
Souhrn

V naší práci jsme se zabývali studiem změn v metylaci DNA u ovariálního karcinomu. 
Vzhledem k agresivitě tohoto onemocněni je velice důležité podrobně zmapovat molekulárně 
biologické  parametry  včetně  těch  epigenetických,  jež  by  později  mohly  být  využity  jak 
v diagnostice,  tak  léčbě  ovariálního  karcinomu.  Nejprve  jsme  se  zaměřili  na  zavedení  a 
zoptimalizování  technik  vhodných  pro  analýzu  metylace  DNA  izolované  z parafínových 
bločků. Dalším krokem byla analýza vybraných CpG míst především tumor supresorových 
genů.

Tkáňové  vzorky  ovariálních  adenokarcinomů  a  normální  ovariální  tkáně  fixované 
formalínem,  zalité  parafínem  byly  získány  od  109  žen (69  pacientek  s ovariálním 
karcinomem, 40 pacientek s nenádorovými ovárii)  léčených na Porodnické a gynekologické 
klinice, Fakultní nemocnice Hradec Králové. Vzorky nenádorových ovárií byly získány od 
pacientek operovaných pro nemaligní diagnózu. DNA byla izolována použitím Qiagen DNA 
extrakčního kitu.

Zavedli a zoptimalizovali jsme dvě metodiky – MSP (metylačně specifickou PCR) a 
MS-MLPA (Methylation Specific Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification). Zjistili 
jsme,  že  pro  analýzu  metylace  málo  kvalitní  DNA  izolované  z parafínových  bločků  je 
vhodnější  MS-MLPA  než  MSP.  Tato  skutečnost  je  dána  především  tím,  že  MS-MLPA 
nevyžaduje poměrně agresivní hydrogensiřičitanovou přeměnu.

Pomocí MSP pro gen TP53 a GATA4 se nám podařilo odhalit statisticky významně 
vyšší  přítomnost  metylace  sledovaných  CpG  oblastí  genu  TP53  a  GATA4  u  vzorků 
ovariálního  karcinomu v porovnání  s nenádorovou ovariální  tkání.  Přítomnost  metylace  ve 
sledované  oblasti  GATA4 genu  byla  statisticky  významně  vyšší  u  endometroidního  typu 
v porovnání se serózním typem ovariálního karcinomu.

Další  částí  studie bylo vyšetření  metylačního profilu  vybraných genů pomocí  MS-
MLPA. Pro tuto  studii  jsme zvolili  k analýze  dva kity  dodávané firmou MRC-Holland a 
analyzovali  jsme  pomocí  nich  47  tumor  supresorových genů.  Statisticky  významně  vyšší 
frekvenci  metylace  jsme  pozorovali  u  genů  MGMTa,  PAX5,  CDH13,  WT1,  THBS1, 
GATA5, NTRK1, GATA4 a WIF1 u nádorové skupiny vzorků v porovnání s nenádorovou 
skupinou,  zatímco  u ESR1 genu jsme  pozorovali významně  vyšší frekvenci  metylaci v 
kontrolní skupině ve srovnání s nádorovou skupinou.  Frekvence metylace jednotlivých CpG 
míst  významně  korelovala  s klinicko-patologickými  charakteristikami,  jako  je  stádium, 
grading a histologický typ nádoru ovárií.

Tato  pozorování  potvrzují  důležitost  metylace  DNA  u  ovariálního  karcinomu. 
Vzhledem k tomu, že změny v metylaci DNA jsou často pozorovány jako jedny z prvních 
změn doprovázejících karcinogenezi, mohly by být využity jako markery časných stádií či 
dokonce  prekancerózních  stavů.  Výše  uvedené  epigenetické  charakteristiky  mohou  mít  v 
budoucnu své využití v programu screeningu ovariálního karcinomu, terapeutickém přístupu a 
individualizaci léčby zejména u platina rezistentních nádorů ovárií.


