede ke zvýšené proliferaci, a tudíž ke zvýšení rizika vzniku nádoru.  

 Pokud je telomeráza nefunkční, po desítkách buněčných dělení budou konce 

chromozomů poškozeny a geny lokalizované blízko telomer mohou být deletovány. 

Kriticky krátké telomery a následné poškození DNA pak vyvolává buněčné a tkáňové 

defekty prostřednictvím checkpoint signálních drah, které se sbíhají v tumor supresorovém 

proteinu p53, velmi známém buněčném senzoru stresu, který způsobuje zástavu buněčného 

dělení spojenou s přechodem buňky do G0-fáze nebo smrt buňky (Artandi, DePinho, 

2010). 

 Zásahy do telomerázové aktivity představují slibnou cestu ve vývoji v oblasti boje 

proti nádorovým onemocněním, a to anti-telomerázovou imunoterapii s využitím lidské 

telomerázové reverzní transkriptázy (hTERT – z anglického human telomerase reverse 

transcriptase) jako tumorovým antigenem (Liu et al., 2010). 

 

 

2.2.1.1.4. Mutátorové geny 
 
 
 Mutátorové geny, také geny DNA reparace, kontrolují stabilitu buněčného genomu 

a jsou odpovědné za reparaci poškození (opravy chyb) DNA. Zachování genomové 

stability má zásadní význam pro přežívání buněk a jejich normální růst. Mezi mutátorové 

geny patří geny umožňující excizní opravný proces a mismatch opravné geny. Mismatch 

opravné geny (tzv. MMR geny - zkratka odvozena od anglického názvu „mismatch repair 

genes“) odpovídají za opravy (reparace) chyb v DNA vznikajících během replikace. 

Mutace mutátorových genů vedou k hromadění a udržování mutací v buňce, jako je 

nesprávné párování purinů a pyrimidinů, modifikace templátu mutagenem a následné 

chybné párování, nesprávný počet nukleotidů v repetitivní sekvenci polyA nebo 

v repetitivní sekvenci (CA)n. Mutace v těchto genech musí opět postihnout obě alely, aby 

se projevila, je tudíž recesivního charakteru. Zvýšená frekvence a kumulace mutací 

v buňce pak vede k maligní transformaci. 

 Mezi nejvýznamnější mutátorové geny mismatch repairu patří hMSH2, hMSH6, 

hMLH1, hPMS1, hPMS2. Lidský mutátorový gen hMSH2 ležící na krátkém raménku 

chromozomu 2 a jeho mutace jsou zapojeny do procesu vzniku dědičného nádorového 

onemocnění tlustého střeva bez předchozího polypózního stádia (HNPCC – Hereditary 

non-polyposis colon cancer) (Fishel et al., 1993). Dnes se za nejvýznamnější lidský 
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mutátorový gen zapojený do procesu vzniku CRC považuje hMLH1 (Poulogiannis et al., 

2010). Mutátorové geny se účastní i vzniku dalších typů nádorů, např. nádorů ovárií, 

glioblastomů nebo karcinomů endometria. 
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2.2.2. Epigenetické změny 
 

 

 Nádorové onemocnění je rovněž epigenetickým onemocněním. Epigenetické 

mechanismy zahrnují především DNA metylaci, modifikace histonů, polohování 

nukleosomů a nekódující RNA (především expresi microRNA) a mají za následek dědičné 

umlčování genů bez změny jejich kódující sekvence. Epigenetika se tedy týká odlišných 

fenotypových stavů (změn v expresi genů), které nejsou založeny na změnách v genotypu  

a které jsou potenciálně vratné, ale jsou obecně udržovány během buněčného dělení (Laird, 

2005). Částečně tak dokáže vysvětlit rozmanitost fenotypů v populaci (Esteller, 2008). 

Narušení epigenetických procesů může vést ke změně funkce genů a k maligní buněčné 

transformaci (Sharma et al., 2010) a právě tyto změny byly v posledních letech uznány 

jako jedny z nejdůležitějších znaků lidských nádorů (Cheung et al., 2009). Epigenetické 

modifikace jsou ve skutečnosti náchylné na změny a jsou výbornými kandidáty                  

k vysvětlení, jak určité faktory životního prostředí mohou zvýšit riziko vzniku nádorového 

onemocnění (Esteller, Herman, 2001). Oblast nádorové epigenetiky se rychle vyvíjí 

v mnoha směrech. Pokroky v porozumění chromatinové struktury, histonových modifikací, 

transkripční aktivity a DNA metylace přispívají k stále více ucelenému pohledu                

na epigenetické procesy. Díky tomu je i nadějí do budoucna tzv. epigenetická terapie, která 

mimo jiné zahrnuje použití kombinací různých histon deacetylázových (HDAC) a DNA 

metyltransferázových (DNMT) inhibitorů. Aberantní DNA metylační vzorce poskytly tři 

hlavní diagnostické aplikace, a to klasifikaci, citlivou detekci a hodnocení rizikových 

markerů (Laird, 2005). 

 

 

2.2.2.1. DNA metylace 
 
 

 DNA vazebné transkripční faktory jsou rozhodujícími faktory, které rozpoznávají 

DNA sekvence v promotorových oblastech genu a rozhodují o expresi jednotlivých genů, 

zároveň určují, zda budou geny transkripčně aktivovány nebo reprimovány (Bird, 2002). 

Metylace promotoru inhibuje veliká množství genů, včetně onkogenů. V nádorových 

buňkách se obvykle setkáváme se sníženou expresí DNA metyltransferázy, která vede 

k nespecifické demetylaci 5-metylcytosinů. 

  Změny metylace jsou spojeny s maligním procesem, kdy dochází ke globální 

hypometylaci genomu, zvláště repetitivních sekvencí, a ke specifické hypermetylaci 
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některých genů. Hypometylace vede ke genomové nestabilitě a k dalším genetickým 

změnám, mutacím a chromozomálním aberacím. Hypometylace také vede k aktivaci 

imprintovaných protoonkogenů (tj. genů, které mají za normálních okolností aktivní jen 

jednu alelu) s následkem neregulovaného růstu a migrace buněk. Hypermetylace CpG 

promotorů tumor supresorových genů (např. Rb1, BRCA1), reparačních genů (např. 

hMLH1), inhibitorů angiogeneze (např. THBS1) vede k jejich inaktivaci (Ehrlich, 2002; 

Watanabe, Maekawa, 2010). 

 Stejné změny metylace genomu – globální hypometylace a genově specifická 

hypermetylace jsou i průvodním jevem stárnutí, což je jedna z příčin souvislosti vyššího 

věku s nádory (Ehrlich, 2002). 

 

 

2.2.2.2. Modifikace histonů 
 

 

 Histonové modifikace jsou další epigenetickou změnou, jež se podílí na remodelaci 

chromatinu (Kristensen et al., 2009). Chromatin se může nacházet ve dvou odlišných 

stavech - v otevřené nebo uzavřené konfiguraci. Uzavřená konfigurace chromatinové 

struktury je špatně přístupná pro transkripční aparát a obecně obsahuje transkripčně 

inaktivní geny. Metylace CpG ostrovů je často spojena s četnými chemickými 

modifikacemi histonů, což naznačuje, že se tyto DNA-asociované proteiny účastní 

regulace genové exprese (Kristensen et al., 2009).  

 Nejvíce prostudovanou post-translační modifikací histonů je acetylace lyzinových 

zbytků na N-koncích. Acetylací dojde k neutralizaci pozitivního náboje histonů, což má   

za následek uvolnění interakce histonů se záporně nabitou DNA, a tím otevření 

chromatinové struktury pro snazší přístup transkripčních faktorů (Gregory et al., 2001). 

Acetylace histonů je tedy obvykle spojena s aktivací transkripce (Bernstein et a., 2007).  

Za histonovou acetylaci je zodpovědná skupina proteinů, zvaná histon-acetyltransferázy 

(HAT), a naopak odstraňování acetylových skupin (deacetylaci) mohou provádět proteiny 

s názvem histon-deacetylázy (HDAC), které tak mohou regulovat expresi mnoha genů, 

z nichž jsou některé zahrnuty do procesu apoptózy a buněčné proliferace  (Kristensen       

et al., 2009). Deregulovaná činnost HAT a HDAC hraje roli při vývoji celé řady různých 

druhů nádorů. V důsledku toho mají inhibitory těchto enzymů potenciál protinádorových 

látek (Stimson et al., 2005).  
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 Histon-acetyltransferázovou enzymovou aktivitu vykazuje řada proteinových 

faktorů. Jsou to zejména dva velké proteiny s vysokým stupněm homologie p300 a CBP   

(z anglického CREB-binding protein), které fungují jako transkripční koaktivátory          

pro množství tkáňově specifických transkripčních faktorů.  

 Deacetylace histonů v nukleozomech je enzymová reakce, která je protichůdná       

k HAT aktivitě. HDAC byly tedy nalezeny v proteinových komplexech způsobujících 

transkripční represi. Pravděpodobně nejdůležitějším takovým komplexem, zvl. vzhledem  

k regulaci buněčné proliferace a k onkogenezi, je komplex tumor-supresorového proteinu 

Rb1 (retinoblastomový protein) a HDCA. U nádorů je funkční inaktivace Rb1 

hyperfosforylací ekvivalentní mutacím (často je též inaktivován onkosupresor p16, 

inhibitor cyklin dependentních kináz 4/6 inhibující fosforylaci Rb) (Vachtenheim, 2000). 
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2.3. Chromozomální abnormality při vzniku nádoru 
 

 

 Chromozomální abnormality jsou změny v počtu chromozomů (numerické změny) 

nebo změny ve struktuře chromozomů (chromozomální aberace, CHA), ty mohou 

vzniknout spontánně nebo v důsledku působení genotoxických mutagenů/karcinogenů 

(Mateuca et al., 2006). DNA dvouvláknové zlomy (DSBs – DNA double-strand breaks) 

jsou považovány za kritické primární poškození vedoucí ke vzniku CHA. DSBs mohou být 

indukovány přímo nebo nepřímo exogenním mutagenním faktorem (např. ionizujícím 

zářením, některými chemickými látkami), ale vznikají i v průběhu buněčných procesů     

ve zcela signifikantních frekvencích. K opravě těchto potencionálně letálních změn si 

eukaryotické buňky vyvinuly řadu opravných mechanismů (Pfeiffer et al., 2000). 

Neopravená nebo chybně opravená poškození vedou k chromozomálním aberacím. 

V závislosti na mutagenním faktoru a typu DNA poškození se v buňce spouštějí různé 

DNA opravné dráhy, jako nukleotidová excizní reparace (NER), bazově excizní reparace 

(BER), nehomologní spojování konců (NHEJ-nonhomologous end joining), homologní 

rekombinanční oprava (HRR), atd. (Natarajan, Palitti, 2008). Frekvence strukturních 

aberací chromozomů je mezinárodně uznávaný biomarker, prokazující asociaci se 

sumárním karcinogenním rizikem. Vysoká frekvence CHA v lymfocytech periferní krve 

predikuje zvýšené riziko vzniku nádorového onemocnění (Hagmar et al., 2004a). 

Chromozomální abnormality v buňkách lidských solidních nádorů jsou charakteristickým 

znakem genové deregulace a nestability genomu (Albertson et al., 2003). 

 

 

2.3.1. Dělení chromozomálních aberací 
 

 

 CHA dělíme na vrozené a získané. Vrozené CHA, přítomné většinou ve všech 

buňkách těla, jsou příčinou klinického postižení svého nositele a nebo poruch jeho 

reprodukce. Některé vrozené CHA jsou i primární příčinou malignity (jako translokace 

vedoucí k fúzovaným genům, např. u chronické myeloidní leukemie, nebo translokace 

vedoucí k nadměrné transkripci onkogenu v nové pozici, např. u Burkittova lymfomu). 

 Získané CHA zahrnují zlomy a výměny, které nacházíme v části lidských 

periferních lymfocytů a obvykle je dělíme na dva typy: chromozomové aberace (CHSA)    

a chromatidové aberace (CHTA), jež se navzájem liší morfologicky. Do CHSA je zapojen 
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stejný lokus na obou sesterských chromatidách jednoho nebo více chromozomů, zatímco 

CHTA postihují pouze jednu chromatidu jednoho nebo více chromozomů (Hagmar et al., 

2004a). 

 Některé chromozomální přestavby nejsou spojeny se ztrátou genetického materiálu 

(př. translokace, inverze - balancované CHA), jiné jsou spojeny se ztrátou nebo ziskem 

genetického materiálu (např. delece, duplikace - nebalancované CHA). Nestabilní 

chromozomální aberace nepřežívají opakovaná buněčná dělení (např. dicentrický 

chromozom, prsténcový chromozom), jiné dobře přežívají opakovaná buněčná dělení 

(balancované aberace, ale i některé nebalancované CHA) (Lobo, 2008), obr. 2. 

 Dále můžeme CHA rozdělit na intrachromozomové (v rámci jednoho chromozomu) 

a interchromozomové (mezi dvěma nebo více chromozomy). 

 

Obr. 2: Dělení chromozomálních abnormalit u nádorů  

(upraveno podle Fröhling, Döhner, 2008) 
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 Na obr. 3 můžeme vidět, že každý lidský chromozom obsahuje dvě chromatidy, 

jednu centromeru a telomery na obou terminálních koncích. Centromera rozděluje 

chromozom na dvě části: na krátké (p) a dlouhé (q) raménko a je nezbytná pro segregaci 

chromozomů během buněčného dělení. Telomery jsou důležité pro strukturní integritu 

chromozomů, pro kompletní replikaci DNA na koncích chromozomů a pro stanovení 

trojrozměrné architektury jádra. 

 

Obr. 3: Struktura lidského chromozomu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2.3.2. Typy genetických abnormalit v nádorových buňkách 
 

 

 Četné genetické abnormality, které postihují geny kontrolující růst, byly 

identifikovány v neoplastických buňkách v průběhu posledních 15ti let a poskytují 

přesvědčivý důkaz o genetickém základu lidských nádorových onemocnění. Tyto změny 

můžeme rozdělit do čtyř skupin (Lengauer, 1998): 
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1) Nepatrné sekvenční změny. Tyto změny zahrnují substituci bazí nebo deleci nebo inzerci 

několika nukleotidů, a na rozdíl od změn popsaných níže nemohou být identifikovány 

klasickými cytogenetickými metodami. 

2) Změny v počtu chromozomů. Tyto abnormality zahrnují ztráty nebo zisky celých 

chromozomů (aneuploidie, polyploidie). Obvykle bývají sekundární změnou, tj. důsledkem 

maligního procesu. 

3) Chromozomové přestavby. Tyto změny mohou být detekovány cytogeneticky jako 

reciproké translokace dvou  různých chromozomů nebo inverze postihující segment 

jednoho chromozomu. Na molekulární úrovni mohou vést tyto přestavby k fúzi dvou genů 

a jejich společný transkript k  syntéze abnormálního proteinu s nadměrnou aktivitou nebo 

přestavba vede k přesunu protoonkogenu do nové pozice pod jiné regulační oblasti a tím   

k nadměrné transkripci a produkci normálního proteinu ve zvýšeném množství. Obě tyto 

situace pak vedou k zvýšené buněčné proliferaci. Tyto změny jsou primární příčinou 

maligního procesu, ale existují i takové strukturní změny, které jsou důsledkem maligního 

procesu. 

4) Genová amplifikace. Genové amlifikace jsou na cytogenetické úrovni pozorovatelné 

jako homogenně se barvící oblasti (HSR-homogenously staining regions) nebo tzv. 

„double minutes“ (DM). HSR jsou opakované kopie amplifikovaného onkogenu 

tandemově vmezeřené do chromozomu, double minutes jsou volné kopie amplifikovaného 

onkogenu. 

 

 

2.3.3. Mechanismy vzniku chromozomálních aberací 
 

 

 Chromozomální aberace jsou vyvolávány faktory, které poškozují DNA 

chromozomů, jež se mohou manifestovat jako DNA zlom. DNA zlomy jsou dvojího typu – 

jednovláknové (SSB) nebo dvouvláknové (DSB). DNA poškození jsou opravována pomocí 

komplexu specializovaných reparačních mechanismů. Poškození, přítomná pouze            

na jednom vlákně, jako modifikace bazí a chybné párování bazí, jsou odstraňována            

a opravována podle netknutého komplementárního vlákna, které slouží jako templát 

k obnovení původní sekvence. Mezi tyto opravné mechanismy patří zejména bazově 

excizní reparace (BER), nukleotidově excizní reparace (NER), mismatch oprava (MMR) 

(Pfeiffer et al., 2004). Defekty těchto drah vedou k mutovanému fenotypu, který je 
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charakterizován vysokou úrovní bodových mutací a malých delecí a/nebo inzercí 

(Lengauer et al., 1998). 

 Naproti tomu dvouvláknové zlomy (DSB) a pevné vazby mezi vlákny (interstrand 

crosslinks - ICL) postihují obě DNA vlákna, takže není k dispozici templát v podobě 

neporušeného vlákna k opravě poškození. Tato poškození jsou obzvláště genotoxická        

a jsou proto potencionálními původci chromozomálních aberací. K eliminaci DSB byly 

vyvinuty dvě hlavní dráhy - nehomologní spojování konců (NHEJ) a homologní 

rekombinanční oprava (HRR). Narušení některého z těchto procesů vede k chromozomální 

nestabilitě, která je charakterizována zvýšeným počtem CHA (Pfeiffer et al., 2004). 

 

 

2.3.3.1. DSB indukované zevními faktory 
 
 
 Je známo, že zevní faktory, které vyvolávají DNA zlomy přímo (např. ionizující 

záření a endonukleázy) vedou k CHA v té fázi buněčného cyklu, ve kterém bylo poškození 

vyvoláno – tedy tvorba CHA je nezávislá na S-fázi. V kontrastu s tím má mnoho 

chemikálií za následek jiná DNA poškození než zlomy vláken DNA a tato poškození 

vedou ke vzniku CHA pouze tehdy, když buňka prochází S-fází (replikací) a primární 

poškození je transformováno ve zlomy DNA v procesu replikace nebo reparace – tvorba 

CHA je tedy na S-fázi závislá (Pfeiffer et al., 2000). 

 

 

2.3.3.2. Spontánně vzniklé DSB 
 
 
 Ke spontánnímu vzniku DSB dochází v buňce s vysokou četností. Tyto DSB 

mohou vzniknout v různých fázích buněčného cyklu – v nedělící se buňce, během DNA 

replikace a během následujícího prostorového rozchodu sesterských chromatid při 

buněčném dělení nebo při dalších fyziologických procesech v buňce.  

 V průběhu buněčného cyklu mohou DSB vznikat působením topoizomeráz. 

Topoizomerázy jsou všudypřítomné enzymy, které mění superhelikální strukturu DNA, 

což je esenciální pro DNA replikaci, rekombinaci, chromozomální segregaci a transkripci. 

Jestliže Topo I vytváří reverzibilní SSB a Topo II reverzibilní DSB, jsou vyžadovány 

během mitózy a meiózy pro separaci sesterských chromatid. Oba enzymy jsou zapojeny  
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do genomové stabilizace a mohou podporovat nesprávnou rekombinaci, která může vést až 

k CHA. 

 Replikace DNA je jednou z nejčastějších příčin DSB, která se odehrává v každé 

dělící se buňce. Přestože je tento proces pozoruhodně přesný, je odhadováno, že lidské 

buňky produkují cca 10 DBS/buněčný cyklus. Tato vysoká frekvence může rozhodovat     

o tom, že některé SSB v rodičovském vlákně mohou být přeměněny na DSB po zastavení 

replikační vidličky v místě poškození. 

 V(D)J rekombinace je proces somatické rekombinace subgenů, který produkuje 

enormní repertoár antigen-vazebných proteinů, T buněčných receptorů a imunoglobulinů  

v průběhu vývoje lymfoidních buněk, a je dalším pozoruhodným příkladem nově 

naprogramovaného DNA uspořádání za účelem vytváření rozmanitosti. V(D)J 

rekombinace je proces zahájený DSB vyvolaným Rag1/Rag2 transpozázou a je doplněn    

o obecný systém opravy DSB. 

 Dále tzv. fragilní místa, jako rozšířené mikro- a mini-satelitní sekvence, mohou být 

považovány za potenciální zdroj DSB v savčím genomu. 

 Spontánní DSB mohou být též výsledkem excizní opravy, která eliminuje chybné 

párování a jiné poškození bazí DNA (Pfeiffer et al., 2000). 

 

 

2.3.4. Mechanismy oprav DSB 
 

 

 Mechanismy schopné eliminovat DSB jsou členěny na procesy závislé                  

na homologních sekvencích a na procesy na homologních sekvencích nezávislé. Prvně 

jmenované jsou založeny na homologní rekombinaci (HR), která vyžaduje vysokou 

sekvenční homologii několika set párů bazí pro obnovu původní sekvence v místě zlomu, 

tj. přítomnost homologního chromozomu nebo sesterské chromatidy, takže většinou jde     

o bezchybnou opravu. Tímto mechanismem probíhá i crossing-over, jako reparační 

mechanismus je využíván ve S fázi nebo v G2 fázi buněčného cyklu, kde jsou přítomny 

homologní sekvence sesterské chromatidy. Naopak na homologii-nezávislé procesy 

využívající nehomologní připojování konců (NHEJ) se mohou zcela obejít bez sekvenční 

homologie a jsou schopny k sobě spojit dva DSB konce, ale po úpravách zlomených konců 

chromozomů. Tím se často vytváří malé sekvenční změny v místě zlomu a tyto procesy 

jsou více náchylné k chybným opravám (Pfeiffer et al., 2004). Tento mechanismus je 

možný v kterékoli fázi buněčného cyklu. Savčí buňky, které mají defekt HR nebo NHEJ, 



 

36 

projevují zvýšenou senzitivitu k ionizujícímu záření a jiným klastogenům a zvýšenou 

frekvenci spontánních CHA, což znamená, že oba mechanismy se podílejí na DSB opravě 

(Thacker, Zdzienicka, 2003). Relativní podíl těchto drah opravy DSB zlomů a prevence 

CHA závisí na druhu organismu, na buněčném typu a na fázi buněčného cyklu. Defekty 

v HR nebo NHEJ pak vedou k predispozici k nádorovým onemocněním a na buněčné 

úrovni je frekvence CHA zvýšená. 

 Obr. 4 souhrnně znázorňuje příčiny, buněčné odpovědi a důsledky DSB, které 

obecně mohou vést ke genomové nestabilitě a k následné karcinogenezi. 

 

Obr. 4: Příčiny, buněčná odpověď a důsledky dvouvláknových zlomů  

(upraveno podle van Gent et al., 2001) 
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2.3.5. Genomová nestabilita 
 

 

 Genomová stabilita má zásadní význam pro přežití a správnou funkci všech 

organismů. Genomová nestabilita je charakteristická zvýšenou tendencí ke změnám 

v genomu v průběhu životního cyklu buněk. 

 V buněčném cyklu existují čtyři hlavní mechanismy zapojené v procesu udržování 

genomové stability (obr. 5):  

I. Vysoká přesnost DNA replikace (S-fáze) 

II. Přesná segregace chromozomů v mitóze (M-fáze) 

III. Bezchybná oprava DNA poškození (v průběhu celého buněčného cyklu) 

IV. Přesná regulace postupu buněčného cyklu přes kontrolní body. 

 

Obr. 5: Přehled hlavních mechanismů udržujících stabilitu genomu v 

průběhu buněčného cyklu (upraveno podle Shen, 2011) 

 

 

II: Segregace chromozomů během mitózy: 

• Kondenzace chromozomů 

• Koheze sesterských chromatid 

• Shromažďování a připojování se ke  
   kinetochorům 

• Duplikace centrosomů a separace 

• Formace mitotic. vřeténka a kontrolní body 

• Segregace chromatid 

• Cytokineze 

 

I: Přesnost DNA replikace v S-fázi: 

• DNA polymeráza 

• Mismatch oprava 

• Spuštění replikace 

• Maturace Okazakiho fragmentů 

• Opakovaný start pozastavené replikační  
   vidličky 

• Re-chromatinizace 

• Udržování telomer 

• Zachování epigenetických rysů 
 

III: Precizní oprava sporadických DNA 
poškození během celého buněčného cyklu: 

• DNA opravné dráhy 

• Signalizace DNA poškození 
 

IV: Kontrolní body buněčného cyklu: 

• G1/S kontrolní bod 

• G2/M kontrolní bod 

• Intra-S kontrolní bod 

• Kontrolní bod po navázání dělícího 
   vřeténka     

• Post-mitotický kontrolní bod 
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 Konečným cílem buněčného dělení pro většinu nenádorových somatických buněk 

je rovnoměrné rozdělení přesně zkopírovaného genomu do dvou dceřiných buněk. Jestliže 

ale toho buňka nedosáhne nebo bude vykazovat vysokou četnost chyb během tohoto 

procesu, bude to mít za následek, že dceřiné buňky budou mít různé formy změněných 

genomů. Hromadění těchto změn (mutace specifických genů, amplifikace, delece, 

chromozomální přestavby nebo ztráty či zisky celých chromozomů) v genomu může 

způsobit dysregulaci buněčného dělení, nerovnováhu mezi buněčným růstem a smrtí,         

a následně nádorové onemocnění (Sieber et al., 2003; Shen, 2011). Chromozomální 

nestabilita (CIN – „chromosomal instability“) je charakteristickým rysem většiny lidských 

nádorů a je hnací silou onkogeneze. Důsledkem CIN je nerovnováha v počtu chromozomů 

v buňce (aneuploidie) a zvýšená míra ztráty heterozygozity (Nowak et al., 2002). 

 

 

2.3.6. Biomarkery 
 

 

 Biomonitoring je nástroj využívaný v posledních letech stále častěji k ověření 

expozice populace chemickým látkám z prostředí, ke sledovaní časových trendů zátěže,     

k posouzení zdravotních rizik a ověření účinnosti nápravných opatření. Jedná se                 

o sledovaní koncentrace chemických látek, jejich metabolitů či patofyziologických změn 

souvisejících s expozicí, souhrnně označovaných jako biomarkery, v tělních tekutinách      

a tkáních člověka (Černá, Krsková, 2010). Biomarker je tedy charakteristika, která je 

objektivně měřitelná a uznávaná jako indikátor normálních biologických či patologických 

procesů nebo odpovědí na terapeutickou intervenci (Ruddon, 2007). WHO dále definovala 

biomarkery expozice a biomarkery citlivosti/účinku. 

 Biomarker expozice je exogenní látka nebo primární metabolit či produkt interakce 

mezi xenobiotikem a nějakou cílovou molekulou nebo buňkou, která je měřena uvnitř 

organismu (v tělních tekutinách nebo tkáních) (Knudsen, Hansen, 2007).  

 Biomarker citlivosti/účinku je indikátor vlastní nebo získané schopnosti organismu 

reagovat na výzvu expozice určité xenobiotické látky (Knudsen, Hansen, 2007). Je 

zaměřen na patofyziologické změny předcházející vývoj klinicky prokazatelného 

onemocnění. Tyto biomarkery jsou významným ukazatelem časných, ještě reverzibilních 

změn predikujících možnost nezvratného zdravotního poškození, které se může projevit až 

s mnohaletým časovým odstupem. Příkladem jsou právě nádorová onemocnění s odstupem 

až několik desetiletí mezi expozicí karcinogennímu faktoru a diagnózou maligního 
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procesu. Časné odhalení expozice pomocí biomarkerů citlivosti/účinku umožní uskutečnit 

preventivní opatření ještě ve fázi reverzibility procesu a významně tak snížit budoucí riziko 

(Černá, Krsková, 2010). Jediným validovaným markerem tohoto typu je detekce získaných 

chromozomálních změn v lymfocytech periferní krve vyvolaných expozicí faktorům 

s genotoxickými účinky (Rössner et al., 1998). 

 Využití biomarkerů v oblasti enviromentálního a profesního zdraví se zvyšuje díky 

rostoucím požadavkům na informace o zdravotních rizicích z nepříznivých expozic. 

Biomarkery poskytují informace o jednotlivých zátěžích. Některé biomarkery jsou 

specifické, např. DNA a proteinové addukty, zatímco jiné jsou nespecifické, což jsou 

cytogenetické biomarkery jako chromozomální aberace (CHA), sesterské chromatidové 

výměny (SCE – „sister chromatid exchanges“) a mikrojádra (MN – „micronuclei“). 

Validace biomarkerů zahrnuje měření jejich sensitivity a specifity a testy pro zajištění 

reprodukovatelnosti protokolů v rámci jednotlivých laboratoří. Obvykle se používá 

kruhový Robinův test, což je mezilaboratorní test (měření, analýza nebo experiment) 

prováděný několikrát po sobě. Může zahrnovat více nezávislých vědců provádějících test 

s použitím stejné metody v jiném zařízení nebo jiné metody a zařízení. Měření 

prediktivních hodnot biomarkerů s ohledem na nepříznivý účinek na zdraví byla provedena 

na cytogenetických biomarkerech. Výsledky ukazují prediktivitu vysoké hladiny 

chromozomálních abnormalit pro zvýšené riziko nádorů (Knudsen, Hansen, 2007). 

 Intenzivní výzkum biomarkerů a dlouhodobé prospektivní studie ukazují, že pouze 

omezené množství biomarkerů lze použít ke stanovení spolehlivé dokumentace nadměrné 

expozice enviromentálním mutagenním látkám, k projevu biologických efektů expozice    

a k predikci zvýšeného rizika nádorových onemocnění. Četné studie také ukazují, že 

exprese jednotlivých biomarkerů představují integrované reakce na expozici, která je 

ovlivňována faktory citlivosti. Proto je nyní v popředí zájmu použití fenotypových 

funkčních zkoušek s cílem zlepšit a doplnit hodnocení rizika nádorů. Doporučené postupy 

zahrnují testy, které prokazují deficit DNA repairu a tzv.„challenge“ testy, prokazující 

citlivost k mutagenu. Hodnocení biomarkerů může být využito pro preventivní opatření     

a případné intervenční aktivity. Takový přístup je v souladu s aktuální prioritou převádět 

základní vědecké poznatky do zdravotních aplikací (Au, 2007). 

 Obecně platí, že biomarkery jsou na základě jejich primárního použití 

v populačních studiích děleny do nejméně těchto třech kategorií: biomarkery expozice, 

biomarkery časného biologického účinku a biomarkery zdravotního rizika (Vodička et al., 
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2001; Bonassi, Au, 2002; Albertini, 2004; Kyrtopoulos, 2006). Tyto kategorie a jejich 

zástupci biomarkerů jsou zobrazeny na obr. 6. Schéma je znázorněno tak, že v každé 

kategorii jsou biomarkery seřazeny odshora dolů podle jejich důležitosti a podle 

prediktivity zleva doprava (Vodička et al., 2001; Au, 2007). 

 

Obr. 6: Schéma biomarkerů pro vyšetřování genotoxicity a individuální citlivosti 

(upraveno podle  Vodička et al., 2001; Au, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

2.3.6.1. Cytogenetické biomarkery 
 
 
 Cytogenetické biomarkery jsou již dlouho používány ke sledování genotoxické 

expozice, tj. ke sledování  časného efektu genotoxických karcinogenů. Díky možnosti 

jejich širokého využití je možné v mezinárodních kolaborativních studiích odhadnout, že 

vysoká hladina těchto biomarkerů v periferních lymfocytech je prediktivní pro riziko 

nádorových onemocnění. Jak je již uvedeno výše, mezi cytogenetické biomarkery časného 

genotoxického efektu sledované v periferních lymfocytech patří chromozomální aberace, 

sesterské chromatidové výměny a mikrojádra. 

Biomarkery expozice 

Chemické metabolity 

DNA/proteinové addukty 

Biomarkery časného 

biologického účinku 

Chromozomální abnormality 

Vybrané genové mutace 

Mikrojádra 

Změněná genová exprese 

DNA zlomy 

 

 
 

Biomarkery rizika nádorů 

Chromozomální abnormality 

Mutace nádorových genů 

Individuální citlivost 

Vyšší specifita 

Vyšší prediktivita 
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 Sesterské chromatidové výměny (SCE): V průběhu S-fáze buněčného cyklu je 

DNA replikována a každý chromosom je přítomen v duplikovaném stavu se dvěma 

geneticky identickými chromatidami spojenými v centromeře, jasně viditelnými v pozdní 

profázi a v metafázi mitózy. SCE je proces, při němž se reciproce vymění části sesterských 

chromatid, což je detekovatelné na chromozomech s odlišně zbarvenými chromatidami. 

Vzhledem k tomu, že výměny nastávají s velikou přesností s ohledem na DNA sekvenci, 

nemění se genetická informace v průběhu výměny, ale počet SCE se zvyšuje po působení 

mutagenů a karcinogenů (Wolff, 1977). 

 Mikrojádra (MN) jsou cytoplazmatické chromatinové útvary, které jsou tvořeny 

buď celým opožďujícím se chromozomem nebo acentrickými chromozomovými 

fragmenty. V anafázi dělení tyto chromozomální fragmenty nebo celé chromozomy, 

kterým chybí schopnost navázat se na dělící vřeténko, zaostávají v pohybu a nedostanou se 

do dceřiných jader (Jois, 2010). 

 Chromozomální aberace (CHA) jsou nalézány ve většině nádorových buněk           

a v buňkách osob s  četnými vývojovými abnormalitami, kde jsou prediktivní pro 

morbiditu a mortalitu. CHA v lidských periferních lymfocytech odrážejí 

mutagenní/karcinogenní expozici a individuální schopnost jedince opravovat vzniklé DNA 

poškození.  

 Frekvence některých cytogenetických biomarkerů v periferních lymfocytech, 

zvláště mikrojader, se zvyšuje s věkem (Bolognesi et al., 1997). Mikrojádra jsou rovněž 

četnější u žen (Fenech, 1998), což je zřejmě způsobeno relativně častou somatickou ztrátou 

X chromozomu. Kouření zvyšuje hladinu CHA a sesterských chromatidových výměn 

(Norppa, 2004a). Asociace hladiny sesterských chromatidových výměn a četnosti 

mikrojader s rizikem nádorů však s jistotou prokázána nebyla (Hagmar et al., 2001; 

Hagmar et al., 2004a). 

         Pouze chromozomální aberace (CHA) v somatických buňkách jsou považovány      

za prokázaný biomarker, signalizující možné riziko vzniku nádorů. Cytogenetické změny              

v periferních lymfocytech, 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. (Norppa 2004a, b; Knudsen, Hansen, 2007). Několik souhrnných 

epidemiologických prospektivních studií z různých evropských zemí prokázalo  

prediktivitu CHA pro riziko vzniku nádorů (Bonassi et al., 2004; Norppa et al., 2006; 
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Boffeta et al., 2007; Bonassi et al., 2008;). Tyto studie prokázaly, že prediktivita CHA pro 

riziko vzniku nádorů není závislá na karcinogenní expozici. Asociace mezi hladinou CHA 

a rizikem vzniku nádorů nebyla ovlivněna kouřením, pohlavím, věkem ani intervalem mezi 

cytogenetickou analýzou a detekcí nádorů.  

 Nejsilnější asociace hladiny CHA a rizika vzniku nádorů byla nalezena                            

pro gastrointestinální nádory, v menším rozsahu pro nádory plic (Rössner et al., 2005; 

Norppa et al., 2006; Boffetta et al., 2007; Rossi et al., 2009). Výsledky autorů Rössner     

et al. (2005) ukázaly statisticky významnou asociaci celkové incidence nádorů a hladiny 

chromozomových aberací, ne však chromatidových. Prediktivita CHA pozorovaná           

ve skupině osob exponovaných různým karcinogenům se signifikantně nelišila                 

od prediktivity CHA nalezených u neexponovaných osob. Nejsilnější asociace CHA          

a rizika vzniku nádorů byla prokázána pro nádory žaludku. Vyšší asociace s rizikem 

vzniku nádorů žaludku byla potvrzena i v další práci (Boffetta et al., 2007). Rossi et al. 

(2009) nalezli silnou asociaci hladiny CHA s nádory respiračního, urogenitálního               

a trávicího traktu.  

 Co se týče prediktivní hodnoty jednotlivých typů CHA pro riziko vzniku nádorů, tj. 

chromozomových (CHSA) a chromatidových (CHTA) aberací, literární údaje               

(zvl. prospektivní studie) nejsou jednotné (Liou et al., 1999; Smerhovsky et al., 2002; 

Hagmar et al., 2004b; Rössner et al., 2005; Boffeta et al., 2007). Typy chromozomálních 

aberací vyskytující se v periferních lymfocytech se mohou lišit v závislosti na 

genotoxickém faktoru, chemické látce nebo směsi látek, které působí na buňku buď jako na 

S-fázi závislé nebo nezávislé látky. Ionizující záření produkuje především CHSA a mnoho 

chemických mutagenů naopak CHTA. Kombinované výsledky severských a italských 

skupin naznačují, že oba typy CHA mají obdobnou prediktivní hodnotu (Hagmar et al., 

2004a), zatímco tchajwanská studie malé skupiny jedinců vystavených působení arsenu 

svými výsledky dokládá, že pouze CHSA jsou spojovány s rizikem nádorů (Liou et al., 

1999). Také Rössner et al. (2005) a Boffeta et al. (2007) nalezli asociaci s rizikem vzniku 

nádorů pouze u chromozomových aberací. 

 Prediktivita chromozomálních aberací pro riziko vzniku nádorů byla potvrzena        

i v retrospektivní studii chromozomálních aberací u pacientů s nově zjištěným nádorovým 

onemocněním (Vodička, et al., 2010). V této práci byla hodnocena hladina 

chromozomálních změn v periferních lymfocytech u skupiny 300 pacientů s nově 

zjištěným nádorovým onemocněním (tj. před započetím léčby) a 300 zdravých kontrol 
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stejného věku. Výsledky jasně potvrdily hypotézu, že frekvence aberantních buněk            

a chromozomálních aberací je signifikantně vyšší u pacientů v porovnání se zdravými 

kontrolami. Percentuální rozdíl chromatidových aberací mezi pacienty a kontrolami byl 

mírně signifikantní, zatímco rozdíl chromozomových aberací byl signifikantní výrazně. Při 

rozdělení pacientů podle druhu neoplázie byly markery chromozomálního poškození 

signifikantně zvýšeny u pacientů s nádory prsu, prostaty a hlavy a krku, zatímco 

signifikantní efekt nebyl zaznamenán u pacientů s gastrointestinálními nádory. 

 Cytogenetické změny v periferních lymfocytech odráží nejen expozici jedince 

genotoxickým faktorům, ale také individuální sensitivitu jedince ke genotoxickému 

působení. To naznačuje roli faktorů individuální vnímavosti - genových polymorfismů. 

Polymorfismy genů kódujících enzymy metabolismu xenobiotik, které ovlivňují 

metabolickou aktivaci a detoxifikaci karcinogenů, stejně tak genetické polymorfismy 

reparačních genů, mají vliv na individuální senzitivitu jedince ke genotoxickému působení 

a tím i na individuální riziko vzniku nádorů (Norppa, 2004b; Musak et al., 2008). 

 V odborné literatuře existuje velké množství studií asociace genových variant 

(polymorfismů) s rizikem vzniku nádorových onemocnění. Studie souvislostí 

polymorfismů genů zodpovědných za biotransformace a DNA reparace                               

a chromozomálního poškození u lidí nejsou tak časté. Vliv genetických polymorfismů 

enzymů metabolizujících xenobiotika na cytogenetické biomarkery byl popsán v řadě 

studií, které shrnuje Norppa (2004b).  

 Polymorfismy genů DNA reparace a genů kodujících enzymy metabolizující 

xenobiotika a jejich vliv na hladinu sesterských chromatidových výměn                              

a chromozomálních aberací v periferních lymfocytech zdravých osob byl studován 

Tuimalem et al. (2004). Jejich výsledky ověřily předchozí závěry o vlivu NAT2, GSTT1   

a GSTM1 polymorfismů na úroveň poškození chromozomů, a navíc zjistili, že XRCC1 

polymorfismus ovlivňuje frekvenci CHA a tím i fenotyp DNA reparace. Nenašli ale 

signifikantní souvislost mezi genotypy a SCE frekvencí. 

 Kolektiv autorů Vodička et al. (2004) se zabýval souvislostmi mezi genovými 

polymorfismy genů DNA reparace (XPD, XPG, XPC, XRCC1, XRCC3) a hladinou 

chromozomálních aberací a jednovláknových zlomů (SSBs) v periferních lymfocytech 

jedinců z centrální evropské populace. Pozorovali zvýšenou frekvenci CHA u jedinců 

s XPD genotypem, který se projevil jako hlavní faktor ovlivňující hladinu CHA. Hladina 

SSBs v DNA byla ovlivněna především genotypy XPD, XPG a XRCC1. Autorům Rossi   



 

44 

et al. (2009) se nepodařilo prokázat vliv GSTM1 a GSTT1 genetických polymorfismů na 

frekvenci CHA a rizika vzniku nádorových onemocnění. 

 Autoři Skjelbred et al. (2011) se zabývali studiem vlivu genových polymorfismů 

genů metabolizujících xenobiotika (GSTM1, GSTP1, GSTT1, EPHX1, NAT1, NAT2)      

a genů metabolizujících folát (MTR a MTHFR) na hladinu CHA v periferních lymfocytech 

norských mužů, přičemž zohledňovali věk a kouření jedinců. Prokázali, že polymorfismy 

genů GSTT1, EPHX1, MTHFR, MTR a NAT2 různě ovlivňují hladiny CHTA, CHSA       

a chromatidových gapů v interakci s věkem a kouřením. 

 Vztahy mezi polymorfismy genů CYP1E1, EPHX a GSTP1 a biomarkery               

u pracovníků exponovaných styrenem byly popsány Vodičkou et al. (2001). Musak et al. 

(2008) ve studii CHA a polymorfismů genů biotransformace a genů DNA reparace            

u skupiny pracovníků z výrobny pneumatik ukázal, že vystavení různým xenobiotikům při 

výrobě pneumatik a kouření zvyšují riziko chromozomálního poškození společně 

s nepříznivým genetickým pozadím. 

 Tato práce je zaměřena na studii chromozomálního poškození v periferních 

lymfocytech u skupin pacientů se dvěma vybranými typy nově zjištěného nádorového 

onemocnění – tj. kolorektálního karcinomu a nádoru prsu ve srovnání s nálezy 

chromozomálních aberací v kontrolní populaci zdravých osob přibližně stejného věku, 

pohlaví a socioekonomického pozadí. Tato práce je součástí širšího projektu sledování 

souvislostí genových polymorfismů a chromozomálních aberací s rizikem vzniku nádorů. 
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3. Cíle 
 

 

Cílem mé diplomové práce bylo: 

 

1. Detekovat jednotlivé typy chromozomálního poškození u pacientů s nově 

diagnostikovaným nádorovým onemocněním (kolorektálním karcinomem               

a karcinomem prsu) a u zdravých kontrolních osob pomocí cytogenetické analýzy 

periferních lymfocytů.  

2. Porovnat procento aberantních buněk, procento celkových aberací a procenta 

chromatidových a chromozomových aberací nalezených u pacientů s oběma typy 

nádorů a u kontrol a na základě rozdílů mezi pacienty a kontrolami posoudit 

prediktivní hodnotu chromozomálních aberací jako biomarkeru rizika vzniku těchto 

nádorových onemocnění. 

3. Po zjištění anamnestických údajů (věk, kouření) posoudit vliv těchto faktorů na 

hladinu chromozomálního poškození u pacientů a kontrolních osob. 

 

 

Na základě vytyčených cílů jsem se snažila ověřit následující hypotézu:  

 

Hypotéza: Pacienti s nově diagnostikovaným nádorovým onemocněním mají zvýšenou 

hladinu chromozomálního poškození ve srovnání s kontrolními zdravými osobami a tedy 

zvýšená hladina chromozomálního poškození může být prediktivní pro riziko vzniku 

nádorového onemocnění. 
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4. Materiál 
 

 

4.1. Vyšetřované soubory 
 

 

 Cytogenetickou analýzu periferních lymfocytů jsme prováděli na vzorcích krve 

odebraných od 100 pacientů s nově diagnostikovaných kolorektálním karcinomem     

(C18-C21) (www.uzis.cz) a od 123 pacientek s nově diagnostikovaným nádorem prsu 

(C50) (www.uzis.cz). Všichni byli pacienty Radioterapeutické a onkologické kliniky 

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Jako kontroly byly použity vzorky krve 

odebrané od 298 kontrolních osob (pro kolorektální karcinom) a od 123 kontrolních osob 

(pro nádory prsu) - většina z nich byla z Transfuzní stanice Fakultní nemocnice Královské 

Vinohrady, část z Léčebny dlouhodobě nemocných a část dobrovolných dárců.  

 Pacienti: Soubor pacientů s kolorektálním karcinomem byl tvořen 37 ženami a 63 

muži (poměr pohlaví 37 % ženy:63 % muži) s průměrným věkem (±směrodatná odchylka 

SD) 63,0±10,2 let, 48 jedinců byli nekuřáci, 17 jedinců byli bývalí kuřáci (ti, kteří přestali 

kouřit před 5 a více lety) a 35 jedinců byli kuřáci. Pacienti s nádorem prsu byli pouze ženy, 

jejichž jejich průměrný věk činil 59,7±10,2 let, 65 z nich byly nekuřačky, 16 bývalé 

kuřačky a 42 kuřačky.  

 Kontroly: Kontrolní osoby porovnávané se souborem pacientů s kolorektálním 

karcinomem vykazovaly průměrný věk 56,9±13,5 let, 108 z nich bylo žen a 190 mužů    

(tj. téměř stejný poměr pohlaví jako u pacientů s CRC 36,4 % ženy:63,6 % muži), 185 bylo 

nekuřáků, 33 bývalých kuřáků a 80 kuřáků. Kontroly pro soubor pacientů s nádorem prsu 

měly průměrný věk 65,2±16,2 let a byly tvořeny 96 nekuřačkami, 7 bývalými kuřačkami   

a 20 kuřačkami.  

 Pacienti a příslušné skupiny kontrolních osob byli podobného věku, pohlaví            

a socioekonomického pozadí. Za nekuřáky byly považovány i osoby, které přestaly kouřit 

před 5 a více lety, osoby, které přestaly kouřit před méně než 5 lety byly řazeny mezi 

kuřáky. Všechny osoby zúčastněné v tomto výzkumu byly řádně informovány a podepsaly 

písemný souhlas a souhlas k cytogenetické analýze v souladu s Helsinskou deklarací 

Světové lékařské asociace. Plán studie byl schválen Etickou komisí 3. lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika. 

 Pro analýzu CHA byly odebírány krevní vzorky pacientů s nově diagnostikovaným 

nádorovým onemocněním, tzn. ještě před jakoukoliv léčbou, aby se zabránilo vzniku 
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dalších chromozomálních změn. Tento předpoklad jsme zpětně ověřovali z databází 

pacientů. Do souboru byli zařazeni pouze ti pacienti, kteří v minulosti ani v současnosti 

neabsolvovali žádnou radiologickou nebo chemoterapeutickou léčbu a jejich nádor byl 

primární. Zjišťovali jsme také další anamnestické údaje jako jsou rodinná zátěž pacienta 

(výskyt onkologických onemocnění u příbuzných jedinců - především u příbuzných          

1. stupně), osobní zátěž pacienta (mutagenní ovlivnění profesí a užívanými léky a jiná 

onemocnění jako jsou hypertenze, diabetes mellitus, kardiovaskulární a jiné choroby). 

 

 

4.2. Materiál pro cytogenetické zpracování a hodnocení 
 

 

Chemikálie: 

 

 Chromosome medium P (EKAMTB-100, 100 ml, EuroClone S.p.A., Itálie, 

dodavatel Intimex) – obsahuje sérum i fytohemaglutinin (PHA), dá se zamrazovat 

 Kolchicin (Calbiochem) – zásobní roztok kolchicinu = 10 mg/100 ml fysiol. 

roztoku 

 KCl (Penta) – 0,075 M zásobní roztok 

 Metanol (Penta) 

 Ledová kyselina octová (Fluka, Sigma) 

 Giemsa (Merck KGaA) 

 Sörensen fosfátový pufr (SZÚ) – pH 6,8 

 Benzín 

 Imerzní olej (Olympus) 

 

Pomůcky a zařízení: 

 

 Odběrové zkumavky (Na heparin) 

 Polyethylenové kultivační zkumavky (sterilní) 

 Laboratorní sklo, včetně podložních skel 

 Laboratorní plasty a ochranné pomůcky 

 Box pro sterilní práci (Biohazard) 

 Termostat 
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 Centrifuga 

 Nahřívací ploténka 

 Mikroskop s fotozařízením 

 Chladící a mrazicí box 
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5. Metody 
 

 

 K cytogenetické analýze se používají heparinizované vzorky krve, které jsou 

zpracovávány následujícím způsobem (původní metodika popsána Hungerfordem, 1965). 

 

 

5.1. Kultivace 
 

 

 Kultivaci jsme prováděli v kompletním médiu pro kultivaci lidských periferních 

lymfocytů, které bylo předem rozděleno po 5 ml do polyetylenových kultivačních 

zkumavek a zamrazeno. Nasazení krve: do zkumavky s 5 ml média přidáme 0,5 ml krve. 

Při nasazování je nutné pracovat sterilně, aby nedošlo ke kontaminaci krve, tj. vždy 

používáme gumové rukavice, roušku a před každým uzavíráním zkumavek opalujeme 

jejich hrdlo i spodní část víčka plamenem z plynového kahanu. Poté dáme krev kultivovat 

do termostatu při 37 ⁰C, zkumavky jsou v šikmé poloze. 

 

 

5.2. Cytogenetické zpracování 
 

 

 Po 48 hodinách kultivace přidáme na poslední 2 hodiny kultivace mitotický jed 

kolchicin (0,3 ml zásobního roztoku), který zastaví dělení buněk v metafázi mitotického 

dělení. Následně centrifugujeme po dobu 10 min při 2000 ot/min.  

  

Hypotonizace: slijeme supernatant a sediment resuspendujeme v cca 10-12 ml 

hypotonického roztoku (předehřátý 0,075 M KCl) a necháme působit 15 min při 37 ⁰C      

v termostatu. Při hypotonizaci dochází k prasknutí buněčné membrány, k nabobtnání jader 

a  k rozprostření chromozomů.  

  

Předfixace: do kultury přidáme za stálého probublávání 15 kapek vychlazené fixáže 

(metanol:ledová kyselina octová = 3:1), dobře promícháme a necháme stát 5 min             

při pokojové teplotě, pak centrifugujeme 10 min při 2000 ot/min. 

 

Fixace: fixaci provádíme celkem třikrát, aby byly odmyty rozpadlé produkty hemoglobinu.  
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o První fixace: po centrifugaci supernatant opatrně slijeme a sediment 

resuspendujeme v ledové fixáži. Fixáž přidáváme po kapkách za stálého 

probublávání – fixáž doplníme zhruba do ¾ zkumavky. 

o Druhá fixace: po centrifugaci (10 min při 2000 ot/min) supernatant slijeme       

a sediment resuspendujeme v ledové fixáži. Fixáž doplníme do cca ½ 

zkumavky. 

o Třetí fixace: po centrifugaci (10 min při 2000 ot/min) supernatant slijeme          

a sediment naposledy resuspendujeme v ledové fixáži. Fixáž doplníme do cca ⅓ 

zkumavky. 

           Centrifugujeme 10 min při 2000 ot/min. 

 

Příprava preparátů: po slití supernatantu resuspendujeme sediment v několika kapkách 

fixáže a podle potřeby přidáme 1-2 kapky kyseliny octové. Vzniklá suspenze by měla být 

lehce opalescentní. Konečnou suspenzi kapeme po 1-2 kapkách na vychlazená, mokrá      

(v destilované vodě) podložní skla. Nakapaná skla dáme usušit na předehřáté plotýnce. 

 

 

5.3. Barvení 
 

 

 Po několika dnech preparáty ponoříme na 1 min do metanolu a usušíme. Dále dáme 

preparáty do kyvety a barvíme Giemsou (6 ml Giemsy + 94 ml Sörensenova fosfátového 

pufru) po dobu 6 min. Poté opláchneme tekoucí vodou. Pokud barvíme více skel najednou, 

pak na každou následující várku přidáváme čas barvení 1 min. 

 

 

5.4. Hodnocení preparátů 
 

 

 Od každého pacienta mikroskopicky hodnotíme 100 metafází. Vzorek hodnotí dva 

nezávislí hodnotitelé – každý 50 buněk z jednoho skla, aby se zabránilo vzniku subjektivní 

chyby. Hodnotíme buňky nejen se standardním počtem chromozomů, tj. 46, ale i s 45 a 47 

chromozomy. Systematicky prohlédneme celé sklo, hodnotíme buňky s dobře rozloženými 

chromozomy. 

 Zaznamenáváme procento aberantních buněk, procento a typy jednotlivých CHA. 

Hodnoty jsou vyjádřeny jako průměrné frekvence±SD. Aberace rozlišujeme                     
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na chromatidové (chromatidové zlomy a chromatidové výměny) a na chromozomové 

(chromozomové zlomy, terminální delece, intersticiální delece, dicentrické 

chromozomy+difragmenty, prsténcové chromozomy+difragmenty a abnormální 

chromozomy). Gapy (poškozené oblasti chromozomu projevující se přerušením na 

chromatidě) zaznamenáváme, ale nezapočítáváme je do celkového počtu aberací, a tudíž je 

i vyloučíme ze statistického hodnocení. Z hodnocení vyřazujeme osoby s tzv. fragilním 

místem (zlom nebo gap opakující se na stejném místě stejného chromozomu). 

 

Schémata CHA a fotografie vybraných typů CHA jsou zobrazeny v příloze 1 a 2. 

 

 

5.5. Statistické hodnocení 
 

 

 Data byla analyzována pomocí statistického programu SPSS 16.0 (Chicago, IL, 

USA) a Statistica 10 (Trial verze, StatSoft, Praha, ČR). Nejprve jsme provedli základní 

popisnou statistiku pro všechny sledované cytogenetické biomarkery, tj. spočítali jsme 

průměr±SD, medián, minimum a maximum. Průměrné rozdíly biomarkerů mezi pacienty  

a kontrolními osobami byly testovány neparametrickým Mann-Whitney U-testem a účinky 

těchto biomarkerů na riziko vzniku nádorového onemocnění binární logistickou regresí. 

Modely binární logistické regresní analýzy slouží k rozlišení a odstínění jevů souvisejících 

se vznikem nádorů (chromozomální poškození, pohlaví, věk a kouření). Poměry rizik 

(relativní rizika, aOR), zahrnující účinky možných zkreslujících jevů (pohlaví, věk             

a kouření), jsou zaznamenány s jejich 95% intervaly spolehlivosti. Všechny statistické 

testy byly provedeny na 5% hladině jejich statistické významnosti, tj. s p≤0,05. 
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6. Výsledky 
 

 

 V každé skupině vyšetřovaných osob bylo hodnoceno 100 metafází od každého 

pacienta, tzn. dle počtu vyšetřovaných osob: u pacientů s CRC celkem10 000 metafází       

a u kontrol pro CRC 29 800 metafází, pro karcinom prsu u pacientů i kontrol 12 300 

metafází. Výsledky chromozomální analýzy u pacientů a kontrol pro oba typy nádorového 

onemocnění jsou shrnuty v tabulkách 3-12. Výsledné hodnoty jsou uvedeny jako průměrné 

frekvence aberantních buněk, celkových aberací, chromatidových a chromozomových 

aberací±SD. 

 CRC: Průměrné procento aberantních buněk ve skupině pacientů s CRC bylo 

2,14±1,44
*
 (Me=2, 0-6), u kontrol 1,82±1,32 (Me=2, 0-6), průměrné procento aberací 

2,27±1,65 (Me=2, 0-8) u pacientů s CRC a 1,95±1,47 (Me=2, 0-7) u kontrolních osob 

(Tab. 3). Rozdíl mezi hodnotami obou měřených parametrů u pacientů s CRC a kontrol 

nebyl statisticky významný, ačkoliv jak rozdíl mezi procentem aberantních buněk, tak 

mezi procentem celkových aberací byl na hranici statistické významnosti (p=0,056             

a p=0,087). Obě skupiny se ale statisticky významně lišily v procentu chromatidových 

aberací (pacienti: 1,45±1,28, Me=1, 0-7 vs. kontroly: 1,11±0,99, Me=1, 0-4; p≤0,05), 

avšak v procentu chromozomových aberací hodnoty kontrolních osob dokonce nepatrně 

převyšovaly hodnoty zjištěné u pacientů (pacienti: 0,82±1,01, Me=1, 0-4 vs. kontroly: 

0,84±1,13, Me=0, 0-6; p=0,838). Graficky jsou tyto frekvence chromozomálního 

poškození u pacientů s CRC a u jejich kontrolních osob znázorněny na grafu 5.  

 Karcinom prsu: Průměrné procento aberantních buněk u pacientek s karcinomem 

prsu bylo 2,52±1,53 (Me=3, 0-6), u kontrolních osob 1,98±1,41 (Me=2, 0-6), průměrné 

procento aberací 2,64±1,60 (Me=3, 0-6) u pacientek s karcinomem prsu a 2,08±1,52 

(Me=2, 0-6) u kontrol (Tab. 4). Rozdíl mezi hodnotami obou těchto markerů 

chromozomálního poškození u pacientek s karcinomem prsu a kontrolních zdravých žen 

byl statisticky významný (p≤0,01). Obě skupiny se sice statisticky nevýznamně lišily         

v procentu chromatidových aberací, ačkoliv p hodnota byla opět hraniční (pacientky: 

1,54±1,33, Me=1, 0-6 vs. kontroly: 1,23±1,09, Me=1, 0-4; p=0,082), ale rozdíl v procentu 

chromozomových aberací byl naopak statisticky významný (pacientky: 1,11±0,99, Me=1, 

0-4 vs. kontroly: 0,85±0,99, Me=1, 0-5; p≤0,05). Na grafu 6 pak můžeme vidět grafické 

                                                 
*
 v závorce jsou uvedeny: (medián, min a max) 
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znázornění těchto frekvencí chromozomálního poškození u pacientek s karcinomem prsu   

a kontrolních zdravých žen. 

 Tabulka 5 porovnává frekvence chromozomálního poškození u pacientů s oběma 

typy nádorů, tj. s CRC a karcinomem prsu. V této tabulce je jasně vidět, že ve všech 

sledovaných cytogenetických markerech jsou hodnoty zjištěné u pacientek s karcinomem 

prsu vyšší než tytéž hodnoty u pacientů s CRC. Statisticky významně vyšší jsou procenta 

aberantních buněk, celkových aberací a chromozomových aberací (p≤0,05). Statisticky 

nevýznamný je pak rozdíl v procentu chromatidových aberací. 

 I přesto, že mezi sebou porovnáváme skupiny odlišného pohlaví (pacienti s CRC: 

37 žen a 63 mužů vs. pacientky s karcinomem prsu: 123 žen), můžeme toto pozorování 

provést, protože rozdíly mezi ženami a muži nebyly pozorovány, a to v žádném                

ze sledovaných parametrů cytogenetického poškození. Průměrné procento aberantních 

buněk žen pacientek s CRC bylo 2,19±1,17 a mužů pacientů s CRC 2,11±1,58 (p=0,416), 

průměrné procento celkových aberací žen pacientek s CRC bylo 2,30±1,22 a mužů 

pacientů s CRC 2,25±1,87 (p= 0,326), průměrné procento chromatidových aberací žen 

pacientek s CRC bylo 1,32±1,00 a mužů pacientů s CRC 1,52±1,42 (p=0,855)                    

a průměrné procento chromozomových aberací žen pacientek s CRC bylo 0,97±1,07          

a mužů pacientů s CRC 0,73±0,97 (p=0,232). Při souhrnném porovnání žen pacientek        

s CRC+kontrol (n=145) vs. mužů pacientů s CRC+kontrol (n=253) byly rozdíly 

v procentech všech sledovaných typů poškození opět statisticky nevýznamné: procento 

aberantních buněk 1,86±1,22 vs. 1,92±1,42, p=0,869; procento celkových aberací 

1,94±1,32 vs. 2,08±1,63, p=0,737; procento chromatidových aberací 1,15±1,00 vs. 

1,22±1,13, p=0,764; procento chromozomových aberací 0,79±0,95 vs. 0,85±1,17, 

p=0,744). Graf 7 porovnává frekvence všech biomarkerů v obou skupinách nádorových 

pacientů.
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Tab. 3: Výsledky cytogenetické analýzy pacientů s nově zjištěným kolorektálním 

karcinomem a kontrolních osob 

 

statisticky významný rozdíl mezi pacienty a kontrolami *p≤0,05 

(*) hraniční hodnota statistické významnosti 

 

Graf 5: Chromozomální poškození (procenta aberantních buněk, aberací, CHTA       

a CHSA) u pacientů s CRC a kontrol 
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CRC Kontroly (n=298) Pacienti (n=100) p 

Průměrný věk±SD  (roky) 

56,9±13,5 

medián=52,5 
(min=39, max=93) 

63,0±10,2 

medián=63,0 
(min=34, max=83) 

<0,0001 

Aberantní buňky±SD  (%) 

1,82±1,32 

medián=2 
(min=0, max=6) 

2,14±1,44(*) 

medián=2 
(min=0, max=6) 

0,056 

Aberace±SD  (%) 

1,95±1,47 

medián=2 
(min=0, max=7) 

2,27±1,65(*) 

medián=2 
(min=0, max=8) 

0,087 

Chromatidové  aberace±SD  (%) 

1,11±0,99 

medián=1 
(min=0, max=4) 

1,45±1,28* 

medián=1 
(min=0, max=7) 

0,030 

Chromozomové aberace±SD  (%) 

0,84±1,13 

medián=0 
(min=0, max=6) 

0,82±1,01 

medián=1 
(min=0, max=4) 

0,838 
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Tab. 4: Výsledky cytogenetické analýzy pacientek s nově zjištěným karcinomem prsu 

a kontrolních osob 

 

statisticky významný rozdíl mezi pacienty a kontrolami *p≤0,05, **p≤0,01 

(*) hraniční hodnota statistické významnosti 

 

Graf 6: Chromozomální poškození (procenta aberantních buněk, aberací, CHTA       

a  CHSA) u pacientek s karcinomem prsu a kontrol 
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Tab. 5: Porovnání sledovaných cytogenetických markerů u pacientů s CRC                

a pacientek s karcinomem prsu 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

statisticky významný rozdíl mezi pacienty s CRC a pacientkami s karcinomem prsu *p≤0,05 

 

 

Graf 7: Porovnání chromozomálního poškození (procenta aberantních buněk, 

aberací, CHTA a CHSA) u pacientů s CRC a pacientek s karcinomem prsu 
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CRC vs. Ca PRSU CRC Ca PRSU p 

Počet osob 100 123  

Průměrný věk±SD (roky) 63,0±10,2 59,7±10,2  

Aberantní buňky±SD  (%) 2,14±1,44 2,52±1,53* 0,035 

Aberace±SD  (%) 2,27±1,65 2,64±1,60* 0,027 

Chromatidové aberace±SD  (%) 1,45±1,28 1,54±1,33 0,638 

Chromozomové aberace±SD  (%) 0,82±1,01 1,11±0,99* 0,013 
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 Grafy 8-10 reprezentují distribuci procenta aberantních buněk u nádorových 

pacientů a zdravých kontrolních osob. Zkoumané osoby můžeme rozdělit podle 

průměrného procenta aberantních buněk na skupiny s nízkou (0-1 %), střední (2 %)            

a vysokou frekvencí chromozomálního poškození (3 a ≥4 %). U pacientů s CRC bylo 

nejvyšší procento pacientů se střední frekvencí aberantních buněk (tj. 2 %, Graf 8), kdežto 

u pacientů s karcinomem prsu byla nejvíce zastoupena skupina s vysokým procentem 

aberantních buněk (tj. 3 a ≥4 %, Graf 9). V obou skupinách kontrolních osob 

převažuje nízké procento aberantních buněk. Na grafu 10 je zobrazeno porovnání procenta 

aberantních buněk u obou typů nádorů. Obě skupiny nádorových pacientů se neliší v počtu 

buněk bez poškození, výrazně se však odlišují v počtu buněk se středním a vysokým 

procentem aberantních buněk. Zatímco buňky se 2 % aberantních buněk jsou více 

zastoupeny ve skupině pacientů s CRC v porovnání s pacientkami s nádorem prsu,           

ve skupině pacientek s nádorem prsu převažují buňky se 3 a 4 i více procenty aberantních 

buněk oproti pacientům s CRC. 

 

Graf 8: Distribuce četností aberantních buněk u pacientů s CRC a kontrol  

(vyjádřeno v %) 
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Graf 9: Distribuce četností aberantních buněk u pacientek s karcinomem prsu            

a kontrol (vyjádřeno v %) 
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Graf 10: Porovnání distribuce aberantních buněk u pacientů s CRC a pacientek         

s karcinomem prsu (vyjádřeno v %) 
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 Jednotlivé typy aberací a jejich počet jak u pacientů s CRC a kontrol, tak u pacientů 

s karcinomem prsu a jejich kontrol znázorňují tabulky 6 a 7. Nejčastější aberací u pacientů 

s oběma typy nádorů a jejich kontrolních osob byl chromatidový zlom. Vysokou četnost 

jsme zaznamenali i u gapů, ty ale nebyly započítány mezi aberace. 

  

Tab. 6: Typy zjištěných aberací u pacientů s CRC a kontrol 

 

CRC 

Aberace 
chromatidové 

Aberace 
chromozomové 

gap 

zlom výměna zlom 
term. 

delece 

int. 

delece 
dic+f ring+f abn.chr. 

Pacienti 
(n=100) 

139 6 20 20 9 21 3 9 157 

Kontroly 
(n=298) 

313 18 60 57 21 78 6 27 395 

 

 

Tab. 7: Typy zjištěných aberací u pacientů s karcinomem prsu a kontrol 
 

Ca PRSU 

Aberace 
chromatidové 

Aberace 
chromozomové 

gap 

zlom výměna zlom 
term. 

delece 

int. 

delece 
dic+f ring+f abn.chr. 

Pacienti 
(n=123) 

178 11 38 45 16 22 2 13 189 

Kontroly 
(n=123) 

144 7 18 26 11 27 2 21 215 

 

 

 Abychom vyloučili možný efekt častějšího diagnostického X-ozáření 

(rentgenového) u pacientů, který by ovlivnil celkové výsledky, porovnávali jsme frekvenci 

typických postradiačních aberací (dicentrických a prsténcových chromozomů) u pacientů 

s oběma typy nádorů a u kontrol. Hodnoty těchto aberací se významně nelišily mezi 

pacienty a kontrolami jak pro dicentrické chromozomy, tak pro prsténcové chromozomy. 

Hodnoty postradiačních aberací u pacientů s CRC vs. hodnoty u kontrol byly 0,21±0,46  

vs. 0,26±0,61 (p=0,862) pro dicentrické chromozomy a 0,03±0,17 vs. 0,02±0,14 (p=0,566) 

pro prsténcové chromozomy. U pacientek s karcinomem prsu a jejich kontrol byly 

výsledky podobné. Procento dicentrů zjištěných u pacientek a kontrol bylo 0,18±0,46      
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vs. 0,22±0,55 (p=0,597) a procento prsténcových chromozomů bylo 0,02±0,13 u pacientek 

a 0,02±0,13 (p=1,0) u kontrol. 

 Jak je již uvedeno výše, rozdíly v cytogenetických nálezech mezi muži a ženami   

ve skupině pacientů s CRC nebyly pozorovány. Zato statisticky významně vyšší hladina 

většiny markerů chromozomálního poškození byla zjištěna u kuřáků, a to jak u pacientů 

s oběma typy nádorového onemocnění, tak u kontrol pro oba typy nádorů. Jednotlivé 

tabulky srovnávají nejprve souhrn všech nekuřáků (pacientů a kontrol) a souhrn kuřáků 

(pacientů a kontrol) jak pro CRC (Tab. 8), tak pro karcinom prsu (Tab. 9). Další tabulky 

porovnávají mezi sebou nekuřáky a kuřáky pacienty a nekuřáky a kuřáky kontroly pro oba 

typy nádorů (Tab. 10 a 11). V posledních dvou tabulkách je zobrazeno porovnání kuřáci 

pacienti vs. kuřáci kontroly a nekuřáci pacienti vs. nekuřáci kontroly (Tab. 12 a 13).  

 Z tabulek 8 a 9 je vidět, že kuřáci mají významně zvýšené všechny markery 

chromozomálního poškození, pouze rozdíl v procentu chromozomových aberací                

u pacientek s nádorem prsu a kontrolních zdravých žen byl mezi kuřačkami a nekuřačkami 

statisticky nevýznamný.  

 Při odděleném porovnání vlivu kouření u pacientů a kontrol je z tabulky 10 patrné, 

že statisticky významný rozdíl mezi kuřáky a nekuřáky je pouze v procentu 

chromatidových aberací u pacientů s CRC, zatímco u kontrol jsou všechny markery 

chromozomálního poškození významně vyšší u kuřáků.  

 U pacientek s karcinomem prsu (Tab. 11) bylo u kuřaček významně vyšší procento 

aberantních buněk, celkových aberací a aberací chromatidových. Významné rozdíly nebyly 

pozorovány ve skupině kontrol, což může být způsobeno malým počtem žen - kuřaček. 
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Tab. 8: Porovnání chromozomálních abnormalit u sumy nekuřáků (pacientů + 

kontrol) a kuřáků (pacientů + kontrol) - pacienti s CRC 

CRC 
Nekuřáci 

Pacienti+kontroly 

Kuřáci 
Pacienti+kontroly 

p 

Počet osob 283 115  

Průměrný věk±SD (roky) 59,2±13,6 56,5±11,3  

Aberantní buňky±SD (%) 1,67±1,17 2,45±1,59*** 0,000005 

Aberace±SD (%) 1,77±1,29 2,65±1,84*** 0,000006 

Chromatidové aberace±SD (%) 1,05±0,95 1,57±1,28*** 0,000198 

Chromozomové aberace±SD (%) 0,73±0,96 1,09±1,35* 0,039567 

 

statisticky významný rozdíl mezi nekuřáky a kuřáky *p≤0,05, ***p≤0,001  

 

 

Tab. 9: Porovnání chromozomálních abnormalit u sumy nekuřáků (pacientek + 

kontrol) a kuřáků (pacientek + kontrol) - pacientky s karcinomem prsu 

Ca PRSU 
Nekuřáci 

Pacientky+kontroly 

Kuřáci 
Pacientky+kontroly 

p 

Počet osob 184 62  

Průměrný věk±SD (roky) 64,5±14,0 56,4±11,2  

Aberantní buňky±SD (%) 2,08±1,42 2,76±1,62** 0,002 

Aberace±SD (%) 2,19±1,50 2,87±1,72** 0,005 

Chromatidové aberace±SD (%) 1,22±1,14 1,85±1,34** 0,0006 

Chromozomové aberace±SD (%) 0,97±0,97 1,02±1,08 0,96 

 

statisticky významný rozdíl mezi nekuřáky a kuřáky **p≤0,01 



 

62 

Tab. 10: Chromozomální abnormality u pacientů s CRC a u kontrol – porovnání 

nekuřáků a kuřáků v obou skupinách 

CRC 
Pacienti Kontroly 

Nekuřáci Kuřáci Nekuřáci Kuřáci 

Počet osob 65 35 218 80 

Průměrný věk±SD (roky) 63,9±10,3 61,33±10,1 57,8±14,1 54,4±11,3 

Aberantní buňky±SD (%) 1,97±1,22 
2,46±1,74 
(p=0,32) 

1,59±1,15 
2,45±1,53*** 
(p=0,000005) 

Aberace±SD (%) 2,05±1,28 
2,69±2,14 
(p=0,33) 

1,69±1,29 
2,64±1,71*** 
(p=0,000007) 

Chromatidové aberace±SD (%) 1,20±0,99 
1,91±1,62* 
(p=0,042) 

1,00±0,94 
1,41±1,08** 

(p=0,003) 

Chromozomové aberace±SD (%) 0,85±0,99 
0,77±1,06 
(p=0,55) 

0,69±0,95 
1,23±1,44** 

(p=0,005) 
 

statisticky významný rozdíl mezi nekuřáky a kuřáky *p≤0,05, **p≤0,01, ***p≤0,001 

 

Tab. 11: Chromozomální abnormality u pacientek s karcinomem prsu a u kontrol – 

porovnání nekuřáků a kuřáků v obou skupinách 

Ca PRSU 
Pacientky Kontroly 

Nekuřáci Kuřáci Nekuřáci Kuřáci 

Počet osob 81 42 103 20 

Průměrný věk±SD (roky) 61,05±9,61 57,17±10,97 67,17±16,24 54,85±11,67 

Aberantní buňky±SD (%) 2,27±1,49 
3,00±1,51** 

(p=0,009) 
1,92±1,34 

2,25±1,74 
(p=0,47) 

Aberace±SD (%) 2,40±1,54 
3,12±1,64* 
(p=0,016) 

2,03±1,46 
2,35±1,81 
(p=0,52) 

Chromatidové aberace±SD (%) 1,30±1,25 
2,00±1,36** 

(p=0,003) 
1,17±1,05 

1,55±1,28 
(p=0,22) 

Chromozomové aberace±SD (%) 1,10±0,93 
1,12±1,11 
(p=0,78) 

0,86±0,99 
0,80±1,01 
(p=0,72) 

 

statisticky významný rozdíl mezi nekuřáky a kuřáky *p≤0,05, **p≤0,01 
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Tab. 12: Chromozomální abnormality u pacientů s CRC a kontrol – porovnání 

nekuřáků (pacienti vs. kontroly) a kuřáků (pacienti vs. kontroly) 

CRC 
Nekuřáci Kuřáci 

Kontroly Pacienti Kontroly Pacienti 

Počet osob 218 65 80 35 

Průměrný věk±SD (roky) 57,8±14,1 63,9±10,3 54,4±11,3 61,33±10,1 

Aberantní buňky±SD (%) 1,59±1,15 
1,97±1,22* 
(p=0,022) 

2,45±1,53 
2,46±1,74 
(p=0,65) 

Aberace±SD (%) 1,69±1,29 
2,05±1,28* 
(p=0,032) 

2,64±1,71 
2,69±2,14 
(p=0,59) 

Chromatidové aberace±SD (%) 1,00±0,94 
1,20±0,99 
(p=0,13) 

1,41±1,08 
1,91±1,62 
(p=0,19) 

Chromozomové aberace±SD (%) 0,69±0,95 
0,85±0,99 
(p=0,22) 

1,23±1,44 
0,77±1,06 
(p=0,13) 

 

statisticky významný rozdíl mezi nekuřáky a kuřáky *p≤0,05 

 

Tab. 13: Chromozomální abnormality u pacientek s karcinomem prsu a kontrol – 

porovnání nekuřáků (pacientky vs. kontroly) a kuřáků (pacientky vs. kontroly) 

Ca PRSU 
Nekuřáci Kuřáci 

Kontroly Pacientky Kontroly Pacientky 

Počet osob 103 81 20 42 

Průměrný věk±SD (roky) 67,17±16,24 61,05±9,61 54,85±11,67 57,17±10,97 

Aberantní buňky±SD (%) 1,92±1,34 
2,27±1,49 
(p=0,09) 

2,25±1,74 
3,00±1,51 
(p=0,052) 

Aberace±SD (%) 2,03±1,46 
2,40±1,54 
(p=0,06) 

2,35±1,81 
3,12±1,64 
(p=0,082) 

Chromatidové aberace±SD (%) 1,17±1,05 
1,30±1,25 
(p=0,66) 

1,55±1,28 
2,00±1,36 
(p=0,21) 

Chromozomové aberace±SD (%) 0,86±0,99 
1,10±0,93* 
(p=0,045) 

0,80±1,01 
1,12±1,11 
(p=0,24) 

 

statisticky významný rozdíl mezi nekuřáky a kuřáky *p≤0,05 
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 Tabulky 14 a 15 ukazují asociaci rizika vzniku nádorů s cytogenetickými nálezy, 

pohlavím u CRC, věkem a kouřením u obou typů nádorů. Z tabulek vyplývá, že pro CRC 

nejsou markery chromozomálního poškození (kromě procenta chromatidových aberací) 

signifikantním prediktorem rizika nádorů (Tab. 14). Zvýšení hladiny chromozomálního 

poškození (aberantní buňky, aberace celkem, aberace chromatidové) o 1% zvyšuje riziko  

o 16, 12, 30 a 10 %. Jinak je tomu u karcinomu prsu – tam téměř všechny markery 

chromozomálního poškození (vyjma procenta chromatidových aberací) jsou statisticky 

významně zvýšeny u nádorových pacientek a mohou tedy být považovány za prediktivní 

pro riziko vzniku tohoto nádoru (Tab. 15). Analogicky (jako u CRC) zvýšení hladiny 

chromozomálního poškození (aberantní buňky, aberace celkem, aberace chromatidové       

a chromozomové) o 1% zvyšuje riziko o 34, 32, 19 a 57 %. Obě tabulky rovněž ukazují 

asociaci pohlaví (pouze pro CRC), věku a kouření s rizikem vzniku nádorů. Zkratka aOR 

(„odds ratio adjusted for main confounders“) znamená poměr šancí (rizik) nebo relativní 

riziko upraveno pro hlavní ovlivňující jevy. Zkratka CI vyjadřuje interval spolehlivosti, 

který určuje rozložení 95 % hodnot. 
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Tab. 14: Binární logistická regresní analýza rizika CRC ovlivněného hladinou 

chromozomálního poškození a dalšími faktory (pohlaví, věk, kouření – aOR) 

 

100 pacientů vs. 298 kontrol aOR 95%CI p hodnota 

aberantní buňky (%) 1,156 0,974 - 1,371 0,097 

pohlaví 1,259 0,750 - 2,115 0,384 

věk (roky) 1,038 1,019 - 1,058 ≤0,0001 

kouření 1,065 1,004 - 1,131 0,038 

aberace (%) 1,117 0,961 - 1,298 0,149 

pohlaví 1,254 0,747 - 2,107 0,392 

věk (roky) 1,038 1,019 - 1,058 ≤0,0001 

kouření 1,066 1,004 - 1,132 0,035 

chromatidové aberace (%) 1,295 1,050 - 1,596 0,016 

pohlaví 1,252 0,745 - 2,105 0,396 

věk (roky) 1,039 1,020 - 1,058 ≤0,0001 

kouření 1,063 1,001 - 1,129 0,047 

chromozomové aberace (%) 0,952 0,764 - 1,184 0,656 

pohlaví 1,281 0,765 - 2,145 0,346 

věk (roky) 1,040 1,020 - 1,059 ≤0,0001 

kouření 1,067 1,005 - 1,132 0,034 
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Tab. 15: Binární logistická regresní analýza rizika karcinomu prsu ovlivněného 

hladinou chromozomálního poškození a dalšími faktory (věk, kouření – aOR) 

 

123 pacientů vs. 123 kontrol aOR 95%CI p hodnota 

aberantní buňky (%) 1,335 1,113 - 1,600 0, 002 

věk (roky) 0,969 0,950 - 0,988 0,002 

kouření 1,104 1,017 - 1,198 0,018 

aberace (%) 1,315 1,107 - 1,562 0,002 

věk (roky) 0,968 0,949 - 0,987 0,001 

kouření 1,102 1,015 - 1,196 0,020 

chromatidové aberace (%) 1,194 0,963 - 1,480 0,106 

věk (roky) 0,973 0,954 - 0,992 0,005 

kouření 1,096 1,010 - 1,189 0,028 

chromozomové aberace (%) 1,567 1,178 - 2,083 0,002 

věk (roky) 0,964 0,944 - 0,984 ≤0,0001 

kouření 1,118 1,029 - 1,215 0,008 
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7. Diskuze 
 

 

 Navzdory mnoha lékařským a vědeckým úspěchům, zůstávají nádorová 

onemocnění stále v popředí příčin morbidity a mortality u lidí na celém světě. Již před více 

než sto lety Theodor Boveri vyslovil myšlenku spojení chromozomálních abnormalit 

s patogenezí nádorů. Od té doby bylo shromážděno mnoho teoretických i empirických dat, 

která podporují kauzální roli těchto abnormalit v etiologii lidských nádorových 

onemocnění (Bonassi et al., 2011). Zvyšuje se zájem nejen o nové, přesnější zobrazovací 

technologie, ale i o molekulární metody včasné detekce a sledování průběhu onemocnění. 

Četné studie z posledních let se zaměřily na identifikaci biomarkerů pro nádorovou 

diagnostiku, prognostiku a odpovědi na léčbu (Dumitru et al., 2011).  

Dnes je již všeobecně známo, že většina lidských nádorů souvisí s genomovou 

nestabilitou, včetně chromozomální nestability. Bylo prokázáno, že chromozomální 

abnormality v lidských periferních lymfocytech jsou biomarkerem genotoxické expozice   

a odrážejí senzitivitu jedince ke genotoxickému působení (Hagmar et al., 2001;  Natarajan, 

2002; Bonassi et al., 2002; Norppa et al., 2006). Aberace chromozomů v somatických 

buňkách představují důsledek pozměněných mechanismů DNA reparace a jsou součástí 

procesů vedoucích k malignímu onemocnění (Natarajan, Palitti, 2008). 

 Ve své práci jsem se zaměřila na studii získaného chromozomálního poškození 

v periferních lymfocytech u skupin pacientů se dvěma vybranými typy nově zjištěného 

nádorového onemocnění – tj. kolorektálního karcinomu a karcinomu prsu, ve srovnání 

s nálezy chromozomálních aberací ve dvou kontrolních skupinách zdravých osob (pro oba 

typy nádorů). Touto prací jsem chtěla ověřit hypotézu, že frekvence získaných 

chromozomálních aberací je ve skupinách pacientů vyšší než ve skupinách kontrolních 

zdravých osob a že hladina chromozomálních abnormalit může být prediktivní pro riziko 

vzniku nádorového onemocnění. Prediktivita chromozomálních aberací pro riziko vzniku 

nádorů byla prokázána v několika prospektivních mezinárodních studiích (Bonassi et al., 

2004; Hagmar et al., 2004b; Norppa et al., 2006; Boffeta et al., 2007; Bonassi et al., 2008). 

V práci jsem sledovala frekvenci vybraných cytogenetických markerů, tj. procenta 

aberantních buněk, procenta celkových aberací a procenta CHTA a CHSA, u 100 pacientů 

s CRC (v porovnání s 298 zdravými kontrolními osobami) a u 123 pacientek s karcinomem 

prsu (v porovnání se 123 zdravými ženami). Tyto dva typy nádorových onemocnění byly 

vybrány pro jejich vysoký výskyt v populaci. Dalším podpůrným důvodem se stala práce 
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kolektivu autorů Vodička et al. (2010), která také prokazuje prediktivitu hladiny 

chromozomálního poškození pro riziko vzniku nádorů rovněž retrospektivní metodou 

(stejně jako tato práce), zvláště pro karcinom prsu a některé další nádory, ale nikoliv      

pro kolorektální karcinom. V několika prospektivních studiích však prediktivita 

chromozomálních aberací byla prokázána zejména pro nádory gastrointestinálního traktu, 

tj. i pro CRC (Rössner et al., 2005; Norppa et al., 2006; Boffetta et al., 2007; Rossi et al., 

2009). 

Výsledky naší cytogenetické analýzy jsou v dobrém souhlasu s nálezy Vodičky     

et al. (2010). Naše nálezy jsou však odlišné pro oba typy nádorů. Zatímco u pacientů 

s CRC byly statisticky významně zvýšené pouze frekvence chromatidových aberací oproti 

kontrolám, u pacientek s karcinomem prsu to bylo prakticky opačně – všechny markery 

chromozomálního poškození, vyjma CHTA, byly statisticky významně zvýšeny 

v porovnání s kontrolní skupinou žen. Kolektiv autorů v práci Vodička et al. (2010) 

neprokázal zvýšenou hladinu markerů chromozomálního poškození u pacientů s CRC 

oproti kontrolám ani pro jeden typ chromozomálního poškození, tj. procento aberantních 

buněk, aberací celkových, CHTA a CHSA, kdežto výsledky našich analýz potvrzují 

statisticky významně zvýšené hladiny CHTA u pacientů s CRC oproti kontrolním osobám 

(zvýšení hladiny aberantních buněk a celkových aberací bylo na hranici statistické 

významnosti). Zdá se, že jak výsledky Vodičky et al. (2010), které neprokazují statisticky 

významný rozdíl mezi pacienty s CRC a zdravými kontrolami, tak naše výsledky pro CRC 

mohou být ovlivněny nízkým počtem hodnocených pacientů s tímto typem nádorového 

onemocnění. Autoři práce Vodička et al. (2010) cytogeneticky analyzovali 68 pacientů 

s CRC, my jsme vyšetřovaný soubor rozšířili na 100 pacientů. Lze tedy předpokládat, že   

v početnější skupině pacientů s CRC by mohly být rozdíly v hladinách cytogenetického 

poškození oproti zdravým kontrolám výraznější. Dalšími faktory, které mohou ovlivnit 

frekvence chromozomálních poškození u CRC, jsou klinicko-patologické charakteristiky, 

jako je lokalizace nádorů, fenotyp nádoru, TNM (Tumor-Nodus-Metastáza) stádium          

a stupeň diferenciace nádorů (abychom zmínili ty nejvýznamnější). V současné době 

kompletujeme dostupná data o CRC pacientech a chystáme komplexní statistické 

zhodnocení výsledků při zvážení výše uvedených faktorů.  

Co se týče prediktivity jednotlivých typů aberací - chromatidových                          

a chromozomových, autoři Rössner et al. (2005) a Boffetta et al. (2007) prokázali 

významnou asociaci s rizikem nádorového onemocnění pro CHSA, ale nikoliv pro CHTA, 
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kdežto obdobná retrospektivní studie Vodičky et al. (2010) zaznamenala asociaci jak      

pro CHTA, tak pro CHSA, i když toto nebylo prokázáno právě pro kolorektální karcinom. 

Naše výsledky prokazují významné zvýšení chromatidových aberací u pacientů s CRC      

a chromozomových aberací u pacientek s karcinomem prsu. 

Ačkoliv byli vyšetřeni nově diagnostikovaní pacienti, tj. ještě před zahájením radio- 

nebo chemoterapie, a také pacienti s primárním nádorem, což jsme zpětně ještě ověřovali 

v databázích pacientů, je třeba připomenout, že hladina CHSA může být ovlivněna             

i diagnostickými rentgenovými vyšetřeními pacientů, zejména pak pacientek s nádorem 

prsu (mammografie) (Norppa, 2004a). Snažili jsme se proto zkreslující účinky X-záření 

vyloučit porovnáním frekvencí typických postradiačních aberací (dicentrických                  

a prsténcových chromozomů) u pacientů i kontrol, kdy rozdíl v počtu těchto postradiačních 

aberací mezi pacienty s oběma typy nádorů a kontrolami nebyl statisticky významný, 

dokonce procento dicentrů bylo mírně vyšší u obou kontrol. Někteří autoři se rovněž 

domnívají, že u nádorových pacientů mohou chromozomální abnormality i v periferních 

lymfocytech pravděpodobně odrážet progresi (stádium) nádoru, než být prediktivním 

biomarkerem (Iarmarcovai et al., 2008). Tuto otázku jsme ale v naší studii nebyli schopni 

zohlednit, jelikož nejsme schopni zachytit pacienty ve stejném stádiu onemocnění, 

abychom předešli možným efektům nádorové progrese. 

Na základě údajů v literatuře (Hagmar et al., 2004a; Norppa et al., 2006; Boffeta   

et al., 2007; Bonassi et al., 2008, Vodička et al., 2010) jsme očekávali zvýšení markerů 

chromozomálního poškození u nádorových pacientů. To se zcela nepotvrdilo u CRC 

(kromě CHTA), nicméně i když zde byly rozdíly statisticky nevýznamné, je třeba mít      

na mysli, že v biologických systémech i statisticky nevýznamný rozdíl může mít 

biologický význam. 

 Výsledky naší cytogenetické analýzy byly podpořeny binární logistickou regresní 

analýzou, kdy z hodnot aOR (relativní riziko upravené pro hlavní ovlivňující jevy jako je 

pohlaví – u CRC, věk a kouření) vyplývá, že zvýšení hladiny chromozomálního poškození 

(aberantní buňky, aberace celkem, aberace chromatidové, aberace chromozomové) o 1 % 

zvyšuje riziko vzniku CRC o 16, 12, 30 a 10 %. Statisticky významná hodnota byla 

prokázána pouze pro hladinu CHTA. U pacientek s karcinomem prsu lze z hodnot aOR 

vyvodit, že zvýšení hladiny uvedených markerů chromozomálního poškození o 1 % 

zvyšuje riziko vzniku karcinomu prsu o 34, 32, 19 a 57 %. Z těchto výsledků plyne, že 

hladina CHTA pro CRC a hladiny aberantních buněk, celkových aberací a CHSA           
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pro karcinom prsu mohou být považovány za prediktivní pro riziko vzniku těchto nádorů. 

Statisticky významné jsou hodnoty pro všechny sledované biomarkery u karcinomu prsu, 

kromě CHTA. Vodička et al. (2010) uvádí pro jednotlivé typy nádorů pouze hodnoty cOR, 

což je relativní riziko, neupravené pro hlavní ovlivňující jevy. Tyto hodnoty jsou ale vyšší 

než hodnoty aOR, proto je můžeme porovnat s našimi hodnotami aOR. Zjištěné hodnoty 

cOR Vodičky et al. (2010) pro hladiny aberantních buněk, celkových aberací, CHTA         

a CHSA neprokazují asociaci rizika vzniku CRC s žádným cytogenetickým markerem. 

Tato nulová asociace rizika vzniku CRC s cytogenetickými nálezy může být způsobena 

nižšími počty sledovaných pacientů. Naopak jejich hodnoty cOR pro karcinom prsu 

prokazují asociaci rizika vzniku karcinomu prsu se všemi čtyřmi sledovanými biomarkery.  

To, co výrazně ovlivňuje hladinu chromozomálních aberací, je kouření, jak již bylo 

dříve prokázáno (Bonassi et al., 2000; Hagmar et al., 2001; Musak et al., 2008). Také 

v této práci jsme potvrdili výrazný vliv kouření na hladinu chromozomálních aberací. 

Statisticky vysoce významné rozdíly byly zjištěny v procentech aberantních buněk, 

celkových aberací a CHTA mezi nekuřáky a kuřáky, a to jak pro souhrn pacientů s CRC 

včetně kontrol, tak pro souhrn pacientek s karcinomem prsu včetně kontrol. Menší, ač 

statisticky významný, byl rozdíl v procentech CHSA u nekuřáků v porovnání s kuřáky       

u pacientů s CRC+kontrol, u pacientek s karcinomem prsu+kontrol byl rozdíl statisticky 

nevýznamný. Stejně tak asociace rizika vzniku nádorového onemocnění s kouřením, 

spočítaná pomocí binární logistické regresní analýzy (aOR), byla prokázána pro oba typy 

nádorů, ačkoliv u kouření nebyla neprokázána tak silná asociace jako u některých 

biomarkerů chromozomálního poškození. Kouření zvyšuje riziko vzniku CRC a karcinomu 

prsu v rozmezích od 7 do 12 %. Je však třeba zohlednit skutečnost, že údaje o kouření jsou 

založeny na údajích z dotazníků, které vyšetřované osoby vyplňovaly (není tudíž zajištěna 

kompletní kontrola uváděných údajů). 

Dalšími vlivy, které by mohly ovlivňovat hladinu chromozomálního poškození, 

jsou věk, pohlaví a rodinná zátěž jedince. Bylo prokázáno, že frekvence některých 

cytogenetických biomarkerů v periferních lymfocytech, zvláště mikrojader, se zvyšuje 

s věkem (Bolognesi et al., 1997). Mikrojádra jsou rovněž četnější u žen (Fenech, 1998), 

což je zřejmě způsobeno relativně častou somatickou ztrátou X chromozomu. Rozdíl 

v hladinách chromozomálních aberací mezi pohlavími však nebyl v této práci pozorován.  

Říká se, že nádorová onemocnění jsou onemocněními stáří. Toto tvrzení lze 

jednoduše vysvětlit i tím, že se stoupajícím věkem vzrůstá hladina chromozomálního 
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poškození v buňkách a chromozomální nestabilita, způsobená změnami metylace, jež jsou 

typickými znaky nádorových onemocnění. Budeme-li se zabývat rozložením věku u našich 

skupin pacientů pro oba typy nádorů, zjistíme, že pacienti s CRC vykazovali průměrný věk 

63,0±10,2. Naopak průměrný věk pacientek s karcinomem prsu byl 59,7±10,2. Z binární 

logistické regresní analýzy lze vyvodit, že pro pacienty s CRC byla tendence asociace věku 

s rizikem vzniku nádoru rostoucí, kdežto u pacientek s karcinomem prsu naopak klesající. 

Pokusili jsme se zohlednit i rodinnou zátěž našich pacientek s karcinomem prsu, 

jelikož familiární formy nádorů se obvykle projevují časnějším nástupem tohoto 

onemocnění, což by mohlo vysvětlovat nižší průměrný věk našich pacientek s karcinomem 

prsu. Za familiární formy tohoto onemocnění jsou zodpovědné především mutace v genech 

BRCA1 a BRCA2, ale i v jiných genech. V databázích pacientek jsme vyhledávali  

anamnestické údaje o rodinné zátěži. Zjišťovali jsme, zda u jednotlivých pacientek netrpěl 

někdo z příbuzných 1. stupně (tj. rodič, sourozenec či potomek) týmž nádorovým 

onemocněním. U 22 pacientek byl nalezen výskyt karcinomu prsu u příbuzných 1. stupně, 

u 101 pacientek nikoliv s tím, že pacientky s rodinnou zátěží vykazovaly průměrný věk 

61,8±8,3 a pacientky bez rodinné zátěže 59,3±10,6. To znamená, že (alespoň v našem 

případě) rodinná zátěž neovlivnila průměrný věk pacientek s karcinomem prsu ve smyslu 

jeho snížení. Je ale nutné říci, že soubor pacientek s genetickou zátěží byl malý. 

 Hladiny chromozomálních abnormalit jsou samozřejmě ovlivněny interindividuální 

variabilitou, která odráží různou senzitivitu jedinců ke genotoxickému působení, což je 

podmíněno genovými polymorfismy. V literatuře není mnoho prací prokazujících 

souvislost polymorfismů reparačních genů nebo genů metabolismu s CHA (Norppa, 

2004b; Musak et al., 2008; Skjelbred et al., 2011). Další studium souvislostí CHA 

s polymorfismy genů, zejména genů, jejichž produkty se účastní reparace dvouvláknových 

zlomů DNA, jistě ještě přinese zajímavé výsledky.  

Sledování frekvence CHA v lidských periferních lymfocytech konvenční 

cytogenetickou metodou je rutinně používáno řadu let pro monitorování profesionální        

a enviromentální expozice genotoxickým karcinogenním faktorům. Hodnota CHA jako 

biomarkeru byla jasně prokázána pro monitorování profesionálních a enviromentálních 

rizik (Rössner et al., 1995; Bonassi et al., 2005) a to umožňuje využití preventivních 

programů u těch osob vystavených profesionálnímu riziku, u kterých byla zjištěna vysoká 

hladina CHA, s určitou nadějí modifikovat jejich individuální riziko ke vzniku nádoru.  
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 Koncept použití CHA jako biomarkeru časného karcinogenního efektu spočívá 

v důkazu asociace mezi frekvencí biomarkerů a rizikem vzniku názorů. Existuje mnoho 

prací svědčících pro tento koncept (Hagmar et al., 2004a; Rössner et al., 2005; Boffeta     

et al., 2007; Bonassi et al., 2008), ale mnohé otázky ještě zbývá dořešit, zejména otázky 

intraindividuální variability (Peters et al., 2011) a otázky souvislostí hladiny CHA 

s genovými polymorfismy. To jsou některé z otázek, jejichž řešení v budoucnu umožní 

individuální přístup k pacientovi a jeho terapii a rozvoj tzv. personalizované medicíny. 
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8. Závěr 
 

 

 Hlavním cílem mojí diplomové práce bylo ověřit hypotézu, že pacienti s nově 

diagnostikovaným nádorovým onemocněním mají zvýšenou hladinu chromozomálního 

poškození ve srovnání s kontrolními zdravými osobami, a že tedy zvýšená hladina 

chromozomálního poškození může být prediktivní pro riziko vzniku nádorového 

onemocnění. K ověření této hypotézy jsme detekovali jednotlivé typy chromozomálního 

poškození (procento aberantních buněk, celkových aberací, chromatidových                       

a chromozomových aberací) u pacientů s nově diagnostikovaným kolorektálním 

karcinomem a u pacientek s karcinomem prsu a u zdravých kontrolních osob pomocí 

cytogenetické analýzy periferních lymfocytů krve. V této práci jsme prokázali statisticky 

významně zvýšenou hladinu chromatidových aberací u pacientů s CRC v porovnání 

s kontrolními zdravými osobami a statisticky významně zvýšenou hladinu aberantních 

buněk, celkových aberací a chromozomových aberací u pacientek s karcinomem prsu 

oproti zdravým kontrolním ženám. Hladiny všech sledovaných markerů chromozomálního 

poškození pak byly zvýšené u pacientek s karcinomem prsu oproti pacientům s CRC. 

Rozdíly v cytogenetických markerech mezi muži a ženami nebyly pozorovány, zato jsme 

prokázali silnou asociaci vlivu kouření s rizikem vzniku obou typů nádorového 

onemocnění. Téměř všechny typy chromozomálního poškození byly statisticky významně 

zvýšené u kuřáků oproti nekuřákům. Také jsme prokázali asociaci věku s rizikem vzniku 

CRC. Na základě našich výsledků lze na závěr říci, že se nám podařilo ověřit, že zvýšená 

hladina chromatidových aberací u pacientů s CRC oproti kontrolním osobám a zvýšená 

hladina aberantních buněk, celkových aberací a chromozomových aberací u pacientek 

s karcinomem prsu oproti zdravým ženám může být považována za prediktivní pro riziko 

vzniku těchto nádorů.   
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Příloha 1 – Schémata strukturních chromozomálních aberací 
 

 

A) Gapy (nezapočítáváme mezi aberace): 

 

    Gap            Gap izo    

 

 

B) Aberace chromatidové: 

 

Chromatidové zlomy: 

 

                                                      

 

 

 

 

Chromatidová výměna:           
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C) Aberace chromozomové: 

 

Chromozomové (izochromatidové) zlomy: 

 

                  

 

Terminální delece:  Intersticiální delece: 

 

                

 
 

Dicentrický chromozom + difragment: 

 

 

                       

 
 
Prsténcový chromozom + difragment: 

 

 

                    
 

 

Abnormální chromozom: 
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Příloha 2 - Fotografie vybraných typů chromozomálních aberací 
 

 
 

 

 Chromatidový zlom 

Dva chromatidové zlomy 
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 Chromatidová výměna 

 Chromatidová výměna - neuzavřená 
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  Dicentrický chromozom s difragmentem 

  Dva dicentrické chromozomy s dvěma difragmenty 
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Prsténcový chr. s difragmentem + Dicentrický chr. s difragmentem 
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Příloha 3 - Souhrnné výsledky statistických analýz 

 

 

A) Výsledky statistických analýz pacientů s CRC a jejich kontrol 
 

 

Popisné statistiky 

 

Kontroly Statistics
a
 

Věk 
  

N Valid 298,00 

Missing ,00 

Mean 56,87 

Median 52,50 

Std. Deviation 13,48 

Minimum 39,00 

Maximum 93,00 

a. Status = ,00 
 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Pacienti Statistics
a
 

Věk 
  

N Valid 100,00 

Missing ,00 

Mean 62,97 

Median 63,00 

Std. Deviation 10,22 

Minimum 34,00 

Maximum 83,00 

a. Status = 1,00 
 

Pacienti Statistics
a
 

Aberantní buňky 
 

N Valid 100,00 

Missing ,00 

Mean 2,14 

Median 2,00 

Std. Deviation 1,44 

Minimum ,00 

Maximum 6,00 

a. Status = 1,00 
 

Kontroly Statistics
a
 

Aberantní buňky 
 

  N Valid 298,00 

Missing ,00 

Mean 1,82 

Median 2,00 

Std. Deviation 1,32 

Minimum ,00 

Maximum 6,00 

a. Status = ,00 
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Pacienti Statistics
a
 

Celkové aberace 
 

N Valid 100,00 

Missing ,00 

Mean 2,27 

Median 2,00 

Std. Deviation 1,65 

Minimum ,00 

Maximum 8,00 

a. Status = 1,00 
 

Kontroly Statistics
a
 

Celkové aberace 
 

N Valid 298,00 

Missing ,00 

Mean 1,95 

Median 2,00 

Std. Deviation 1,47 

Minimum ,00 

Maximum 7,00 

a. Status = ,00 
 

Kontroly Statistics
a
 

CHTA 
  

N Valid 298,00 

Missing ,00 

Mean 1,11 

Median 1,00 

Std. Deviation ,99 

Minimum ,00 

Maximum 4,00 

a. Status = ,00 
 

Pacienti Statistics
a
 

CHTA 
  

N Valid 100,00 

Missing ,00 

Mean 1,45 

Median 1,00 

Std. Deviation 1,28 

Minimum ,00 

Maximum 7,00 

a. Status = 1,00 
 

Kontroly Statistics
a
 

CHSA   

N Valid 298,00 

Missing ,00 

Mean ,84 

Median ,00 

Std. Deviation 1,13 

Minimum ,00 

Maximum 6,00 

a. Status = ,00 
 

Pacienti Statistics
a
 

CHSA   

N Valid 100,00 

Missing ,00 

Mean ,82 

Median 1,00 

Std. Deviation 1,01 

Minimum ,00 

Maximum 4,00 

a. Status = 1,00 
 



 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontroly Statistics
a
 

Ring+f 
 

N Valid 298,00 

Missing ,00 

Mean ,02 

Median ,00 

Std. Deviation ,14 

Minimum ,00 

Maximum 1,00 

a. Status = ,00 
 

Pacienti Statistics
a
 

Ring+f 
 

N Valid 100,00 

Missing ,00 

Mean ,03 

Median ,00 

Std. Deviation ,17 

Minimum ,00 

Maximum 1,00 

a. Status = 1,00 
 

Pacienti Statistics
a
 

Dicentr+f 
 

N Valid 100,00 

Missing ,00 

Mean ,21 

Median ,00 

Std. Deviation ,46 

Minimum ,00 

Maximum 2,00 

a. Status = 1,00 
 

Kontroly Statistics
a
 

Dicentr+f 
 

N Valid 298,00 

Missing ,00 

Mean ,26 

Median ,00 

Std. Deviation ,61 

Minimum ,00 

Maximum 4,00 

a. Status = ,00 
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Mann-Whitney test = Věk podle stavu (0, 1) 

 

Ranks 

 
Status N Mean Rank Sum of Ranks 

Věk ,00 298 181,73 54156,00 

1,00 100 252,45 25245,00 

Total 398 
  

 

Test Statistics
a
 

 
Věk 

Mann-Whitney U 9605,000 

Wilcoxon W 54156,000 

Z -5,322 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

a. Grouping Variable: Status 

 

 

Mann-Whitney test = Aberantní buňky podle stavu (0, 1) 

 

Ranks 

 
Status N Mean Rank Sum of Ranks 

Aberantní buňky ,00 298 193,29 57601,00 

1,00 100 218,00 21800,00 

Total 398 
  

 

Test Statistics
a
 

 
Aberantní buňky 

Mann-Whitney U 13050,000 

Wilcoxon W 57601,000 

Z -1,913 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,056 

a. Grouping Variable: Status 
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Mann-Whitney test = Celkové aberace podle stavu (0, 1) 

 

Ranks 

 
Status N Mean Rank Sum of Ranks 

Celkové aberace ,00 298 193,93 57791,50 

1,00 100 216,10 21609,50 

Total 398 
  

 

Test Statistics
a
 

 
Celkové aberace 

Mann-Whitney U 13240,500 

Wilcoxon W 57791,500 

Z -1,711 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,087 

a. Grouping Variable: Status 

 

 

Mann-Whitney test = CHTA podle stavu (0, 1) 

 

Ranks 

 
Status N Mean Rank Sum of Ranks 

CHTA ,00 298 192,61 57398,00 

1,00 100 220,03 22003,00 

Total 398 
  

 

Test Statistics
a
 

 
CHTA 

Mann-Whitney U 12847,000 

Wilcoxon W 57398,000 

Z -2,164 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,030 

a. Grouping Variable: Status 
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Mann-Whitney test = CHSA podle stavu (0, 1) 

 

Ranks 

 
Status N Mean Rank Sum of Ranks 

CHSA ,00 298 198,87 59263,50 

1,00 100 201,38 20137,50 

Total 398 
  

 

Test Statistics
a
 

 
CHSA 

Mann-Whitney U 14712,500 

Wilcoxon W 59263,500 

Z -,205 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,838 

a. Grouping Variable: Status 

 

 

Mann-Whitney test = Ring+f podle stavu (0, 1) 

 

Ranks 

 
Status N Mean Rank Sum of Ranks 

Ring+f ,00 298 199,01 59304,00 

1,00 100 200,97 20097,00 

Total 398 
  

 
  

  

 

Test Statistics
a
 

 
Ring+f 

Mann-Whitney U 14753,000 

Wilcoxon W 59304,000 

Z -,574 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,566 

a. Grouping Variable: Status 
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Mann-Whitney test = Dicentr+f podle stavu (0, 1) 

 

Ranks 

 
Status N Mean Rank Sum of Ranks 

Dicentr+f ,00 298 199,90 59569,00 

1,00 100 198,32 19832,00 

Total 398 
  

 

Test Statistics
a
 

 
Dicentr+f 

Mann-Whitney U 14782,000 

Wilcoxon W 19832,000 

Z -,173 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,862 

a. Grouping Variable: Status 

 

 

Binární logistická regrese (pohlaví, věk, kouření, aberantní buňky) 

 

  

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95,0% C.I.for EXP(B) 

  
Lower Upper 

Step 1 Sex ,230 ,265 ,759 1 ,384 1,259 ,750 2,115 

Age ,037 ,009 15,499 1 ,000 1,038 1,019 1,058 

Smoking ,063 ,031 4,318 1 ,038 1,065 1,004 1,131 

Aberantní 

buňky 
,145 ,087 2,760 1 ,097 1,156 ,974 1,371 

Constant -3,893 ,685 32,337 1 ,000 ,020   
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Binární logistická regrese (pohlaví, věk, kouření, celkové aberace) 

 

  

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95,0% C.I.for EXP(B) 

  
Lower Upper 

Step 1 Sex ,227 ,265 ,733 1 ,392 1,254 ,747 2,107 

Age ,037 ,009 15,518 1 ,000 1,038 1,019 1,058 

Smoking ,064 ,030 4,424 1 ,035 1,066 1,004 1,132 

Celkové 

aberace 
,111 ,077 2,079 1 ,149 1,117 ,961 1,298 

Constant -3,840 ,680 31,874 1 ,000 ,021   

 

 

Binární logistická regrese (pohlaví, věk, kouření, CHTA) 

 

  

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95,0% C.I.for EXP(B) 

  
Lower Upper 

Step 1 Sex ,225 ,265 ,719 1 ,396 1,252 ,745 2,105 

Age ,038 ,010 15,975 1 ,000 1,039 1,020 1,058 

Smoking ,061 ,031 3,955 1 ,047 1,063 1,001 1,129 

CHTA ,258 ,107 5,848 1 ,016 1,295 1,050 1,596 

Constant -3,965 ,685 33,545 1 ,000 ,019   

 

 

Binární logistická regrese (pohlaví, věk, kouření, CHSA) 

 

  

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95,0% C.I.for EXP(B) 

  
Lower Upper 

Step 1 Sex ,248 ,263 ,887 1 ,346 1,281 ,765 2,145 

Age ,039 ,009 16,716 1 ,000 1,040 1,020 1,059 

Smoking ,064 ,030 4,508 1 ,034 1,067 1,005 1,132 

CHSA -,050 ,112 ,198 1 ,656 ,952 ,764 1,184 

Constant -3,664 ,666 30,248 1 ,000 ,026   
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B) Výsledky statistických analýz pacientek s karcinomem prsu a jejich 

kontrol 
 

 

Popisné statistiky 

 

Kontroly Statistics
a
 

Věk   

N Valid 123,00 

Missing ,00 

Mean 65,16 

Median 64,00 

Std. Deviation 16,21 

Minimum 28,00 

Maximum 93,00 

a. Status = ,00 
 

 

            

             

 

 

 

Pacienti Statistics
a
 

Věk   

N Valid 123,00 

Missing ,00 

Mean 59,72 

Median 61,00 

Std. Deviation 10,22 

Minimum 31,00 

Maximum 83,00 

a. Status = 1,00 
 

Pacienti Statistics
a
 

Aberantní buňky 
 

N Valid 123,00 

Missing ,00 

Mean 2,52 

Median 3,00 

Std. Deviation 1,53 

Minimum ,00 

Maximum 6,00 

a. Status = 1,00 
 

Kontroly Statistics
a
 

Aberantní buňky 
 

N Valid 123,00 

Missing ,00 

Mean 1,98 

Median 2,00 

Std. Deviation 1,41 

Minimum ,00 

Maximum 6,00 

a. Status = ,00 
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Kontroly Statistics
a
 

Celkové aberace  

N Valid 123,00 

Missing ,00 

Mean 2,08 

Median 2,00 

Std. Deviation 1,52 

Minimum ,00 

Maximum 6,00 

a. Status = ,00 
 

 

 

 

 

Pacienti Statistics
a
 

Celkové aberace 
 

N Valid 123,00 

Missing ,00 

Mean 2,64 

Median 3,00 

Std. Deviation 1,60 

Minimum ,00 

Maximum 6,00 

a. Status = 1,00 
 

Kontroly Statistics
a
 

CHTA 
  

N Valid 123,00 

Missing ,00 

Mean 1,23 

Median 1,00 

Std. Deviation 1,09 

Minimum ,00 

Maximum 4,00 

a. Status = ,00 
 

Pacienti Statistics
a
 

CHTA   

N Valid 123,00 

Missing ,00 

Mean 1,54 

Median 1,00 

Std. Deviation 1,33 

Minimum ,00 

Maximum 6,00 

a. Status = 1,00 
 

Kontroly Statistics
a
 

CHSA   

N Valid 123,00 

Missing ,00 

Mean ,85 

Median 1,00 

Std. Deviation ,99 

Minimum ,00 

Maximum 5,00 

a. Status = ,00 
 

Pacienti Statistics
a
 

CHSA   

N Valid 123,00 

Missing ,00 

Mean 1,11 

Median 1,00 

Std. Deviation ,99 

Minimum ,00 

Maximum 4,00 

a. Status = 1,00 
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Kontroly Statistics
a
 

Ring+f 
 

N Valid 123,00 

Missing ,00 

Mean ,02 

Median ,00 

Std. Deviation ,13 

Minimum ,00 

Maximum 1,00 

a. Status = ,00 
 

 

Kontroly Statistics
a
 

Dicentr+f 
 

N Valid 123,00 

Missing ,00 

Mean ,22 

Median ,00 

Std. Deviation ,55 

Minimum ,00 

Maximum 4,00 

a. Status = ,00 
 

 

 

Pacienti Statistics
a
 

Ring+f 
 

N Valid 123,00 

Missing ,00 

Mean ,02 

Median ,00 

Std. Deviation ,13 

Minimum ,00 

Maximum 1,00 

a. Status = 1,00 
 

Pacienti Statistics
a
 

Dicentr+f 
 

N Valid 123,00 

Missing ,00 

Mean ,18 

Median ,00 

Std. Deviation ,46 

Minimum ,00 

Maximum 3,00 

a. Status = 1,00 
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Mann-Whitney test = Věk podle stavu (0, 1) 
 

Ranks 

 
Status N Mean Rank Sum of Ranks 

Věk ,00 123 134,58 16553,50 

1,00 123 112,42 13827,50 

Total 246 
  

 

Test Statistics
a
 

 
Věk 

Mann-Whitney U 6201,500 

Wilcoxon W 13827,500 

Z -2,443 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,015 

a. Grouping Variable: Status 

 

 

Mann-Whitney test = Aberantní buňky podle stavu (0, 1) 

 

Ranks 

 
Status N Mean Rank Sum of Ranks 

Aberantní buňky ,00 123 109,99 13528,50 

1,00 123 137,01 16852,50 

Total 246 
  

 

Test Statistics
a
 

 
Aberantní buňky 

Mann-Whitney U 5902,500 

Wilcoxon W 13528,500 

Z -3,042 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,002 

a. Grouping Variable: Status 
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Mann-Whitney test = Celkové aberace podle stavu (0, 1) 

 

Ranks 

 
Status N Mean Rank Sum of Ranks 

Celkové aberace ,00 123 109,93 13521,00 

1,00 123 137,07 16860,00 

Total 246 
  

 

Test Statistics
a
 

 
Celkové aberace 

Mann-Whitney U 5895,000 

Wilcoxon W 13521,000 

Z -3,049 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,002 

a. Grouping Variable: Status 

 

 

Mann-Whitney test = CHTA podle stavu (0, 1) 

 

Ranks 

 
Status N Mean Rank Sum of Ranks 

CHTA ,00 123 115,93 14259,50 

1,00 123 131,07 16121,50 

Total 246 
  

 

Test Statistics
a
 

 
CHTA 

Mann-Whitney U 6633,500 

Wilcoxon W 14259,500 

Z -1,738 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,082 

a. Grouping Variable: Status 
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Mann-Whitney test = CHSA podle stavu (0, 1) 

 

Ranks 

 
Status N Mean Rank Sum of Ranks 

CHSA ,00 123 113,72 13987,50 

1,00 123 133,28 16393,50 

Total 246 
  

 

Test Statistics
a
 

 
CHSA 

Mann-Whitney U 6361,500 

Wilcoxon W 13987,500 

Z -2,280 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,023 

a. Grouping Variable: Status 

 

 

Mann-Whitney test = Ring+f podle stavu (0, 1) 

 

Ranks 

 
Status N Mean Rank Sum of Ranks 

Ring+f ,00 123 123,50 15190,50 

1,00 123 123,50 15190,50 

Total 246 
  

 

Test Statistics
a
 

 
Ring+f 

Mann-Whitney U 7564,500 

Wilcoxon W 15190,500 

Z ,000 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 

a. Grouping Variable: Status 
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Mann-Whitney test = Dicentr+f podle stavu (0, 1) 

 

Ranks 

 
Status N Mean Rank Sum of Ranks 

Dicentr+f ,00 123 125,05 15381,50 

1,00 123 121,95 14999,50 

Total 246 
  

 

Test Statistics
a
 

 
Dicentr+f 

Mann-Whitney U 7373,500 

Wilcoxon W 14999,500 

Z -,529 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,597 

a. Grouping Variable: Status 

 

 

Binární logistická regrese (věk, kouření, aberantní buňky) 

 

  

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95,0% C.I.for EXP(B) 

  
Lower Upper 

Step 1 Age -,031 ,010 9,677 1 ,002 ,969 ,950 ,988 

Smoking ,099 ,042 5,582 1 ,018 1,104 1,017 1,198 

Aberantní 

buňky 
,289 ,093 9,695 1 ,002 1,335 1,113 1,600 

Constant 1,168 ,652 3,209 1 ,073 3,216   
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Binární logistická regrese (věk, kouření, celkové aberace) 

 

  

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95,0% C.I.for EXP(B) 

  
Lower Upper 

Step 1 Age -,033 ,010 10,227 1 ,001 ,968 ,949 ,987 

Smoking ,097 ,042 5,376 1 ,020 1,102 1,015 1,196 

Celkové 

aberace 
,274 ,088 9,721 1 ,002 1,315 1,107 1,562 

Constant 1,246 ,649 3,685 1 ,055 3,478   

 

 

Binární logistická regrese (věk, kouření, CHTA) 

 

  

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95,0% C.I.for EXP(B) 

  
Lower Upper 

Step 1 Age -,027 ,010 7,709 1 ,005 ,973 ,954 ,992 

Smoking ,091 ,042 4,824 1 ,028 1,096 1,010 1,189 

CHTA ,177 ,110 2,611 1 ,106 1,194 ,963 1,480 

Constant 1,325 ,651 4,140 1 ,042 3,761   

 

 

Binární logistická regrese (věk, kouření, CHSA) 

 

  

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95,0% C.I.for EXP(B) 

  
Lower Upper 

Step 1 Age -,037 ,011 12,131 1 ,000 ,964 ,944 ,984 

Smoking ,111 ,042 6,934 1 ,008 1,118 1,029 1,215 

CHSA ,449 ,145 9,533 1 ,002 1,567 1,178 2,083 

Constant 1,696 ,647 6,879 1 ,009 5,452   

 


