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" The distance is nothing; it's only the first step that is difficult.."          

Marquise du Deffand 



 

Použité zkratky 

 

ATP –  Adenosintrifosfát 

CAE – Carcinoembrional antigen 

cfcDNA – Cell-free circulating DNA 

DEAE – Diethylaminoethyl  

DNA – Deoxyribonucleic acid 

DNMTs – DNA metyltransferázy 

dATP – Deoxyadenosintrifosfát 

dATPαS – Deoxyadenosin-5'-(α-thio)-trifosfát 

dCTP – Deoxycytosintrifosfát 

dGTP – Deoxyguanosintrifosfát 

dNTPs – Deoxynukleotid trifosfáty  

dTTP – Deoxythymidintrifosfát 

EDTA – Ethylenediaminetetraacetic acid 

EGF – Epidermal growth factor 

FFPE – Formalin-fixed, paraffin-embedded 

FNHK – Fakultní nemocnice Hradec Králové 

HATs – Histonové acetyltranferázy 

HE4 – Human epididymis protein 4 

HDACs – Deacetylázy histonů 

HPLC – High-performance liquid chromatography 

HRM – High resolution melting 

LBH589 – Panobinostat 

LPA – Lysophosphatic acid  

M-CSF – Macrofage colony stimulating factor 

miRNA – Micro RNA 

MS-HRM – Methylation sensitive High resolution melting 

MS-MLPA – Methylation specific Multiplex ligation-dependent probe 

amplification 

MSP – Methylation specific PCR 

NGS – Next generation sequencing 

OC – Ovariální karcinom 

PCR – Polymerase chain reaction 



 

RISC – RNA induced silencing complex 

RNA – Ribonucleic acid 

ROMA – Risk of ovarian malignancy algorithm 

SAHA – Suberoylanilide hydroxamic acid 

TVS – Transvaginální sonografie 

TPA – Tissue plasminogen activator 

UTR – Untranslated region 

WHO – World Health Organization 

 

 

Vzhledem k běžnému užívání zkratek názvů genů nejsou v tomto seznamu jejich 

zkratky uvedeny.
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1. ÚVOD 

 

Nádorová onemocnění představují jednu z nejčastějších příčin úmrtí jak v České 

republice, tak v celosvětovém měřítku. Znalost molekulárně biologických vlastností 

nádorové tkáně, včetně epigenetických, hraje důležitou roli zejména v moderní 

diagnostice a léčbě nádorových onemocnění.  

Nejvýznačnější charakteristikou nádorových buněk je jejich nekontrolovatelný, 

většinou chaotický růst, který je výsledkem selhání regulačních pochodů v buňce. Jsou 

tak postiženy dva kritické děje, které se doplňují v ovlivňování tkáňové homeostázy, a 

to buněčný cyklus a apoptóza. Nádorové buňky se vždy vyznačují poruchou této 

rovnováhy, jež je způsobena zvýšením rychlosti buněčného cyklu a rezistencí k indukci 

apoptózy.  

Ačkoliv postup nádorové transformace se v jednotlivých tkáních odlišuje, 

neoplastická tkáň vždy vykazuje některé shodné znaky, jako například autonomii 

v produkci růstových faktorů, sníženou senzitivitu k inhibičním signálům, poruchu 

apoptózy, bezprahový replikační potenciál, poruchy v reparaci DNA, angiogenezi a 

schopnost tkáňové invazivity a metastazování. 

Zhoubné nádory vznikají na podkladě genetických alterací s přispěním 

epigenetických změn, které ovlivňují zejména expresi genetické informace. Genetické 

změny – mutace (změny primární struktury DNA) vznikají průběžně ve všech buňkách 

organizmu v důsledku působení exogenních a endogenních vlivů.  Pro maligní 

transformaci je rozhodující poškození zejména tří skupin genů – protoonkogenů, tumor 

supresorových genů a DNA reparačních genů. Mutace v onkogenech, které způsobují 

jejich trvalou aktivaci, nebo jejich zvýšená exprese umožňují buněčné dělení, které se 

v postižené buňce stává autonomním dějem. Na akcelerované proliferaci nádorových 

buněk se podílí i ztráta negativních regulačních signálů buněčného dělení, které vyplývá 

z vyřazení tumor supresorových genů mutacemi nebo hypermetylacemi jejich 

promotorových oblastí. Dále dochází k poruchám reparačních mechanizmů, které 

dovolují v postižené buňce tolerovat vznik mutací, které by za normálních okolností 

vedly k zástavě buněčného cyklu nebo apoptóze. S ohledem na známé charakteristiky 

nádorových buněk jako je neomezený replikační potenciál, ztráta kontaktní inhibice a 

neúplná exprese fenotypových znaků plně diferenciovaných buněk tkáně je 

pravděpodobné, že prvotní klon nádorově transformovaných buněk vzniká postupnou 

kumulací genetických a epigenetických alterací spíše na úrovni kmenových nebo 
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progenitorových buněk než majoritních populací plně maturovaných buněk tkání. 

Pro efektivní léčbu nádorových onemocnění je nezbytná časná a přesná diagnóza 

s možností optimalizace terapie a minimalizace nežádoucích účinků, což platí pro 

ovariální karcinom dvojnásob. Časná diagnóza tohoto nádorového onemocnění spolu 

s individualizovanou terapií mohou snížit úmrtnost a zlepšit perspektivu a kvalitu života 

pacientek. Gynekologické zhoubné nádory, včetně nádorů vaječníků představují skupinu 

chorob, u kterých je prognóza závislá na genetických, epigenetických a proteomických 

změnách. Užití molekulárně biologických technik, včetně analýzy metylací DNA se 

stává stále důležitějším nástrojem nejen v základním výzkumu, ale i v rozhodování o 

vhodné terapii.  

Teoretická část disertační práce je zaměřena na ovariální karcinom, který 

představuje celosvětově nejčastější příčinu úmrtí pacientek s gynekologickými 

zhoubnými nádory. Předkládaná práce podává přehled o roli metylace DNA v procesu 

karcinogeneze, zejména pak u nádoru vaječníků. Dále jsou popsány nejčastěji 

používané genově-specifické DNA metylační techniky. 

Experimentální část práce je zaměřena na analýzu metylace promotorových 

oblastí vybraných tumor supresorových genů u skupiny pacientek s ovariálním 

karcinomem v porovnání se zdravou ovariální tkání. Pro sledování alterací v metylaci 

DNA byla použita MSP (Metylačně specifická PCR) a MS-MLPA (Methylation specific 

Multiplex ligation-dependent probe amplification). 
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2. OVARIÁLNÍ KARCINOM A EPIGENETIKA : SOUČASNÝ STAV 

PROBLEMATIKY 

 

2.1 Ovariální karcinom 

 

Ovariální karcinom je celosvětově nejčastější příčinou úmrtí pacientek s 

gynekologickými zhoubnými nádory. Je zastoupen 5% mezi všemi nádory u žen, ze 

zhoubných nádorů reprodukčních orgánů tvoří 23% (Cibula, D. et al., 2009). V roce 

2010 bylo v ČR diagnostikováno 1107 karcinomů vaječníků, tj. 20,64 případů na 100 

tisíc žen (Obr.1). V roce 2010 byl karcinom vaječníků v ČR příčinou 675 úmrtí. 

Přestože byla léčbě zhoubných nádorů ovária věnována velká pozornost, výsledky 

přežití pacientek se za posledních 20 let zlepšily pouze minimálně, a to spíše v důsledku 

centralizace do center. Medián výskytu epiteliálního ovariálního karcinomu je kolem 

60-64 let. Incidence výrazně narůstá s věkem (Obr. 2). Významně vyšší incidence 

ovariálního karcinomu především v mladších věkových skupinách je asociována s 

hereditárními syndromy: mutace genu BRCA1 a 2 a Lynchův syndrom. Očekává se, že 

během následující 10-ti let incidence karcinomu ovária výrazně klesne v důsledku 

užívání hormonální antikoncepce (Cibula, D. et al., 2009). 

 

Obrázek 1 

 

Obr. 1: Incidence a mortalita zhoubných nádorů vaječníků v ČR v letech 1977-

2010 (www.svod.cz) 
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Obrázek 2 

 

Obr. 2: Incidence a mortalita zhoubných nádorů vaječníků podle věkových 

skupin v ČR (www.svod.cz) 

 

Ovariální karcinom  patří mezi onemocnění, u kterého se téměř nevyskytují 

časné symptomy, proto je velmi obtížná včasná diagnostika. Vzhledem k tomu, že 

prozatím nemáme k dispozici žádnou efektivní metodu pro časnou detekci, většina 

pacientek je diagnostikována až v pokročilých stádiích nemoci (Obr. 3) a pětileté přežití 

je nižší než 25% (Karlan, BY., 2009). Ačkoliv většina pacientek odpovídá na standardní 

chemoterapii, relapsy se pak vyskytují u více než 70% pacientek. Oproti tomu pětileté 

přežití u pacientek diagnostikovaných ve  stádiu I ovariálního karcinomu, které je 

omezené pouze na ovária je více než 90% (Karlan, BY., 2009). Vztah mezi stádiem 

ovariálního karcinomu a pětiletým přežitím pacientek představuje výzvu v úsilí vylepšit 

odhalování časných stádií ovariálního karcinomu. 

Karcinom ovária patří histologicky mezi nádory povrchového epitelu a stromatu. 

Jedná se o nejčastější skupinu nádorů ovária, celkově tvoří asi 80-90 % maligních 

ovariálních novotvarů. Podle histologických charakteristik ho můžeme rozdělit na 

několik typů, kdy nejčastěji se vyskytuje serózní, dále pak mucinózní, endometroidní a 

světlobuněčný adenokarcinom.  

Na základě chování a genových změn dovolují výsledky molekulárně-

biologických analýz od sebe odlišit dva základní typy ovariálních epiteliálních 

karcinomů. Epiteliální ovariální karcinom můžeme takto rozlišit na epiteliální ovariální 

http://www.svod.cz/
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karcinom typu I (označovaný jako low-grade) a epiteliální ovariální karcinom typu II 

(označovaný jako high-grade). U low-grade nádorů je velmi často přítomná mutace 

onkogenu BRAF a K-ras, u endometroidních podtypů low-grade karcinomů pak 

přítomnost mutace tumor supresorového genu PTEN. Tento typ nádoru je 

charakterizován pomalejší progresí a vyšším pětiletým přežitím v porovnání s high-

grade typem. U high-grade typu ovariálního karcinomu je v naprosté většině prokázána 

mutace tumor supresorového genu p53. V této skupině je také patrná vysoká frekvence 

overexprese HER2/neu a inaktivace tumor supresoru p16 (z části v důsledku 

hypermetylace promotoru) (Cho, KR. and Shih, IeM., 2009). 

Mezi rizikové faktory ovariálního karcinomu patří například celkový počet 

ovulací. Hypotéza nepřetržitých ovulací (též tzv. ovulační věk) je nejakceptovanější 

hypotézou vzniku sporadického ovariálního karcinomu. Vedle většiny sporadických 

karcinomů je 5-10 % ovariálních karcinomů familiárních, kde mezi hlavní hereditární 

syndromy patří výskyt mutace v BRCA1 a BRCA2 genu a Lynchův syndrom. 

Mezi známé rizikové faktory sporadického ovariálního karcinomu patří zejména 

nuliparita (nebo 1. dítě po 30. roce života), časná menarche (před 12. rokem života), 

věk, infertilita (jak sama o sobě, tak v souvislosti s preparáty podávanými ke stimulaci 

ovulace při asistované reprodukci), endometrióza a jako u většiny nádorových 

onemocnění kouření a požívání většího množství alkoholu. Naopak lze definovat i 

protektivní faktory ovariálního karcinomu, mezi které můžeme zařadit zejména 

multiparitu (kdy každý porod snižuje riziko vzniku ovariálního karcinomu o 10-15 %), 

celkovou dobu kojení, užívání hormonální kontracepce, hysterektomii, některá 

antiflogistika a samozřejmě přítomnost antioxidačních látek v dietě bohaté na ovoce a 

zeleninu (Cibula, D. et al., 2009). 

Pokud jde o prognostické faktory, je za jednoznačně prokázaný a hlavní 

prognostický faktor považováno stádium nemoci a věk pacientky. Z hlediska 

histologického typu nádoru má nejhorší prognózu nediferencovaný karcinom a 

světlobuněčný karcinom. Léčebně je nejdůležitější optimální chirurgický výkon 

(minimální velikost nádorového rezidua) a typ chemoterapie (v současné době jsou pro 

všechny typy ovariálního karcinomu používány deriváty platiny v kombinaci 

s paklitaxelem). 
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Obrázek 3 

 

Obr. 3: Zastoupení jednotlivých klinických stádii zhoubných nádorů vaječníků 

v ČR (www.svod.cz)  

 

Vzhledem ke špatným výsledkům léčby pokročilých stádií je velká pozornost 

věnována zejména možnostem časného zachycení ovariálního karcinomu. Diskutovaný 

je populační screening a screening familiárního ovariální karcinomu. Populační 

screening je v současné době považován za náročný, drahý a málo efektivní, především 

v důsledku relativně nízké incidence onemocnění v populaci a nejednoznačným 

výsledkům rozsáhlých publikovaných studií. Aktuálně je doporučován screening 

ovariálního karcinomu provádět u žen ve vysokém riziku (zejm. vrozené mutace 

v BRCA1 a BRCA2) pomocí transvaginální sonografie (TVS) a sérového nádorového 

antigenu CA-125.  Přičemž intervaly vyšetření alespoň u CA-125, by neměly být delší 

než 6 měsíců. 

TVS je nejrozšířeněji používaný způsob pánevního zobrazování a poskytuje 

dynamické hodnocení ovárií a adnexálních struktur v  reálném čase. Přestože má TVS 

vysokou senzitivitu, má neakceptovatelně nízkou specifitu, je-li použita jako test první 

volby u asymptomatických žen (Cannistra, SA., 2004). 

První popsaný nádorový biomarker u ovariálního karcinomu je CA-125 .  Jedná 

se glykoprotein s molekulovou hmotností 2 353 kDa. Monitorování hladin CA-125 je 

využíváno zejména při sledování odpovědi na léčbu. Jeho využití jako samostatného 

http://www.svod.cz/
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screeningového testu se ukázalo jako neuspokojivé, jelikož senzitivita pro časná stádia 

onemocnění je pouze necelých 50% a specificita 98% (Skates, SJ. et al., 2004). Zvýšené 

hodnoty (nad 35 kU/l) se mohou objevit fyziologicky při menstruaci a graviditě. U 

nezhoubných onemocnění mohou být zvýšené hodnoty u pacientek s benigními nádory 

ovárií, endometriózou, myomy a při některých zánětlivých procesech. Jelikož vyšetření 

samotného CA-125 se jeví jako neuspokojivé byly testovány další markery a jejich 

kombinace. Nejlepších výsledků se dosáhlo při kombinaci CA-125 a CA 72-4, CAE, 

TPA (Cibula, D. et al., 2009), ale ani tak nebylo dosaženo uspokojivé specifity a 

senzitivity. 

V posledních letech je velký důraz kladen na nalezení nových tumorových 

markerů pro časnou detekci ovariálního karcinomu. Kromě již zmiňovaného sérového 

nádorového antigenu CA-125 se ukazuje, že by mohl být využíván například HE-4 

(Human epididymis protein 4) a to zejména v kombinaci s CA-125 (Moore, RG. et al., 

2009). Z dalších nádorových markerů můžeme uvést LPA (Lysophosphatic acid), M-

CSF (Macrofage colony stimulating factor), prostatin, osteopontin, inhibin a kallikrein 

(Jacobs, IJ. and Menon, U., 2004).  

Klinický přínos v diagnostice ovariálního karcinomu má i výpočet ROMA 

indexu (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm). Vstupními kritérii pro výpočet ROMA 

indexu jsou sérové hladiny výše zmiňovaných markerů HE4 a CA-125 a dále pak 

menopauzální status pacientky. U pacientek před menopauzou je používán ROMA1 

index a u pacientek po menopauze je používám ROMA2 index. Z nedávno 

publikovaných údajů (Kučera, R. et al., 2012) je ovšem zřejmé, že ani jeden z analytů a 

ani vypočítané ROMA indexy nesplňují kritéria „ideálního“ nádorového markeru pro 

screening a záchyt. 

 

2.2 Epigenetické změny doprovázející nádorová onemocnění 

 

V procesu karcinogeneze často dochází k epigenetickým změnám. Takovéto 

změny jsou definovány jako dědičné změny v genové expresi, které však mohou být 

reverzibilní a  nedochází při nich ke změnám kódujících sekvencí bazí 

v polynukleotidovém řetězci DNA. Dochází tedy k pozměnění fenotypu, aniž by při 

tom došlo ke změnám v genotypu. Epigenetické změny zahrnují metylaci DNA, 

modifikaci histonů, přestavbu chromatinu a posttranskripční genovou regulaci pomocí 

miRNA. Epigenetické změny mohou být indukovány jak genetickými faktory, tak 
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vlivem prostředí. 

 Nejčastější epigenetickou alterací je metylace DNA. DNA metylace hraje 

nepostradatelnou roli v kontrole genové aktivity a je důležitá pro architekturu 

buněčného jádra (Esteller, M.,  2008), podílí se na regulaci transkripce, stabilitě 

chromozomů, genomickém imprintingu a inaktivaci X- chromozomu (Bird, A., 2002), 

dále má důležitou roli ve vývoji a chrání genom před transpozóny.  

Metylace DNA je kovalentní modifikací DNA, která je katalyzována enzymy 

skupiny DNA metyltransferáz (DNMTs). V savčích buňkách známe v současné době tři 

aktivní DNA (cytosin-5) metyltransferázy, DNMT1, DNMT3a, DNMT3b. Byla popsána 

také DNMT2, která má v savčích buňkách velice slabou residuální aktivitu. DNMT1 je 

hlavní a nejdůležitější metylatransferázou, která metyluje zejména DNA během 

replikace a in vitro. DNMT3A a DNMT3B jsou  de novo metyltransferázy. Je popsáno 

několik mechanismů, kterými savčí buňky regulují hladinu DNMTs. Tyto mechanismy 

zahrnují transkripční aktivaci a posttranskripční modifikaci enzymu, která může ovlivnit 

jeho katalytickou aktivitu a degradaci. Mezi transkripční faktory aktivující DNMT1 

patří E2F a Rb. DNMT1 exprese je potlačována například proteinem p53, přičemž toto 

potlačování exprese je rušeno transkripčním faktorem Sp1. Některé studie naznačují, že 

i DNMT3A a DNMT3B jsou také transkripčně aktivovány pomocí Sp1 (Kinney, SR. 

amd Pradhan, S., 2011). 

Při metylaci dochází k vazbě metylové skupiny na 5´ uhlík cytosinu za vzniku 5-

metylcytosinu (Obr. 4). Děje se tak přenosem metylu z S-adenosyl-methioninu na C5 

pozici cytosinu  v dinukleotidovém kontextu CpG. V genomu obratlovců se DNA 

metylované skupiny vyskytují na cytosinech uvnitř CG dinukleotidů (nazývané CpG). 

Frekvence CpG dinukleotidů v lidském genomu je poměrně nízká, přibližně 2-5 % 

(Lopez, J. et al., 2009). DNA metylace podléhá striktní regulaci během buněčné 

diferenciace, což je základem konceptu epigenetiky. Místa známá jako CpG ostrůvky, 

vyskytující se často v promotorové oblasti genů, zůstávají většinou ve zdravých tkáních 

nemetylována. Abnormální metylace může tedy způsobit poruchu v genové expresi, 

vedoucí ke vzniku různých nemocí, včetně rakoviny. Význam metylace, respektive do 

jaké míry je příslušný úsek DNA metylován, ovlivňuje aktivitu chromatinu. 

Transkripčně inaktivní chromatin je charakterizován přítomností metylovaného 

cytosinu, přičemž tato konfigurace brání transkripci. 
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Obrázek 4 : Metylace cytosinu 

 

 

V nádorových buňkách dochází ke změnám v metylaci jejich DNA. Při maligní 

transformaci dochází k celkové hypometylaci DNA a k hypermetylaci CpG ostrůvků 

v promotorových oblastech genů (Barton, CA. et al., 2008). Ztráta metylace je 

způsobena hlavně hypometylací opakujících se sekvencí DNA a demetylací kódujících 

regionů a intronů (Esteller, M., 2008). Hypermetylace CpG ostrůvků v místě genového 

promotoru je častým mechanismem inaktivace tumor supresorových genů. Jedná se tedy 

o určitou hypotézu onkogenetické transformace (Herman, JG. and Baylin, SB.,  2003). 

Hypermetylace DNA v místě promotoru může snižovat genovou transkripci dvěma 

různými způsoby. Zaprvé, metylované CG dinukleotidy mohou přímo interferovat 

s navázáním transkripčních faktorů tím, že –CH3 skupina je orientovaná do velkého 

žlábku dvoušroubovice. Za druhé, na metylované CpG úseky se specificky váží proteiny 

(methylcytosine binding proteins) jako například MeCP2, MDB1 a MDB2, což vede ke 

změnám ve struktuře chromatinu z aktivní na neaktivní formu (Attwood, JT. et al., 

2002). Inaktivace tumor supresorových genů může být kromě hypermetylace způsobena 

také mutací či delecí (Obr. 5).  
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Obrázek 5: Mechanismus inaktivace tumor supresorových genů.  

 

Modifikace histonů je charakterizována kovalentní modifikací N-terminální části 

histonů (H2A, H2B, H3 a H4), zahrnuje acetylaci, metylaci, fosforylaci, biotinylaci a 

ubiquitinaci. Nejstudovanější alterací je acetylace histonů. Za acetylaci histonů jsou 

zodpovědné histonové acetyltransferazy (HATs), tyto enzymy acetylují lyzinová residua 

histonů (Turner, BM., 2000), zatímco deacetylázy histonů (HDACs) mohou tato residua 

odstraňovat (Mottet, D. and Castronovo, V., 2008). Acetylace histonů vytváří otevřené 

konformace chromatinu, který je přístupný regulátorům transkripce, což vede k podpoře 

genové exprese. 

MicroRNA (miRNA) tvoří velkou skupinu (2019 lidských miRNAs: miRBase 

19, update srpen 2012) krátkých (20-30 nukleotidů) nekódujících RNA post-

transkripčně regulujících genovou expresi. V závislosti na míře komplementarity se váží 

na 3´ UTR (untranslated region) cílové mRNA a tím inhibují translaci nebo mRNA 

degradují (Esteller, M., 2008). Schopnost miRNA vázat se k cílovým sekvencím i 

v případě nedokonalé komplementarity je důvodem velkého množství cílových mRNA 

pro jednotlivou miRNA. Na základě bioinformatických analýz tvoří geny kódující 
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miRNA asi 1-4% lidských genů a mají potenciál regulovat odhadem cca 30% lidských 

genů (Esquela-Kercher, A. and Slack, FJ., 2006 and Slabý, O. et al., 2008).  Zatímco 

v normálních buňkách jsou miRNAs  striktně regulovány a mají důležitou roli 

v buněčné proliferaci, apoptóze a diferenciaci, v nádorových buňkách dochází k jejich 

enormní disregulaci (Veeck, J. and Esteller, M., 2010).  

Biogeneze miRNA z prekurzorových molekul je komplexní proces. Primární 

transkripty (pri-miRNA) jsou často dlouhé několik kilobazí a jsou zpracovávány 

komplexem enzymů (RNázou zvanou Drosha a RNA vázajícím proteinem Pasha) na 

přibližně 70 nukleotidů dlouhé pre-miRNA. Pre-miRNA vytvářejí vlásenkové struktury 

a jsou exportovány do cytoplazmy. Pre-miRNA jsou následně štěpeny RNázou III 

označovanou Dicer na finální miRNA duplexy dlouhé přibližně 22 nukleotidů. Jedno 

z vláken miRNA duplexu se asociuje k proteinovému komplexu RISC (RNA induced 

silencing complex) a druhé vlákno je ihned degradováno. Komplex miRNA-RISC je 

pak schopen inhibovat translaci, případně degradovat cílové mRNA (Gregory, RI. and 

Shiekhattar, R., 2005).  

 

2.3 Farmakoepigenetika 

 

Nejzajímavější vyhlídky pro onkology představuje potenciální reverzibilita 

epigenetických změn a využití alterací v metylaci DNA k predikci senzitivity různých 

nádorů k chemoterapeutikům. Nejpřesvědčivějším důkazem je hypermetylace MGMT u 

gliomů. Hypermetylace MGMT je významným nezávislým ukazatelem odpovědi na 

temozolomid u gliomů (Hegi, ME.  et al., 2005).  Jiným příkladem genu, jehož metylace 

je asociována s rezistencí je DNA mismatch repair gene MLH1. Ztráta MLH1 je 

asociována se zvýšenou rezistencí k derivátům platiny  in vitro (Strathdee, G. et al., 

1999, Zeller, C. et al., 2012). V současné době rozsáhlý výzkum zabývající se 

epigenetickými alteracemi podporuje hypotézu, že získaná rezistence 

k chemoterapeutikům je důsledkem akumulace epigenetických změn. Terapie založená 

na epigenetických změnách může tedy zahrnovat zejména demetylační činidla, 

inhibitory HDAC a miRNA. 

V buněčných liniích bylo prokázáno, že demetylační činidlo 5-azacytidin a 

decitabin inhibují DNMTs (Lopez, J. et al., 2009). Tento objev dosáhl využití 

demetylačních činidel v léčbě hematopoetických malignit, především akutní myeloidní 

leukemie a myelodysplasie. Obě tyto malignity byly asociovány s hypermetylací 
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několika genů, např. p15
INK4B

,  který je metylovaný u více než 50% pacientů. Analýza 

metylace p15
INK4B

 u pacientů s myelodysplastickým syndromem ukazuje snížení 

metylace po jednom cyklu 5-azacytidinu, přičemž toto snížení metylace bylo 

asociováno se zlepšenou klinickou odpovědí (Daskalakis, M. et al., 2002). Tento objev 

nejen že ukazuje potvrzeni principu, ale také otevírá nové možnosti u léčby ostatních 

malignit. Samozřejmě navzdory tomuto slibnému pozorování, nalézáme i několik 

nevýhod spojených s klinickým využitím demetylačních činidel. A to zejména v inhibici 

metylace pro-metastázových genů, které jsou inaktivní ve stavu hypermetylace. 

Působení léčiv inhibujících DNMT sice způsobí hypometylaci genových promotorů 

tumor supresorových genů a tím inhibici růstu nádorů, ale na druhé straně dochází 

v důsledku hypometylace pro-metastázových genu k tvorbě metastáz. 

Využití inhibitorů deacetyláz histonů je další způsob, kterým lze ovlivnit 

epigenetické alterace. Inhibitory histonových deacetyláz jsou nová činidla, která 

inhibují HDAC, což je enzym zodpovědný za odstraňování acetylových skupin ze 

specifických reziduí na histonovém řetězci. V současné době je testováno několik 

sloučenin inhibujících HDAC, patří mezi ně kys. valproová, vorinostat - SAHA 

(suberoylanilide hydroxamic acid), LBH589 (panobinostat) a další (Stimson, M., 2009). 

 

2.4 Odchylky v metylaci DNA u ovariálního karcinomu 

 

Podobně, jako je tomu u ostatních nádorových onemocnění, dochází i u 

ovariálního karcinomu ve srovnání s normální zdravou ovariální tkání k celkové 

hypometylaci heterochromatinu a k lokální hypermetylaci CpG ostrůvků (Barton, CA. 

et al., 2008). 

V současné době  již byla v některých případech ovariálního karcinomu 

prokázána významná hypermetylace genů nepostradatelných při odpovědi buňky na 

poškození  DNA, genů podílejících se na opravě DNA, regulaci proliferace a apoptózy 

(Tab. 1). U některých genů je hypermetylace spojena se sníženou expresí těchto genů, 

mezi takovéto geny můžeme zařadit např. : 

1) TCEAL7 (transcription elongation factor A (SII)-like 7), gen kódující 

proapoptický jaderný protein, jehož exprese je snížena až v 90 % ovariálního 

karcinomu  (Chien, J. et al., 2005),   
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2) OPCML (Opioid binding protein/cell adhesion molecule-like gene), gen, jehož 

exprese je zamezena ve více než 80 % primárních ovariálních nádorů (Mei, FC. et 

al., 2006),  

3) ARH1 (aplasia Ras homologue member I), tumor supresorový gen, jehož exprese 

je snížena u 70 % případů ovariálního karcinomu (Feng, W. et al., 2008),  

4) DLEC1 (Deleted in Lung and Esophageal Cancer 1), gen objevený jako jeden 

z kandidátů tumor supresorových genů u karcinomu plic, jícnu a ledvin (Kwong, J. 

et al., 2006),  

5) RASSF1A (human RAS association domain family 1A gene), gen kódující protein 

podobný RAS efektorovému proteinu. Ztráta nebo jeho změněná exprese je 

spojována s patogenezí různých druhů rakoviny, což naznačuje tumor supresorové 

funkce tohoto genu  (např. Yoon, JH. et al., 2001),  

6) ARLTS1 (ADP-ribosylation factor-like tumor suppressor gene 1), tumor 

supresorový  gen důležitý v procesu apoptózy (Petrocca, F.  et al., 2006),  

7) MLH1 (mutL homolog 1), gen podílející se na opravě somatických abnormalit 

(Gras, E.  et al., 2001). 

Jedním z nejvíce studovaných genů v souvislosti s ovariálním karcinomem je 

BRCA1 (breast cancer susceptibility gen 1), a to hlavně díky jeho známé roli 

v dědičných formách ovariálního karcinomu. Hypermetylace BRCA 1 promotoru se 

vyskytuje u ovariálního karcinomu a karcinomu prsu (Esteller, M. et al.,2000) a je 

spojována se snížením exprese BRCA1 (Chan, KY. et al., 2002). Využití sledování 

promotoru BRCA1 se ukazuje jako užitečné v predikci odpovědi na chemoterapii, 

přičemž vyšší metylační index je asociován s primární chemosenzitivitou (Chaudhry, P. 

et al., 2009). Naproti tomu hypermetylace promotoru BRCA2 se u ovariálního 

karcinomu nachází poměrně zřídka (Gras, E. et al., 2001). Hypermetylace promotoru 

BRCA1 je  možné prokázat v séru či plazmě pacientů  (Ibanez de Caceres, I. et al., 

2004), v čemž lze vidět potenciál pro neinvazivní screeningovou metodu. Dalším 

genem, jehož metylace se vyskytuje v séru pacientek s ovariálním karcinomem a 

koreluje s metylací primárního tumoru je DAPK (Collins, Y. et al., 2006). 

Metylace některých genů u ovariálního karcinomu je studována v souvislosti 

s rezistencí k chemoterapeutikům. Změna metylačního profilu je asociována se 

zvýšenou aktivitou DNMTs. Významná upregulace DNMTs byla pozorována u získané 

rezistence k cisplatině u ovariálního karcinomu (Balch, C.  et al., 2009).  Konkrétně 

můžeme zmínit gen MLH1, jehož metylace se vyskytuje u ovariálního karcinomu 
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rezistentního k cisplatině (Gifford, G.  et al., 2004). Gen DAPK, který zapojen do 

procesu apoptózy, je také metylován u rezistentních nádorů ovárií (Collins, Y. et al., 

2006). Hypermetylace beta-tubulinu třídy III TUBB3 je spojován s rezistencí k taxanu 

(Izutsu, N. et al., 2008) a hypermetylace MCJ (methylation-controlled DNAJ gene) je 

asociována s chemorezistencí všeobecně (Barton, CA. et al., 2008). Dále snížení 

exprese SFRP5 v důsledku hypermetylace je spojeno s chemorezistencí ovariálního 

karcinomu (Su, HY. et al., 2010).  Předpokládá se, že reaktivace metylací umlčených 

genů může senzitizovat apoptické cesty vyvolané chemoterapií. Toto tvrzení podporuje 

výzkum sledující epigenetickou regulaci HSulf-1, gen související s inhibicí růstu a 

angiogeneze. Ukazuje se, že kombinovaná terapie zahrnující demetylační činidla a 

inhibitory HDAC v kombinaci s klasickými angioneoplastickými léky jako je 

karboplatina a taxol může být prospěšná u pacientů, kteří mají nedostatečnou expresi 

Hsulf-1 způsobenou epigenetickými alteracemi (Staub, J. et al., 2007). RASSF1A a 

hMLH1 upregulace způsobená decitabinem a zebulerinem (DNMTs inhibitory) přispívá 

k resenzitizaci u k cisplatině rezistentních ovariálních nádorových buněk (Balch, C. et 

al., 2005).  

Metylační profil u ovariálního karcinomu je často spojován s molekulárními, 

klinickými a patologickými charakteristikami. Například změna v metylaci 

promotorové oblasti 14-3-3 sigma, TMS1 a WT1 je častější u světlobuněčného typu 

ovariálního karcinomu než u ostatních histologických typů. Metylační profil může být 

také rozdílný mezi ovariálním karcinomem s nízkým maligním potenciálem a 

invazivním ovariálním karcinomem. Například RASSF1, APC, GSTP1 a MGMT 

ukazují alterace v metylaci výhradně u invazivního ovariálního karcinomu (Asadollahi, 

R. et al., 2010). Jiné studie ukazují, že hypermetylace FBXO2 a CYP39A1 koreluje 

s prognózou pacientek s ovariálním karcinomem. Hypermetylace FBXO2 asociována 

s kratším přežitím (Chou, JL. et al., 2010) a hypermetylace CYP39A1 je spojována se 

zvýšeným rizikem relapsu (Huang, YW. et al. 2009). 

U ovariálního karcinomu jako u ostatních nádorových onemocnění dochází 

kromě časté hypermetylace CpG ostrůvků v místě genového promotoru k celkové 

hypometylaci genomu. Celková hypometylace DNA zvyšuje malignitu ovariálních 

nádorů. Existují ovšem pouze limitovaná data o specifických změnách genové aktivace 

způsobené  hypometylací u ovariálního karcinomu. Zdá se, že demetylace je v tomto 

případě důležitá v abnormální overexpresi mapsinu, synucleinu-γ a claudinu 4 (Barton, 

CA. et al., 2008). 
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Tabulka 1: Nejčastěji metylované geny u ovariálního karcinomu 

Gen Funkce Reference 

APC Tumor supresorový gen Asadollahi, R. et al., 2010 

ARH1 Tumor supresorový gen Feng, W. et al., 2008 

ARLTS1 Tumor supresorový gen Petrocca, F. et al., 2006 

BRCA1 Oprava DNA Chan, KY. et al., 2002 

CCBE1 Protein kódující gen Barton, CA. et al., 2010 

CDH13 Protein kódující gen Bol GM. et al., 2010 

CYP39A1 Metabolismus xenobiotik Huang, YW. et al., 2009 

DAPK Apoptóza Collins, Y. et al., 2006 

DcR1 Apoptóza Teodoridis, JM.  et al., 2005 

DLEC1 Tumor supresorový gen Kwong, J. et al., 2006 

FBXO2 Protein kódující gen Chou, JL. et al., 2010 

GATA4 Transkripční faktor Wakana K. et al., 2006 

GSTP1 Metabolismus xenobiotik Bol GM. et al., 2010 

HIC1 Tumor supresorový gen Teodoridis, JM.  et al., 2005 

HOX9A Transkripční faktor Montavon C. et al., 2012 

Hsulf-1 Arylsulfatázový gen Staub, J. et al., 2007 

CHFR Protein kódující gen Gao, Y. et al., 2009 

MCJ Gen kontrolující metylaci DNA Barton, CA. et al., 2008 

MGMT Tumor supresorový gen Asadollahi, R.. et al., 2010 

MLH1 Oprava DNA/ apoptóza Gras, E. et al., 2001 

OPCML Ovariální tumor supresor. gen Mei, FC. et al., 2006 

P53 Tumor supresorový gen Chmelarova, M.  et al.,2013 

PEG3 Tumor supresorový gen Feng, W. et al., 2008 

PTEN Proliferace Schöndorf, T. et al., 2004 

RASSF1A Apoptóza Yoon, JH. et al., 2001 

RUNX3 Tumor supresorový gen  Zhang, S. et al., 2009 

SFRP5 Protein kódující gen Su, HY. et al., 2010 

SLIT2 Protein kódující gen Dong, R. et al., 2012 

TCEAL7 Transkripční faktor Chien, J. et al., 2005 

TMS1 Apoptóza Akahira, J. et al., 2004 

TUBB3 Protein kódující gen Izutsu, N. et al., 2008 

WT1 Tumor supresorový gen Kaneuchi M. et al., 2005 
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2.5 Možnosti sledování změn v metylaci DNA 

 

Sledování změn v metylaci DNA má několik výhod. Za prvé analýza metylace 

využívá DNA, která je chemicky stabilnější než RNA nebo proteiny. Druhou výhodou je 

poměrně jednoduché vyhodnocení, kdy přítomnost metylace může naznačovat 

přítomnost maligních buněk. Je pravděpodobné, že v budoucnosti budou DNA 

metylační analýzy prováděny stále častěji, jelikož další výhodou je jejich omezení na 

limitované regiony DNA (CpG ostrůvky) a relativně nízká cena analýzy. 

Ve vazbě s tkáňovou analýzou byla metylovaná DNA nalezena také v plazmě, 

séru a peritoneální tekutině pacientek s ovariálním karcinomem (Ibanez de Caceres, I. et 

al, 2004), tato metylovaná DNA dobře koreluje s metylačním stupněm nádorové tkáně 

(Ibanez de Caceres, I. et al, 2004), předpokládá se tedy, že zdrojem metylované DNA v 

séru jsou nekrotické nádorové buňky (Balch, C.  et al., 2009).  Jedná se tak o 

potenciální neinvazivní zdroj hodnocení karcinogeneze. 

Změny v metylaci jsou často pozorovány jako jedny z prvních změn 

doprovázející karcinogenezi, proto by mohly být využity jako markery časných stádií či 

dokonce prekancerózních stavů. Včasná diagnostika je totiž základem úspěšné léčby, 

což platí pro ovariální karcinom dvojnásob, jelikož naprostá většina nádorů ovárií je 

diagnostikována v pokročilých stádiích nemoci. Prozatím prvním a jediným klinicky 

používaným screeningovým testem (u solidních nádorů) založeným na sledovaní 

metylace v krevní plazmě pacientů je SEPT9 metylace u kolorektálního karcinomu. 

Kity pro sledování metylace SEPT9 jsou dostupné dokonce od dvou komerčních firem 

(Epigenomics a Abbot) (Heichman, KA. and Warren, JD., 2012). Nedávná publikace, 

Warren et al. (2011) ukazuje dokonce senzitivitu detekce metylace SEPT9 u 

kolorektálního karcinomu 90% a specifitu 88%. 

U rakoviny prostaty byl nalezen gen GSTP1, který je metylovaný u 80-90% 

pacientů (Esteller, M. et al., 1998, Song, JZ. et al., 2002, Esteller, M., 2008), u rakoviny 

ovárií prozatím takovýto jediný gen nalezen nebyl. Nicméně byla prozatím 

prostudována pouze část potenciálních cílů metylace. Nabízí se tedy možnost hledání 

genu, jehož metylace by byla běžně prokazatelná s vysokou specifitou a senzitivitou u 

pacientů s ovariálním karcinomem. 

Nedávné studie naznačují využití panelu tumor specifických hypermetylovaných 

genů pro zachycení pacientek s ovariálním karcinomem. Jako příklad je možné uvést 

panel hypermetylovaných tumor supresorových genových promotorů zahrnujících 
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RASSF1A, BRCA1, APC, CDKN2A a DAPK, které mohou být detekovány v séru nebo 

plazmě pacientek s ovariálním karcinomem se 100% specifitou a 82% senzitivitou 

(Barton, CA. et al., 2008). Dalším příkladem pak může být vyšetření hypermetylace 

genů pro secernované „frizzled receptor“ proteiny (SRFP1, SRFP2) a geny SOX1 a 

LMX1A, které pomáhají odlišit ovariální karcinom od benigních afekcí (Su, HY. et al., 

2009). Epigenetické markery mohou být využity také pro posuzování prognózy a 

terapie.  

V současné době známe několik genově specifických metod (Tab. 2), které 

mohou být využity k monitorování změn v metylaci DNA. Při výběru metody záleží 

zejména na cíli studie. Důležité je, zda sledujeme celkovou hypermetylaci DNA, kde je 

metodou první volby HPLC (high-performance liquid chromatography) nebo pouze 

metylaci určitých částí DNA. V tomto přehledu je kladen důraz na monitorování změn 

v metylaci v oblasti CpG ostrůvků. 

 

Tabulka 2: Nejčastěji používané genově-specifické DNA metylační techniky 

 Metoda Specifické zpracování 

Kvalitativní analýza 

CpG ostrůvků 

Southern blot enzymové štěpení 

Metylačně-sensitivní 

enzymy a PCR 

enzymové štěpení 

MSP modifikace hydrogensiřičitanem 

Kvantitativní analýza 

CpG ostrůvků 

MethyLight modifikace hydrogensiřičitanem 

MS-HRM modifikace hydrogensiřičitanem 

MS-MLPA enzymové štěpení 

Sekvenování modifikace hydrogensiřičitanem 

Pyrosekvenování modifikace hydrogensiřičitanem 

HeavyMethyl modifikace hydrogensiřičitanem 

Celo-genomová 

analýza metylace 

HPLC celková hydrolýza 

 

2.5.1 Metody založené na modifikaci DNA hydrogensiřičitanem 

 

U metod založených na modifikaci DNA hydrogensiřičitanem (bisulfite 

conversion) je prvním krokem chemická přeměna analyzované DNA. Při modifikaci 
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dochází k přeměně cytosinu na uracyl pomocí hydrogensiřičitanu sodného na 

jednovlákné DNA. Dochází k záměně všech cytosinů na uracyly, pouze metylované 

cytosiny (5-metylcytosin) jsou k záměně rezistentní a zůstávají jako cytosiny (Herman, 

JE. et al., 1996). Při procesu přeměny nemetylovaného cytosinu na uracyl je prvním 

krokem denaturace DNA zahřátím v alkalickém prostředí. Chemický průběh modifikace 

DNA zahrnuje sulfonaci a hydrolytickou deaminaci, kdy vzniká meziprodukt (uracyl 

sulphonát), který musí být převeden na uracyl alkalickou desulfonací (Obr 6). Chemická 

modifikace takto vytvoří odlišnosti v sekvenci mezi metylovanou a nemetylovanou 

DNA. 

Modifikace DNA hydrogensiřičitanem je poměrně levná a jednoduchá, 

nevýhodou je ovšem časté poškození DNA, které se projeví zejména u málo kvalitní  

DNA izolované z parafínových bločků. 

 

Obrázek 6: Chemický průběh modifikace cytosinu na uracil 

 

 

  

2.5.1.1 Metylačně specifická PCR (MSP) 

 

MSP je specifickou a senzitivní metodou využívanou zejména ke sledování 

abnormálních genových metylací ve vybraných genových sekvencích, zejména CpG 

ostrůvcích (Herman, JE. et al., 1996). Její nespornou výhodou je proveditelnost při 

nízkých koncentracích DNA a relativně nízká cena.  Nevýhodou této metody je ovšem 

falešná pozitivita některých výsledků. 

U MSP hydrogensiřičitanovou modifikaci následuje amplifikace pomocí primerů 

specifických pro metylovanou (nemetylovanou) DNA. Ideálně jsou navrhnuty tři sety 

primerů přisedající k DNA na základě odlišností v sekvenci. Jeden set primerů (‚U‘) 

přisedá k nemetylované DNA, která podlehla chemické modifikaci. Druhý set primerů 

(‚M‘), který přisedá k metylované DNA, která také podlehla chemické modifikaci. A 
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třetí set primerů (‚W‘), který přisedá ke každé DNA (metylované nebo nemetylované), 

která nepodlehla chemické modifikaci. Tento set primerů by měl sloužit jako kontrola 

efektivity chemické modifikace. Pravidla pro navrhování standardních primerů platí i 

pro navrhování primerů pro MSP. Primery by měly být přibližně 20-21 bp dlouhé a 

měly by mít podobnou disociační teplotu. Produkt MSP reakce s každým setem primerů 

by měl mít velikost 100-300 bp. K zabránění tvorby dimerů primerů by primery neměly 

být komplementární, a to zejména na 3´ konci.  

K vlastní amlifikaci se doporučuje využití „hot start“ PCR. Během reakce dojde 

k amplifikaci produktu. Pokud je vzorek DNA v místě CpG ostrůvků původně 

nemetylovaný, reakční produkt je detekovatelný pouze s využitím setu primerů U, tedy 

s primery navrženými jako komplementární k nemetylované DNA sekvenci, v tomto 

případě pak žádný produkt nebude vznikat v reakci se setem primerů M, tedy s primery 

navrženými jako komplementární k metylované DNA sekvenci. Naopak produkt MSP s 

použitím M primerů bude vznikat při reakci s původně metylovanou DNA. 

Nemodifikovaná DNA bude poskytovat produkt pouze v případě využití setu primerů 

W. Jako u každé PCR je nutné dbát na zabránění kontaminace PCR produktem 

(oddělené laboratoře na přípravu amplifikační směsi a detekci PCR produktu). 

Vyhodnocení PCR reakce může být následně kvalitativní pomocí elektroforézy (Obr. 7) 

nebo kvantitativní, založené na detekci změn fluorescence (MethyLight, Syber green 

based, HeavyMethyl). 

 

Obrázek 7: Elektroforetické vyhodnocení MSP 

 

 

Obr. 7: Je-li DNA nemetylovaná, vzniká PCR produkt po reakci se setem 

- 

+ 
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primerů U, který je specifický pro nemetylovanou DNA sekvenci. Je-li DNA 

metylovaná, vzniká  PCR produkt po reakci se setem primerů M, který je specifický pro 

metylovanou DNA sekvenci. 

 

2.5.1.2 Sekvenování 

 

Sekvenování DNA („čtení“ DNA) je souhrnný termín pro biochemické metody, 

jimiž se zjišťuje pořadí nukleových bází (A, C, G, T) v sekvencích DNA. U metylační 

analýzy je jednou z největších předností sekvenování amplifikovaných produktů cenná 

kontrola hydrogensiřičitanové přeměny. 

Určení přesné sekvence nukleotidů v úseku DNA je nejčastěji provedeno 

Sangerovou metodou. Sangerova metoda využívá speciální vlastnosti 

dideoxinukleotidů, které nemají na 3´ uhlíku ribózy OH skupinu. Dideoxynukleotid je 

schopen se začlenit do replikující se DNA, ale následně zastaví elongaci řetězce. 

Označíme-li každý dideoxinukleotid jinou fluorescenční barvou, bude v reakční směsi 

vznikat směs různě dlouhých a různě barevně značených sekvencí. Výsledná sekvence 

je pak určena kapilární elektroforézou. Sangerova metoda je použitelná zejména 

k sekvenování krátkých sekvencí jednovlákné DNA a byla použita v prvním projektu 

sekvenování lidského genomu (Human Genome Project-2003). 

V současné době je v souvislosti se sekvenací často zmiňováno 

pyrosekvenování. Jedná se o velice senzitivní technologii, která může být použita i ke 

kvantifikaci sekvenčních variací. Pyrosekvenování může detekovat a kvantifikovat i 

malé změny ve stupni metylace. Pyrosekvenování je založeno na detekci emitovaného 

světla během syntézy komplementárního vlákna exonukleasově-deficientní DNA 

polymerázou. Technologie pyrosekvenování již byla použita pro korelaci metylace DNA 

nádorových buněk a genové exprese, k měření buněčné odpovědi na léčbu látkami, 

které zabraňují DNA metylaci, k posouzení změn v metylaci DNA  při vzniku nádorů a 

genetickém imprintingu (Dejeux, E. et al., 2009). 

V posledních letech  začíná mít své zastoupení Next-Generation sekvenování 

(NGS). V současnosti známe 5 komerčně dostupných NGS platforem. NGS platformy 

sdílejí společné technologické znaky – masivní paralelní sekvenování klonálně 

amplifikovaných nebo jednotlivých DNA molekul, které jsou prostorově separované 

v průtokových celách. Mezi nejznámější platformy můžeme zařadit technologii 454 od 

firmy Roche, která je založena na pyrosekvenaci a emulzní PCR. Dále pak Solexa od 
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firmy Illumina a Solid od firmy Applied Biosystems. 

Sekvenování technologií 454 od firmy Roche je založeno na jednomolekulové 

emulzní PCR s pyrosekvenováním. Templátová DNA je nejprve fragmentována, nebo 

jsou použity k sekvenování amplikony DNA, dále ligována s adaptory A a B, které jsou 

využívány v následujících krocích k purifikaci, amplifikaci pomocí emulzní PCR a 

samotné sekvenaci. Adaptér A má na sobě navázanou biotinovou značku, pomocí které 

jsou jednotlivé fragmenty přichyceny na streptavidinem obalené magnetické kuličky. 

Na každou kuličku je v ideálním případě navázán právě jeden fragment DNA.  Po 

amplifikaci jsou obohacené kuličky imobilizovány na pikotitrační destičku společně se 

sekvenačními enzymy. Pikotitrační destička obsahuje stovky tisíc jamek širokých 

44μm. Velikost DNA kuličky (cca 26 μm) zajišťuje, že v každé jamce je umístěna právě 

jedna kulička. Pikotitrační destička funguje jako průtoková cela, ve které je provedeno 

interaktivní pyrosekvenování. V každém kroku je titrační destička pokryta roztokem 

obsahujícím jeden z nukleotidů dCTP, dGTP, dTTP a dATPαS (dATPαS- deoxy-

adenosin-5'-(α-thio)-trifosfát). dATPαS se využívá místo dATP z toho důvodu, že na 

rozdíl od dATP není substrátem luciferázy. Pokud dojde k začlenění daného nukleotidu, 

je uvolněn fosfát, který je převeden na ATP. ATP dodává energii luciferázové reakci, 

při níž dojde k uvolnění světelného kvanta, které je detekováno citlivou kamerou 

umístěnou na spodní straně pikotitrační destičky. Intenzita světla je přímo úměrná 

množství inkorporovaných nukleotidů. Nevyužité ATP a dNTPs jsou degradovány 

apyrásou. Platforma Roche 454 GS FLX umožňuje sekvenovat úseky DNA dlouhé 700 

bazí (read lenght). Jeden run trvá přibližně 10 hodin a umožní sekvenování celkem 0,7 

Gb (Liu, L. et al., 2012).  

 

2.5.1.3 MS- HRM (Methylation Sensitive High-Resolution Melting Analysis) 

 

HRM je metoda založená na změnách teploty tání DNA v roztoku. HRM je 

realizována postupným zahříváním dvouvlákného amplikonu DNA z přibližně 50˚C na 

95˚C. V určitém bodě tohoto procesu je dosaženo teploty tání amplikonu a dvě vlákna 

DNA se od sebe oddělí.  

Nejčastěji se HRM provádí v real-time uspořádání. Toho je dosaženo využitím 

fluorescenčního barviva. Využívány jsou interkalační barviva, která se specificky váží 

na dvouvláknou DNA, a pokud jsou vázány fluoreskují jasně. Při absenci 

dvoušroubovice DNA se nemohou vázat a fluoreskují na nízké úrovni. Na začátku HRM 



 31 

analýzy je tedy vysoká úroveň fluorescence ve vzorku, protože jsou zde přítomny 

miliardy kopií dvouvlákného amplikonu. Během zahřívání vzorku přítomnost 

dvouvlákné DNA klesá, a proto se fluorescence snižuje.  

Principem MS-HRM je, že DNA ovlivněná hydrogensiřičitanem má v případě 

metylovaného templátu více cytosinů, než DNA, která byla původně nemetylovaná 

(cytosiny se při modifikaci přeměnily na uracyly), proto se změní i křivka teploty tání 

takovéto DNA. PCR produkty pocházející z templátu, který byl původně nemetylovaný 

budou mít nižší bod tání než ty, které pocházejí z metylovaného templátu. HRM nabízí 

také možnost určení podílu metylace v daném vzorku porovnáním s kalibrační křivkou, 

která vzniká mícháním různých poměrů univerzálně metylované a nemetylované DNA 

dohromady. Při analýze je porovnávána teplota tání univerzálně metylované a 

nemetylované DNA s vyšetřovaným vzorkem. 

HRM je senzitivní a specifická (Wojdacz, TK. and Dobrovic, A., 2007), relativně 

jednoduchá a levná metoda. Předností této metody je  analýza  všech CpG ostrůvků 

amplikonu. 

 

2.5.2 Využití restrikčních enzymů 

 

Metylačně-specifické restrikční endonukleázy jsou enzymy specificky 

využívané k DNA metylační analýze. Většina z nich je inhibována metylací jejich 

rozpoznávacího místa, kde specificky štěpí DNA.  

Mezi nejčastěji užívané restrikční endonukleázy patří izoschizomery HpaII, 

MspI, které rozeznávají sekvenci CCGG. MspI štěpí sekvenci CCGG nezávisle na 

metylaci vnitřního cytosinu, zatímco HpaII štěpí tuto sekvenci pouze v případě, kdy 

vnitřní cytosin je nemetylovaný (Waalwijk, C. and Flavell, RA., 1978). 

Vystavíme-li sledovanou DNA působení restrikčních endonukleáz, dojde 

v případě, kdy není metylována, k jejímu rozštěpení. Následně můžeme takto 

naštěpenou DNA analyzovat pomocí elektroforézy a Southern blotu. Southern blot byl 

použit jako jedna z prvních metod pro analýzu metylace DNA. Použijeme-li po 

naštěpení DNA PCR reakci, bude vznikat PCR produkt pouze v případě, kdy DNA je 

metylovaná (nedochází k rozštěpení). Využití kombinace restrikční endonukleázy s PCR 

se jeví jako senzitivnější metoda, než Southern blot. 

Využití restrikčních enzymů, které rozpoznávají metylované sekvence od 

nemetylovaných může být aplikováno pouze u sekvencí, které obsahují jejich 
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rozpoznávací místa, v čemž lze vidět určitou limitaci této metody ve srovnání 

s metodami využívajícími modifikaci DNA hydrogensiřičitanem. 

Nedávná studie popisuje „ jednokrokovou metylační analýzu“ (von Kanel, T. et 

al., 2010). Tato metoda je založena na kombinaci metylačně senzitivní endonukleázy a 

kvantitativní real-time PCR v jedné reakci. Prvním krokem je DNA štěpení, 

následované inaktivací endonukleázy a nakonec real-time PCR. 

 

2.5.3 MS-MLPA (Methylation Specific Multiplex Ligation-dependent Probe 

Amplification) 

 

MS-MLPA je v současné době široce používaná metoda pro detekci 

epigenetických změn. Jedná se o semikvantitativní metodu zaměřenou na sledování 

změn v metylaci DNA. MS-MLPA je velmi podobná klasické MLPA, kdy ligace proby 

je kombinována se štěpením komplexu DNA-proba metylačně specifickou 

endonukleázou (Nygren AO. et al., 2005). Nejčastěji využívaným restrikčním enzymem 

je Hha1, tento enzym rozpoznává a specificky štěpí pouze nemetylovanou DNA 

sekvenci GCGC. 

MS-MLPA lze provést v pěti základních krocích (Obr. 8). Prvním krokem je 

denaturace DNA a hybridizace specifických MLPA sond. Následuje ligace a digesce 

metylačně specifickou endonukleázou. Třetím krokem je PCR s užitím univerzálních 

značených primerů, při které dochází k exponenciální amplifikaci pouze ligovaných a 

neštěpených prob. Čtvrtým krokem je oddělení amplifikovaných produktů pomocí 

kapilární elektroforézy. Jelikož štěpené proby (hybridované s nemetylovanou DNA) 

nejsou během PCR amplifikovány, nebudou tedy při kapilární elektroforéze dávat žádný 

signál. Naopak, pokud byl vzorek metylovaný hybridizovaná proba je chráněna před 

digescí, bude vznikat amplifikační produkt a následně bude vznikat pík při kapilární 

elektroforéze. Posledním pátým krokem je analýza dat. 

MS-MLPA je metoda, která je velmi citlivá a může být využita již při malých 

koncentracích izolované DNA. Nespornou výhodou je i její použití u analýzy  DNA 

izolované z parafínových bločků, která často bývá málo kvalitní. Další výhodou je 

analýza několika sekvencí v jedné reakci. 
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Obrázek 8: MS-MLPA (Methylation Specific Multiplex Ligation-dependent Probe 

Amplification) 

 

 

 

2.5.4 Mikročipy 

 

Mikročipy jsou používány jak k celkové analýze DNA, tak k detekci metylace 

v promotorových oblastech genů. Principem mikročipů je imobilizace fragmentů 

jednovlákné DNA na pozitivně nabité nylonové membráně a hybridizace za vhodných 

podmínek. Hybridizační signály jsou nejčastěji detekovány s využitím 

chemiluminiscence.  

Mikročipy jsou komerčně připravované   a poskytované různými firmami jako 

například Illumina, NimbleGen, Agilent a Affymetrix. DNA sondy, nebo prvky, které 

tvoří čip, jsou klíčovým faktorem při výběru nejvhodnější platformy k řešení dané 

otázky. Některé biočipy jako například od firmy Illumina jsou navrhované pro analýzu 

DNA po hydrogensiřičitanové modifikaci, některé se hodí pro analýzu po DNA restrikci 

a některé jako například microarrays od firmy Agilent jsou vhodné pro analýzu 

imunoprecipitované DNA. 
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2.5.5 Imunoprecipitační metody 

 

Imunoprecipitační metodiky umožňují izolovat metylovanou DNA, což usnadní 

následnou analýzu. Principem imunoprecipitačních metod je imobilizace denaturované 

DNA na DEAE (diethylaminoethyl) membráně a následná inkubace s monoklonální 

protilátkou. 

Imunoprecipitace metylované DNA je běžně dosažena použitím jedné ze dvou 

metod: izolace DNA metylovaných fragmentů pomocí monoklonální protilátky 

specifické k 5-metylcytosinu (anti-5mC) nebo izolace DNA fragmentů obsahujících 

metylované CpG dinukleotidy za použití proteinu vázajícího metyl doménu (MBD 

protein - methyl binding domain protein) (Thu, KL. et al., 2010). Imunoprecipitovaná 

DNA může být následně analyzována různými výše zmíněnými metodami.  

 

2.6 Analýza metylace u volné cirkulující DNA v krevní plazmě (cfcDNA) 

 

Vedle tkáňové analýzy je možné sledovat metylovanou DNA v plazmě, jak již 

bylo zmíněno výše. Cílem takovéto analýzy je volná cirkulující DNA v krevní plazmě 

(cell-free circulating DNA-cfcDNA). cfcDNA je přítomna v plazmě v podobě krátkých 

polynukleotidových řetězců (max. 500-5000 bp) (Gahan, PB. and Swaminathan, R.,  

2008). Nově produkovaná cfcDNA je degradována hepatálním systémem a 

odstraňována renálním systémem, dále může být degradována také pomocí nukleáz 

přítomných v krvi. Rovnováha mezi produkcí a clearence udržuje velmi nízkou 

koncentraci cfcDNA v plazmě (v řádu několika μg/l). Fyziologicky je cfcDNA 

metabolickým derivátem obratu buňky v těle, proto změny její koncentrace v plazmě 

mohou poukazovat na přítomnost patologického procesu. 

V literatuře bylo popsáno, že cfcDNA izolovaná z plazmy není to samé jako 

cfcDNA izolovaná ze séra. Nejvýznamnější rozdíl je vyšší hladina cfcDNA, která může 

být izolována ze séra než z plazmy. Vyšší množství cfcDNA v séru je spojováno 

s procesem srážení (Lee, TH. et al., 2011), zejména pak únikem buněčné DNA 

z periferálních mononukleárů. Tato nadbytečná cfcDNA v séru může činit potíže 

zejména v kvantitativní analýze a může maskovat přítomnost metylované cfcDNA.  

V budoucnu by analýza cfcDNA mohla být potenciálně sledována i v moči 

pacientů či těhotných žen, vzhledem k její exkreci renálním systémem. Tento nejméně 

invazivní přístup má však zejména technické limitace spojené s vysokým objemem 
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moči a nízkou koncentrací cfcDNA v moči. Další problém pak může být spojen 

s kontaminací genomickou DNA z epitelových buněk močového systémů. 

 

2.7 Shrnutí 

 

Důležitost epigenetických změn je zřejmá zejména u nádorových onemocnění. 

Důkazem je množství publikované literatury v posledních letech. Epigenetické změny 

můžeme chápat jako změny v genové expresi, při kterých nedochází ke změnám v 

sekvenci DNA. Změny v metylaci jsou často pozorovány jako jedny z prvních změn 

doprovázejících karcinogenezi, proto by mohly být využity jako markery časných stádií 

či dokonce prekancerózních stavů. Včasná diagnostika je základem úspěšné léčby, což 

platí pro ovariální karcinom dvojnásob, jelikož naprostá většina nádorů ovárií je 

diagnostikována v pokročilých stádiích. 

 Vedle potenciálního využití epigenetických změn v časné diagnostice, by mohlo 

být studium epigenetiky využito pro léčbu nádorových onemocnění. Vzhledem k tomu, 

že změny v metylaci DNA jsou potenciálně reverzibilní, začínají konkrétní studie o 

epigenetické terapii nádorových onemocnění (prozatím ve fázi preklinických studií), 

zahrnující například využití inhibitorů DNMT způsobujících genomickou hypometylaci. 

Díky studiu metylace se nám tedy otevírají nové možnosti, které mohou přispět k 

objasnění nádorového procesu a využití probíhajících změn jak k diagnostice, tak 

k léčbě. 

V literárních pramenech je popsáno velké množství metod, které mohou být 

využívány ke sledování změn v metylaci DNA. Žádná z těchto metod ovšem nemůže 

být použita univerzálně, proto je důležitý správný výběr metody. Při volbě metody 

musíme dbát zejména na množství a kvalitu izolované DNA a možnosti a vybavení 

laboratoře. Mezi často analyzovanou DNA patří DNA izolovaná z parafínových bločků. 

Pro analýzu takovéto DNA se jeví nejvhodnější metodou MS-MLPA, musí být ovšem 

zváženy možnosti laboratoře, jelikož kromě běžně užívaného termocykléru je zapotřebí 

systém kapilární elektroforézy. V případě analýzy DNA izolované z krve je vhodné 

využít hydrogensiřičitanovou přeměnu následovanou MSP a případně zakončenou 

sekvenováním amplifikovaných produktů. Je důležité mít na paměti, že správný výběr 

metody zajišťuje reprodukovatelné výsledky. 
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3. CÍLE PRÁCE 

 

V rámci této práce jsme si stanovili následující cíle: 

 

1. Zavést a zoptimalizovat vybrané metodiky sledující změny v metylaci 

DNA. 

 

2. Zjistit, které metody jsou vhodné pro analýzu metylace málo kvalitní DNA 

izolované z parafínových bločků. 

 

3. Zjistit, zda je metylace promotorových oblastí vybraných genů ve tkáních 

spojena s ovariálním karcinomem. 

 

4. Zjistit, jakým způsobem metylace vybraných genů koreluje s klinicko-

patologickými charakteristikami ovariálního karcinomu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

 

4. POUŽITÉ METODY A SOUBOR VZORKŮ 

 

4.1 Soubor vzorků 

 

Tkáňové vzorky ovariálních adenokarcinomů a normální ovariální tkáně 

fixované formalínem, zalité parafínem byly získány od 109 žen léčených na Porodnické 

a gynekologické klinice, Fakultní nemocnice Hradec Králové. Celkový počet pacientek 

s ovariálním karcinomem (OC) byl 69 ve věku 21 až 79 let (medián 54 let, věkové 

rozložení znázorňuje Graf 1). Rozložení klinicko-patologických charakteristik je 

znázorněno v grafu 2, 3 a 4. Skupina pacientek s nenádorovými ovárii čítala 40 vzorků 

(medián 57.5 let, věkové rozmezí 40-84 let). Vzorky nenádorových ovárií byly získány 

od pacientek operovaných pro nemaligní diagnózu (jako sestup dělohy s adnexektomií, 

leiomyomy dělohy a další). Parafínové bločky byly získány z archivu Fingerlandova 

ústavu patologie, Fakultní nemocnice Hradec Králové. Všechny vzorky byly 

přezkoumány zkušeným patologem a karcinomy klasifikovány dle aktuální WHO 

klasifikace nádorů ženských pohlavních orgánů (Tavassoli, FA. a Devilee, P., 2003). 

Studie byla schválena etickou komisí FNHK. 

 

Graf 1: Věkové rozložení pacienek s OC 
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Graf 2: Četnost jednotlivých histologických typů 
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Graf 3: Četnost jednotlivých stádií OC
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Graf 4: Četnost jednotlivých gradů OC
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4.2 Izolace a měření koncentrace DNA 

 

DNA byla izolována z tkáňových vzorků fixovaných v formalínu, zalitých v 

parafínu pomocí Qiagen DNA extrakčního kitu (Hilden, Germany) dle protokolu 

výrobce s minimem úprav. Izolace DNA z tkáňových vzorků fixovaných v formalínu, 

zalitých v parafínu se skládá z 6-ti základních kroků. Prvním krokem je odstranění 

parafínu jeho rozpuštěním v xylenu. Dalším krokem je lýza vzorku působením 

proteinázy K (56
 o

C, přes noc). Třetím krokem je inkubace při 70
o
C (10 minut), při níž 

dochází ke zvrácení formalínem vyvolaného zesíťování. Následuje navázání DNA na 

membránu a odstranění kontaminujících nečistot. Posledním šestým krokem je eluování 

DNA z membrány. Měření koncentrace vyizolované DNA bylo provedeno dle protokolu 

výrobce fluorimetricky (Qubit, Invitrogen) a spektrofotometricky (Nanodrop ND-1000, 

Thermo Fisher Scientific). Vzhledem k absorbčnímu maximu nukleových kyselin a 

možných kontaminujících látek (především proteinů) probíhalo spektrofotometrické 

měření při vlnových délkách 260 a 280 nm.. 

 

4.3 Metylačně specifická PCR (MSP) 

 

MSP s elektroforetickou detekcí je specifická a senzitivní kvalitativní metoda, 

která je využívána zejména ke sledování abnormálních genových metylací ve 

vybraných genových sekvencích, zejména CpG ostrůvcích (Herman, JG. et al., 1996). 

Její nespornou výhodou je proveditelnost při nízkých koncentracích DNA a relativně 

nízká cena.  Nevýhodou této metody je ovšem falešná pozitivita některých výsledků. U 

MSP hydrogensiřičitanovou modifikaci následuje amplifikace pomocí primerů 

specifických pro metylovanou (nemetylovanou) DNA. 

 

4.3.1 Hydrogensiřičitanová přeměna 

 

Hydrogensiřičitanová přeměna byla provedena pomocí kitu CpGenome DNA 

modification kit (Chemicon International, Temecula, CA) podle protokolu výrobce 

s minimem úprav. Stručně, 1μg izolované DNA byl denaturován hydroxidem sodným 

(0.2M NaOH) po dobu deseti minut při 50
o
C. Modifikace byla provedena přidáním 

čerstvě připraveného roztoku hydrogensiřičitanu pH 5 (550 μl) k denaturované DNA  po 
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dobu 17-19 h při 50
o
C. Následně byla modifikovaná DNA pročištěna a desulfonována  

působením NaOH o výsledné koncentraci 0.3M po dobu pěti minut při laboratorní 

teplotě. Desulfonaci následovalo další pročištění etanolem. DNA byla resuspendována 

v 25 μl elučním pufru a skladována při -80
o
C. 

 

4.3.2 MSP pro gen TP53 

 

Protein p53 je vzhledem k vysoké frekvenci mutací u ovariálního karcinomu 

jedním z nejvíce studovaných genů. Nicméně změny v metylaci promotorové oblasti 

TP53 doposud nebyly popsány, proto jsme se v naší studii zaměřili na analýzu metylace 

promotorové oblasti TP53 pomocí MSP. 

 K MSP byly použity již publikované sekvence primerů  (Amatya, VJ. et al., 

2005). 5´-TTGGTAGGTGGATTATTTGTTT-3´ (sense) a 5´- 

CCAATCCAAAAAAACATATCAC-3´ (antisense) pro reakci s nemetylovanou DNA 

(PCR produkt 247 bp), a 5´- TTCGGTAGGCGGATTATTTG-3´ (sense) a 5´- 

AAATATCCCCGAAACCCAAC-3´ (antisense) pro reakci s metylovanou DNA (PCR 

produkt 193 bp). PCR byla provedena v 25- μl směsi, obsahující  10x Takara pufr (2.5 

μl), 2.5 mM roztok dNTPs  Takara (2.0 μl), primery (každého 1 μl 10 pmol/ μl 

roztoku), polymerázu Taq HS Takara 5U/ μl (0.3 μl) (Takara Bio Europe S.A.S, 

France), vodu a 2 μl hydrogensiřičitanem modifikované DNA, ve Veriti Thermocykléru 

(Applied Biosystems, CA). Amplifikační reakce využívala teplotní profil: počáteční 

denaturace při 95
 o

C  7 min, 40 cyklů denaturace při 95
 o

C  45s, annealing při 59
 o

C  

45s, a extenze při 72
 o
C  60s, zakončeno závěrečnou extenzí  5 min při 72

 o
C. 

CpG univerzálně metylovaná a nemetylovaná DNA (Chemicon International, 

Temecula, CA) byla také modifikována pomocí hydrogensiřičitanu sodného a byla 

použita jako kontrola. 

Amplifikované produkty byly rozděleny pomocí elektroforézy na 2% 

agarózovém genu (2,0 g agarózy + 100 ml TBE pufru + 5 μl ethidium bromidu) při 

napětí 100 V po dobu 1,5 hod. Produkty byly vizualizovány pod UV zářením. 

 

4.3.3 MSP pro gen GATA4 

 

GATA4 je významným transkripčním faktorem, u něhož je metylace často 

spojována se sníženou expresí. V naší  studii jsme se rozhodli prohloubit analýzu 
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metylace promotorové oblasti GATA4 u ovariálního karcinomu pomocí MSP s nově 

navrženým setem primerů.  

K MSP byly použity sekvence primerů designované pomocí programu 

MethPrimer. 5´-GGTTAGTTAGTGTTTTAGGGTTGA-3´ (sense) a 5´- 

AACAAAAACAAAAAAACTCCAAA-3´ (antisense) pro reakci s nemetylovanou 

DNA (PCR produkt 230 bp), a 5´-GTTAGTTAGCGTTTTAGGGTCGA-3´ (sense) a 5´- 

CAAAAACGAAAAAACTCCGAA -3´ (antisense) pro reakci s metylovanou DNA 

(PCR produkt 228 bp). PCR byla provedena v 25- μl směsi, obsahující  10x Takara pufr 

(2.5 μl), 2.5 mM roztok dNTPs  Takara (2.0 μl), primery (každého 1 μl 10 pmol/ μl 

roztoku), polymerázu Taq HS Takara 5U/ μl (0.3 μl) (Takara Bio Europe S.A.S, 

France), vodu a 2 μl hydrogensiřičitanem modifikované DNA, v GeneAmp 9700 

termocykléru (Applied Biosystems, CA). Jelikož jsme používali nově navržené primery, 

musela být nejprve provedena optimalizace teploty annelingu (Teplotní gradient: 

Obrázek 9), podle které jsme zvolili teplotu annelingu 53,7°C. Amplifikační reakce  

využívala teplotní profil: počáteční denaturace při 95
 o

C  5 min, 40 cyklů denaturace při 

95
 o

C  45s, annealing při 53.7
 o

C  35s, a extenze při 72
 o

C  35s, zakončeno závěrečnou 

extenzí  5 min při 72
 o
C. 

CpG univerzálně metylovaná a nemetylovaná DNA (Chemicon International, 

Temecula, CA) byla také modifikována pomocí hydrogensiřičitanu sodného a byla 

použita jako kontrola. 

Amplifikované produkty byly rozděleny pomocí elektroforézy na 2% 

agarózovém genu (2.0 g agarózy + 100 ml TBE pufru + 5 μl ethidium bromidu) při 

napětí 100 V po dobu 1,5 hod. Produkty byly vizualizovány pod UV zářením. 

 

Obrázek 9: Teplotní gradient pro GATA4 MSP 

 

 

 

 

+ 
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4.4 MS-MLPA (Methylation-specific Multiplex ligation-dependent probe 

amplification) 

 

MS-MLPA představuje semikvantitativní metodu pro sledování metylačních 

změn DNA. MS-MLPA je velmi podobná klasické MLPA, kdy ligace proby je 

kombinována se štěpením komplexu DNA-proba metylačně specifickou endonukleázou 

(Nygren, AO. et al., 2005). Nejčastěji využívaným restrikčním enzymem je Hha1, tento 

enzym rozpoznává a specificky štěpí pouze nemetylovanou DNA sekvenci GCGC. MS-

MLPA je metoda, která je velmi citlivá a může být využita již při malých koncentracích 

izolované DNA. Nespornou výhodou je i její použití u analýzy  DNA izolované 

z parafínových bločků, která často bývá málo kvalitní. Další výhodou je analýza 

několika sekvencí v jedné reakci.  

 

V experimentální práci byly použity dva kity prob SALSA MLPA ME002 

Tumour Sup.-2 a SALSA MLPA ME004 Tumour Sup.-4 (MRC-Holland, Amsterdam, 

The Netherlands), které mohou analyzovat atypickou metylaci u 47 tumor 

supresorových genů (Tabulka 3, 4) . Sekvence prob, genová místa a pozice na 

chromozómu jsou uvedena v tabulkách (3, 4, 5, 6) a mohou být nalezena na 

http://www.mlpa.com. Jednotlivé geny byly stanoveny pomocí dvou prob, které 

obsahovaly různá Hha1 restrikční místa. Experimentální postup byl proveden podle 

protokolu výrobce, s minimem modifikací. 

V krátkosti, DNA (100 ng) byla rozpuštěna v 5 μl TE-pufru (10 mM Tris·Cl; 0.5 

mM EDTA; pH 9.0), denaturována a následně ochlazena na 25°C. Po přidání směsi 

prob, byly proby přes noc hybridizovány (16-18 hodin) při 60°C.  Následně byly vzorky 

rozděleny na dva podíly: jedna polovina vzorku byla přímo ligována, zatímco druhá 

polovina vzorku byla společně s ligázou vystavena působení restrikční endonukleázy 

Hha1 (30 minut při 49°C). Toto štěpení způsobilo ligaci pouze nenaštěpené 

(metylované) DNA sekvence. Amplifikační PCR reakce byla provedena ve standardním 

termocykléru (GeneAmp 9700, Applied Biosystems) a využívala teplotní profil: 35 

cyklů  denaturace při 95
 o

C  30s, annealing při 60
 o

C  30s a extenze při 72
 o

C  1 minutu, 

zakončeno závěrečnou extenzí  20 minut při 72
 o

C. Alikvoty PCR reakce (0.6 μl) byly 

smíchány s 0.2 μl vnitřního standardu GeneScan™ –500 LIZ® (Applied Biosystems, 

Foster City, CA, USA) a 9.0 μl formamidu. Po denaturaci byly fragmenty separovány a 
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kvantifikovány na ABI3130 kapilárním sekvenátoru (nastavení sekvenátoru viz Obrázek 

10) a analyzovány pomocí GeneMapper4.0 (oba Applied Biosystems) (Obrázek 11, 12). 

Plochy píků s odpovídající velikostí párů bází (bp) byly použity pro další zpracování 

dat. Poměr metylace byl získán následujícím výpočtem: Dm = (Px / Pctrl) Dig / (Px / 

Pctrl) Undig, kde Dm je poměr metylace, Px je plocha píku dané sondy, Pctrl je součet 

ploch píků všech kontrolních sond, Dig znamená HhaI štěpený vzorek a Undig 

neštěpený vzorek. Dm se může pohybovat od 0 do 1.0 (odpovídá 0% -100% metylované 

DNA). Na základě předchozích experimentů jsme považovali promotor za metylovaný, 

pokud Dm ≥ 0.15 pro kit ME002 (0.2 pro kit ME004), což odpovídá 15% (20%) 

metylované DNA (Moelans, CB. et al., 2011, Pavicic, W.  et al., 2011). Cut-off hodnotu 

u jednotlivých kitů jsme nastavili v závislosti na analýze kontrolních vzorků ovárií. 

CpG univerzálně metylovaná a nemetylovaná DNA (Chemicon International, 

Temecula, CA) byly použity v každém běhu jako kontroly. 

 

Obrázek 10: Nastavení běhu na sekvenátoru ABI 3130, Polymer POP7 
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Tabulka 3: Geny v  methylation-specific multiplex ligation-dependent 

probe amplification (MS-MLPA) KIT ME002 Tumor suppressor-2 (MRC 

Holland) 

Gen Název Proby Pozice na 

chromozómu 

BRCA1 Breast cancer 1 03296-L01269 17q21.3 

BRCA2 Breast cancer 2 02285-L01776 13q13.1 

ATM Ataxia telangiectasia 

mutated 

03023-L02413 11q23 

TP53 Tumor protein p53 02374-L02530 17p13.1 

PTEN Phosphatase and tensin 

homolog 

03808-L02169 10q23.3 

MGMT (a) O-6-methylguanine-DNA 

methyltransferase 

05670-L05146 10q26.3 

PAX5 Paired box gene 5 03750-L03210 9p13 

CDH13 Cadherin 13, H-cadherin 02257-L01742 16q23.3 

TP73 Tumor protein p73 01684-L01264 1p36.3 

WT1 Wilms tumor 1 02755-L02204 11p13 

VHL von Hippel-Lindau tumor 

suppressor 

03818-L03850 3p25.3 

GSTP1 Glutathione S-transferase 

pi 1 

02747-L02174 11q13 

CHFR Checkpoint with forkhead 

and ring finger domains 

02737-L02164 12q24.3 

ESR1 Estrogen receptor 1 02746-L02173 6q25.1 

RB1 (a) Retinoblastoma 1 02734-L02161 13q14.2 

MSH6 MutS homolog 6 01250-L00798 2p16.3 

MGMT (b) O-6-methylguanine-DNA 

methyltransferase 

13716-L15582 10q26.3 

THBS1 Thrombospondin 1 01678-L17140 15q15 

CADM1 Cell adhesion molecule 1 03816-L17141 11q23 

STK1 Serine/threonine protein 

kinase  

06783-L17143 19q13.3 

PYCARD PYD and CARD domain 

containing 

02252-L01737 16p11.2 

PAX6 Paired box gene 6 03749-L03209 11p13 

CDKN2A Cyclin-dependent kinase 

inhibitor 2A 

01530-L00955 9p21.3 

GATA5 GATA-binding protein 5 03752-L06199 20q13.3 

RARB Retinoic acid receptor, 

beta 

04046-L02172 3p24.2 

CD44 CD44 molecule (Indian 

blood group) 

04500-L02761 11p12 

RB1 (b) Retinoblastoma 1 04502-L02199 13q14.2 
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Tabulka 4: Geny v methylation-specific multiplex ligation-dependent probe 

amplification (MS-MLPA) KIT ME004-A1 probemix (MRC Holland) 

Gen Název Proby Pozice na 

chromozómu 

EPHB2 Ephrin receptor B2 07910-L07623 1p36.1 

BCL2 B-cell CLL/lymphoma 2 10344-L10882 18q21.3 

PTEN Phosphatase and tensin homolog 10345-L11988 10q23.3 

NF1 (a) Neurofibromin 1 03845-L03318 17q11.2 

RARRES1 Retinoic acid receptor responder 

(tazarotene induced) 1 

03308-L13245 3q25 

TERT Telomerase reverse transcriptase 10346-L10884 5p15.3 

THBS1 Thrombospondin 1 02739-L02166 15q15 

SFRP1 (a) Secreted frizzled-related protein 1 10564-L13246 8p11.2 

IGF2R (a) Insulin-like growth factor 2 

receptor 

02800-L02185 6q26 

NF1 (b) Neurofibromin 1 03844-L03317 17q11.2 

TWIST1 Twist homolog 1 07015-L06626 7p21.2 

APAF1 (a) Apoptotic peptidase activating 

factor 1 

09165-L09458 12q23.1 

PCNA Proliferating cell nuclear antigen 03955-L03394 20p12.3 

DNAJC15 DnaJ (Hsp40) homolog, 

subfamily C, member 15 

03297-L02661 13q14.1 

NTRK1 Neurotrophic tyrosine kinase, 

receptor, type 1 

03970-L03357 1q23.1 

PXMP4 (a) Peroxisomal membrane protein 4 03303-L13247 20q11.2 

MEN1 (a) Multiple endocrine neoplasia I 09168-L09461 11q13.1 

LMNA Lamin A/C 12287-L13799 1q22 

APAF1 (b) Apoptotic peptidase activating 

factor 1 

09166-L09459 12q23.1 

PCCA Propionyl CoA carboxylase, alpha 

polypeptide 

08676-L08688 13q32.3 

PAX6 Paired box 6 03748-L03208 11p13 

RBM14 RNA binding motif protein 14 09429-L09678 11q13 

MUS81 (a) MUS81 endonuclease homolog 09157-L09315 11q13.1 

IGF2R (b) Insulin-like growth factor 2 

receptor 

02801-L02186 6q26 

SFRP1 (b) Secreted frizzled-related protein 1 10563-L11109 8p11.2 

GATA4 GATA binding protein 4 03754-L13255 8p23.1 

PXMP4 (b) Peroxisomal membrane protein 4 03304-L13248 20q11.2 

MEN1 (b) Multiple endocrine neoplasia I 09167-L09460 11q13.1 

MUS81 (b) MUS81 endonuclease homolog 10574-L09314 11q13.1 

WIF1 WNT inhibitory factor 1 10361-L10899 12q14.3 

CDH1 Cadherin 1, type 1, E-cadherin 

(epithelial) 

10364-L13254 16q22.1 
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Tabula 5: Sekvence prob kit ME002 Tumor suppressor-2 (MRC Holland) 

gene 5' polovina proby 3' polovina proby 

BRCA1 CCCCTTGGTTTCCGTGGCAACGGA 
AAAGCGCGGGAATTACAGATAAATTAAAACTG 

CGACT 

BRCA2 CGGGTTAGTGGTGGTGGTAGTGGGTT 

GGGACGAGCGCGTCTTCCGCAGTCCCAGTCCA 

GCG 

TGG 

ATM GCGGAGACCGCGTGATACTGGAT 
GCGCATGGGCATACCGTGCTCTGCGGCTGCTT 

GGC 

TP53 
CACGGTGGCTCTAGACTTTTGAGAAG 

CTCAAA 

ACTTTTAGCGCCAGTCTTGAGCACATGGGAGGGGA 

AAACC 

PTEN CATGCTCAGTAGAGCCTGCGGCTTGG GGACTCTGCGCTCGCACCCAGAGCTACCGCTCTGC 

MGMT GGCAAACTAAGGCACAGAGCCTCA GGCGGAAGCTGGGAAGGCGCCGCCCGGCTTGTAC 

PAX5 GCGCTCGTCTAAGCAGCGGGGTT 
TGCACATGGAGATGTCACAGGCCCCGCGCACAGCG 

CAG 

CDH13 CGTGCATGAATGAAAACGCCGCC GGGCGCTTCTAGTCGGACAAAATGCAGCCGAG 

TP73 GGAGTTGGATCGGCCCCTGGG ACTTGGCGCTCGCGAGAGGCTGGAGCGGCCAGAG 

WT1 GGAGGGTTGTGCCACACCGGCCAGCT 
GAGAGCGCGTGTTGGGTTGAAGAGGAGGGTGTCT 

CCGA 

VHL 
CGGACGGAGAACTGGGACGAGGCC 

GAGG 
TAGGCGCGGAGGAGGCAGGCGTCGAAGAGTACGG 

GSTP1 GGCAGGCTGCGCTCACCGCGCCTT 
GGCATCCTCCCCCGGGCTCCAGCAAACTTTTCTTTG 

TTCG 

CHFR CGAGAGTAGGCGCGTGGAGG 
GCGCTCGGCCATCTTTGATCCTGACCAGGCGACT 

TCGT 

ESR1 GCTCGCGTGTCGGCGGGACAT 
GCGCTGCGTCGCCTCTAACCTCGGGCTGTGCTCT 

TTTTCC 

RB1 CAAGGAGGGAGAGTGGCGCTC CCGCCGAGGGTGCACTAGCCAGATATTCCCTGCG 

MSH6 CGGCTGTCGGTATGTCGCGACAG 
AGCACCCTGTACAGCTTCTTCCCCAAGTCTCCGG 

CGCTGAG 

MGMT 
CTGCGGAGCCGAGGACCTGAGAAA 

AGCAA 
GAGAGCGCGCGGGGGCGGGGCCGGG 

THBS1 
CCTTGCCCGGCCGCCGCCCATTGGCC 

GGAGG 
AATCCCCAGGAATGCGAGCGCCCCTTTAAAA 

CADM1 
CTGCCCGGACTCCGCCTCCAGCGCA 

TGTCA 
TTAGCATCTCATTAGCTGTCCGCTCGGGCTC 

STK11 
CAGGCCTGTGGGATGGGCGGCCCGG 

AGA 

AGACTGCGCTCGGCCGTGTTCATACTTGTCCGTGG 

GC 

PYCARD 
CCAAGCTGGTCAGCTTCTACCTGGAG 

ACCT 
ACGGCGCCGAGCTCACCGCTAACGTGCTGCG 

PAX6 GGAGCATCCAATCGGCTGGCGCG 
AGGCCCCGGCGCTGCTTTGCATAAAGCAATATTTTG 

TGTGA 

CDKN2A GCAGGTTCTTGGTGACCCTCCGGA TTCGGCGCGCGTGCGGCCCGCCGCGAGTGAG 

GATA5 CCTTGGCGACAAGGACGCACG ACACGGGGCGGCCAGCGCGGAGCCCGGACCAGTG 

RARB GGCGGGAGGCGAGCGGGCGCA 
GGCGGAACACCGTTTTCCAAGCTAAGCCGCCGCA 

AATAAA 

CD44 GGAGAAGAAAGCCAGTGCGTCTCT GGGCGCAGGGGCCAGTGGGGCTCGGAGGCACAGG 

RB1 GGATGCCTCCTGGAAGGCGCCTGG 
ACCCACGCCAGGTTTCCCAGTTTAATTCCTCATGACT 

TAGCGTCCC 
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Tabula 6: Sekvence prob kit ME004 Tumor suppressor-4 (MRC Holland) 

gene 5' polovina proby 3' polovina proby 

EPHB2 TGCCCGGGCTGGATGGCTCATTCT GCTGGCTGCGCGGTGGCGGCGGCTGTGT 

BCL2 TGTGAGATGTCCAGCCAGCTGCACCTG ACGCCCTTCACCGCGCGGGGACGCTTTGCCA 

PTEN 
GCTCTTTCATTTTTAGGGCAAACGAGCC 

GAGT 
TACCGGGGAAGCGAGAGGTGGGGCGCTGCAAG 

NF1 CTTTCCCAGCCGCGCTCTCAATCTCTA 
GCTCGCTCGCGCTCCCTCTCCCCGGGCCGTGGA 

AAGGATC 

RARRES1 
CGACAGACACGGGCTCGGAGCGGGCA 

GT 

GCCGGCGCTCGCGGAAATAAGGCCGTGGTGGG 

CCCCT 

TERT TCTGTGTCCTGCCTGAAGGAGCTGGT GGCCCGAGTGCTGCAGAGGCTGTGCGAGCGCG 

THBS1 CCTCTCTCCGCCCCCCGCTGC 
CTGGCGCGCAACTTTCCAGCTAGAAAGTGAAG 

GGGGCGGG 

SFRP1 CATCTCGGGCCAGTAGAAGCCG 
AAGAACTGCATGACCGGCTCGCACGAGTCGCG 

CACGG 

IGF2R GCCGGGCCTCAGTTTCCCCTC 
CCACCGCGCCCTGCTGGATCGTGGCGGGTGC 

TTC 

NF1 GCTAGCCCCAGGGCGCCCTAACT 
TCCAACTCCGGGAGCAATCCAAACCCGGAGG 

CCGGCGG 

TWIST1 GCTGCCACCGTGGCCAGGACA 
GTCTCCTCCGACCGCTTCCTGGGCTGCGCTAG 

GGTTC 

APAF1 CAAATAAACACACCCCAAGCCCCA AGGGGCGGCCACCGCTGCCGCCGCGCACTCC 

PCNA CTCCGCCACCATGTTCGAGGC 
GCGCCTGGTCCAGGGCTCCATCCTCAAGAAG 

GTGTTG 

DNAJC15 CATCGCTCCAGTTGGCGAGAGTTT 
GCGCTACGCTGAGTACTTGCAGCCCTCGGCCA 

AACGG 

NTRK1 CCAAGTGACATGCTCACTCCCCTA 
GGCACGCGCGCCGCGAGGATGGAGCGCTGA 

GCCT 

PXMP4 CCACTGACAGCCGGAGGTTCCAGCT GCGCGCCCACAGCCCCTCGGTAGCGCCGCCG 

MEN1 GGGCTTGACCTGGGTGCGCTT 
TCTGGACAGACTTTACAGCCCCCGGGGGCAC 

AGT 

LMNA CCTGCCCGCAAGACCCTTGACTCAGTA GCCAAGGAGCGCGCCCGCCTGCAGCTGG 

APAF1 GCCGCTGCCCGAGTCCGGCAT 
TGGTGGGAACGCGGCGCGTCCCTGAGGCTTA 

GCC 

PCCA CTGAGCGCGGCGCTGCGGACCCTGAA GGTGAGGAGCAACGGGGCCTCGCGGGTCC 

PAX6 CATTTCCCGCTCTGGTTCAGGCGCAG 
GAGGAAGTGTTTTGCTGGAGGATGATGACAGA 

GGTCAG 

BMPR2 
CCACCTCATTCATTTAACCGAGATGAG 

ACAAT 

AATCATTGCTTTGGCATCAGTCTCTGTATTAGCT 

GTTTTGATAGTTGCCT 

RBM14 CGTCATGAGCTGCGCCGTCATGAA ACAGTTCGCCTTCGTGCACATGCGCGAGAAC 

MUS81 CAGATTCGAGAGCGGGGTCTT 
TGTGTAGGCGAGAGGAAGGCGGACAGCGCCC 

CCTGTG 

IGF2R CCAGTTTGCTTTGTTCCCGCTGC 
GCGTTTGCATCAGAGTTTCGCCAGCGGGGCAC 

CGGTGAGGC 

SFRP1 CCGCTCGCGAGGGAGGCGATT 
GGCTCCCGCGCCGGTGACGGACGTGGTAACG 

AGT 

GATA4 CGCACGTGACTCCCACAGGCCAGTCA 
GCGCCCTAGGGCCGAGTTGCTGGGCCGGGG 

ACCC 

PXMP4 CCAACGCAGCGTGGTAGCGGCGCTT 
GCGCAGCAGTGCGTTGACGACTACGAGCAG 

AGCCCTT 

MEN1 CCGCGGTGCCTAGTGTGGGATGTA 
AGCGCGGAGGTGGGCGAGGGGGACCGAGG 

CCA 

JAG1 
CCTGGTCAATGACTTCTACTGTGACT 

GTA 

AAAATGGGTGGAAAGGAAAGACCTGCCACTC 

ACGT 

MUS81 CCTTAGAGCCGCCAAGCTCAGGT 
TAGTCCGTTAAGCGCCGCCCAGCCAGTCCTC 

CCCG 

WIF1 
CCTGCAAATAGAGCGAGAACAGAAGA 

GCGGGA 

AGGGCTGGCGCGAGCGAGGTGCGAGCGAG 

GAG 

CDH1 
CGGTCCTGAGGAGCGGAGCGGCCTG 

GAA 

GCCTCGCGCGCTCCGGACCCCCCAGTGATG 

GGAGT 
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Obrázek 11: Fragmentační analýza pro kit ME002 

 

Nemetylovaná DNA po štěpení HhaI

Univerzálně metylovaná DNA po štěpení HhaI

Vzorek s metylovaným genem CDH13 po štěpení HhaI

Test počtu kopií (pouze ligace)
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Obrázek 12: Fragmentační analýza pro kit ME004 

 

Nemetylovaná DNA po štěpení HhaI

Univerzálně metylovaná DNA po štěpení HhaI

Vzorek s metylavaným genem TWIST1, APAF1, DNAJC15, NTRK1 a GATA4 po štěpení HhaI

Test počtu kopií (pouze ligace)
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4.5 Statistika 

 

Charakteristiky byly porovnány pomocí Fischerova přesného testu rozdílu dvou 

proporcí. Za statisticky signifikantní rozdíly byly považovány asociace, kde p-hodnota 

byla <0.05. 

 

4.6 Použité přístroje a software   

 

NanoDrop ND-1000 Spectrophotometer (Thermo Fisher Scientific, Wilmington, USA) 

Qubit (Invitrogen, Carlsbad, California, USA) 

Termocyklér Veriti® 96-Well Thermal Cycler (Applied Biosystems, Foster City, CA, 

USA) 

Termocyklér GeneAmp 9700 (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) 

Termocyklér GeneAmp 2400 (PerkinElmer z Waltham v MA, USA) 

Sekvenátor ABI3110 (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) 

B2 elektroforetické vany (OWL Separation Systems, Portsmouth, USA) 

zdroj napětí Power Pac 300 (Bio-Rad Laboratories Headquarters, Hercules, USA) 

UV transluminátor TVC312 A/F (Spectronics Corporation,Westbury, USA) 

a další běžné laboratorní přistroje jako vortexy a cetrifugy 

 

software: BioCapt Version 11.03 (Vilber Lourmat, Torcy, Francie) 

software: GeneMapper4.0 (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) 

software: MethPrimer (University of California San Francisco, San Francisco, CA, 

USA) 
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5. VÝSLEDKY 

 

5.1 Metylace genu TP53 u ovariálního karcinomu 

 

Metylace TP53 genu byla stanovena pomocí MSP s užitím již dříve 

publikovaných specifických primerů (Obrázek 13). Pomocí MSP pro gen TP53 se nám 

podařilo vyšetřit 103 vzorků: 66 vzorků ovariálního karcinomu a 37 kontrolních vzorků. 

Zbylých 6 vzorků se nám nepodařilo amplifikovat. Pomocí MSP byla zjištěna statisticky 

významně vyšší přítomnost metylace sledované CpG oblasti TP53 (p=0.04) u vzorků 

ovariálního karcinomu v porovnání s nenádorovou ovariální tkání. Sledovaná CpG 

oblast byla metylována u 34 z 66 (51.5%) vzorků ovariálního karcinomu, ale 

překvapivě i u 11 z 37 (29.7%) vzorků nenádorové ovariální tkáně.  

Střední věk (medián) v době diagnózy byl 54 let (rozmezí 21-79 let) u nádorové 

skupiny pacientek a 57 let (rozmezí 40-84 let) u kontrolní nenádorové skupiny. Stav 

metylace vzorků ovariálního karcinomu byl porovnán s klinicko-patologickými 

charakteristikami zahrnujícími věk, histologický typ, stádium a grade nádoru (Tabulka 

7). Nebyla nalezena žádná statisticky významná korelace mezi metylací sledované 

oblasti a uvedenými klinicko-patologickými charakteristikami (p>0.05). 

 

 

Obrázek 13:  Metylačně specifická PCR genu TP53  u nádorových vzorků. 

 ( + univerzálně metylovaná DNA: pozitivní kontrola, - univerzálně nemetylovaná 

DNA: negativní kontrola). Přítomnost PCR produktu v části značené U ukazuje na 

přítomnost nemetylované promotorové oblasti TP53, přítomnost PCR produktu v části 

značené M ukazuje na přítomnost metylace sledované CpG oblasti TP53. U vzorků 

číslo 1,2,3 je viditelná přítomnost částečné metylace promotorové oblasti TP53 a vzorek 

číslo 4 má nemetylovanou sledovanou oblast genu TP53. 
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Tabulka 7: Klinicko-patologické charakteristiky vs. metylace TP53 

charakteristika počet 

vzorků 

% 

vzorků 

p53 metylace(% 

vzorků) 

věk 

  

≤ 45 let 10 15.2 40 

> 45 let 56 84.8 53.6 

stage 

  

I. + II. 21 31.8 52.4 

III. + IV. 45 68.2 51.1 

histologie 

  

  

  

serózní 45 68.2 53.3 

endometroidní 15 22.7 40 

clear cell 2 3 100 

mucinózní 4 6.1 50 

grade 

  

  

  

1 11 16.7 45.5 

2 16 24.2 43.8 

3 37 56.1 56.8 

dediferencovaný 2 3 50 

 

5.2 Metylace GATA4 genu u ovariálního karcinomu 

 

Metylace GATA4 genu byla stanovena pomocí MSP s užitím nově navržených 

specifických primerů (Obrázek 14). Pomocí MSP pro gen GATA4 se nám podařilo 

vyšetřit 107 vzorků: 67 vzorků ovariálního karcinomu a 40 kontrolních vzorků. Zbylé 

dva vzorky se nám nepodařilo amplifikovat. Pomocí MSP byla zjištěna statisticky 

významně vyšší přítomnost metylace sledované CpG oblasti genu GATA4 (p<0.001) u 

vzorků ovariálního karcinomu v porovnání s nenádorovou ovariální tkání. Sledovaná 

CpG oblast byla metylována u 21 z 67 (31.3%) vzorků ovariálního karcinomu a 

žádného vzorku nenádorové ovariální tkáně.  

Střední věk (medián) v době diagnózy byl 54 let (rozmezí 21-79 let) u nádorové 

skupiny pacientek a 57.5 let (rozmezí 40-84 let) u kontrolní nenádorové skupiny. Stav 

metylace vzorků ovariálního karcinomu byl porovnám s klinicko-patologickými 

charakteristikami zahrnujícími věk, histologický typ, stádium a grade nádoru (Tabulka 

8). Přítomnost metylace ve sledované oblasti GATA4 genu byla statisticky významně 

vyšší u endometroidního typu v porovnání se serózním typem ovariálního karcinomu. 
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Obrázek 14: Metylačně specifická PCR genu GATA4  u nádorových vzorků.  

( + univerzálně metylovaná DNA: pozitivní kontrola, - univerzálně nemetylovaná DNA: 

negativní kontrola). Přítomnost PCR produktu v části značené U ukazuje na přítomnost 

nemetylované promotorové oblasti GATA4 genu, přítomnost PCR produktu v části 

značené M ukazuje na přítomnost metylace sledované CpG oblasti genu GATA4. U 

vzorku číslo 1 je viditelná přítomnost částečné metylace analyzovaného CpG místa 

GATA4 genu a vzorek číslo 2 má nemetylovanou sledovanou oblast genu GATA4 genu. 

 

Tabulka 8: Klinicko-patologické charakteristiky vs. metylace GATA4 

charakteristika Počet 

vzorků 

% 

vzorků 

GATA4 metylace (% 

vzorků) 

věk 

  

≤ 45 let 9 13.4 33.3 

> 45 let 58 86.6 31 

stage 

  

I. + II. 23 34.3 43.5 

III. + IV. 44 65.7 25 

histologie 

  

  

  

serózní 47 70.1 19.1* 

endometroidní 13 19.4 69.2* 

clear cell 2 3 50 

mucinózní 5 7.5 40 

grade 

  

  

  

1 12 17.9 33.3 

2 15 22.4 53.3 

3 38 56.7 23.7 

dediferencovaný 2 3 0 

* (p<0.05) 
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5.3 MS-MLPA kit ME002 

 

Metylace promotorových oblastí genů s užitím 15% cut-off 

 

MS-MLPA – kit ME002 (MRC-Holland, Amsterdam, The Netherlands) byl 

použit k analýze 109 vzorků: 69 vzorků ovariálního karcinomu a 40 kontrolních vzorků. 

S užitím cut-off hodnoty 15% byla prokázána statisticky významně vyšší metylace u 

genů MGMT (p=0.05), PAX5 (p=0.002), CDH13 (p<0.001), WT1 (p=0.045), THBS1 

(p=0.048), a GATA5 (p=0.05) u vzorků ovariálního karcinomu v porovnání s 

nenádorovou kontrolní skupinou. Naopak, u genu ESR1 byla pozorována signifikantně 

(p<0.001) vyšší četnost přítomnosti metylace v kontrolní skupině vzorků v porovnání se 

skupinou nádorových vzorků. U genu MSH6 byla pozorována vyšší četnost metylace 

(okolo 80%) v obou skupinách vzorků. U genů ATM, TP53, PTEN, VLH, GSTP1, RB1, 

MGMTb a PYCARD metylace nepřekročila 15% hranici. Ostatní geny také vykazovaly 

podstatné změny v metylaci mezi vzorky s nádorem ovárií v porovnání s nenádorovými 

vzorky ovárií. (Obrázek 15).  

 

Porovnání klinicko-patologických charakteristik s četností metylace jednotlivých genů 

 

 Střední věk (medián) v době diagnózy byl 54 let (rozmezí 21-79 let) u nádorové 

skupiny pacientek a 57.5 let (rozmezí 40-84 let) u kontrolní nenádorové skupiny. Stav 

metylace jednotlivých genů u vzorků ovariálního karcinomu byl porovnám s klinicko-

patologickými charakteristikami zahrnujícími věk, histologický typ, stádium a grade 

nádoru (Tabulka 9). 

U Genů MGMTa, PAX5, CDH13, THSB1 a GATA5 byla pozorována 

signifikantně (p<0.05) vyšší četnost metylace u endometroidního typu v porovnání se 

serózním histologickým typem ovariálního karcinomu (Tabulka 10). U genu WT1 jsme 

pozorovali signifikantně (p= 0.006) vyšší četnost metylace u vzorků v časných stádiích 

než v pozdních stádiích ovariálního karcinomu. Žádné statisticky výrazné rozdíly 

nebyly nalezeny mezi věkem diagnózy pacientek a různými stupni ovariálního 

karcinomu. 
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 * (p<0.05) 

Tabulka 9: Klinicko-patologické charakteristiky vs. metylace specifických genů 

charakteristika počet 

vzorků 

% 

vzorků 

% metylovaných vzorků specifických genů 

BRCA1 MGMTa PAX5 CDH13 WT1 ESR1 THSB1 GATA5 

věk 

 

≤ 45 let 10 14.5 0 10 20 60 20 10 10 10 

> 45 let 59 85.5 6.8 17 25.4 45.8 8.5 20.3 27.1 17 

stage 

 

I. + II. 23 33.3 0 8.3 25 62.5 25* 16.7 20.8 16.7 

III. + IV. 46 66.7 8.9 20 24.4 40 2.2* 20 26.7 15.6 

histologie 

 

 

 

serózní 48 69.6 6.3 10.4* 18.8* 37.8* 6.3 14.6 16.7* 8.3* 

endometroidní 14 20.3 7.1 35.7* 50* 78.6* 14.3 28.6 50* 42.9* 

clear cell 2 2.9 0 50 50 50 0 50 50 50 

mucinózní 5 7.2 0 0 0 80 40 20 20 20 

grade 

 

 

 

1 13 18.8 0 7.7 23.1 53.9 15.4 15.4 7.7 7.7 

2 16 23.2 6.3 25 31.3 50 18.8 25 31.3 25 

3 38 55.1 7.9 15.8 2.1 42.1 5.3 15.8 23.7 13.2 

dediferencovaný 2 2.9 0 0 50 100 0 50 100 50 
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Tabulka 10: Porovnání četnosti metylace vybraných 

genů u endometroidního a serózního histologického 

typu ovariálního karcinomu 

gene endometroidní 

(n=14) 

serózní 

(n=48) 

p-

hodnota 

BRCA1 7.1% 6.3% 1 

MGMTa 35.7% 10.4% 0.037 

PAX5 50% 18.8% 0.034 

CDH13 78.6% 37.8% 0.006 

WT1 14.3% 6.3% 0.58 

ESR1 28.6% 14.6% 0.25 

THSB1 50% 16.7% 0.017 

GATA5 42.9% 8.3% 0.006 
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    Obrázek 15: Metylace specifických genů u vzorků ovariálního karcinomu a kontrolních vzorků. 
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5.4 MS-MLPA kit ME004 

 

Metylace promotorových oblastí genů s užitím  20% cut-off 

 

MS-MLPA – kit ME004 (MRC-Holland, Amsterdam, The Netherlands) byl 

použit k analýze 74 vzorků: 44 vzorků ovariálního karcinomu a 30 kontrolních vzorků. 

Ostatní vzorky jsme z finančních důvodů neanalyzovali. S užitím cut-off hodnoty 20% 

byla prokázána statisticky významně vyšší metylace u genů NTRK1 (p=0.008), GATA4 

(p<0.001) a WIF1 (p=0.005) u vzorků ovariálního karcinomu v porovnání s 

nenádorovou kontrolní skupinou. U genů APAF1a a DNAJC15 byla pozorována vyšší 

četnost metylace (okolo 80%) v obou skupinách vzorků. U genů EPHB2, NF1a, 

THBS1, PCNA, MEN1a, LMNA, RBM14, IGF2Rb, MEN1b, MUS81 b a CDH1 

metylace nepřekročila 20% hranici. Ostatní geny také vykazovaly podstatné změny v 

metylaci mezi vzorky s nádorem ovárií v porovnání s nenádorovými vzorky ovárií. 

(Obrázek 16).  

 

Porovnání klinicko-patologických charakteristik s četností metylace jednotlivých genů 

 

Střední věk (medián) v době diagnózy byl 53 let (rozmezí 21-79 let) u nádorové 

skupiny pacientek a 56.5 let (rozmezí 40-84 let) u kontrolní nenádorové skupiny. Stav 

metylace jednotlivých genů u vzorků ovariálního karcinomu byl porovnám s klinicko-

patologickými charakteristikami zahrnujícími věk, histologický typ, stádium a grade 

nádoru (Tabulka 11). 

U Genu GATA4 byla pozorována signifikantně (p<0.05) vyšší četnost metylace 

u endometroidního typu v porovnání s mucinózním histologickým typem ovariálního 

karcinomu (Tabulka 5.5). Gen WIF1 vykazoval signifikantně (p= 0.045) vyšší četnost 

metylace u vzorků v pozdních stádiích než v stádiu I ovariálního karcinomu. U Genu 

PTEN byla pozorována signifikantně (p<0.05) vyšší četnost metylace v gradu 2 

v porovnání s ostatními grady (1,3) ovariálního karcinomu. Žádné statisticky výrazné 

rozdíly nebyly nalezeny mezi věkem diagnózy.  
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* (p<0.05) 

Tabulka 11: Klinicko-patologické charakteristiky vs. metylace specifických genů 

charakteristika počet 

vzorků 

% 

vzorků 

% metylovaných vzorků specifických genů 

PTEN TERT NTRK1 MUS81a GATA4 WIF1 

věk 

 

≤ 45 let 10 22.7 10 10 20 10 70 50 

> 45 let 34 77.3 8.8 17.7 20.6 14.7 54.1 17.7 

stage 

 

I. + II. 16 36.4 6.25 6.25 31.25 12.5 62.5 12.5 

III. + IV. 28 63.6 10.7 21.4 14.2 14.2 60.7 32.1 

histologie 

 

serózní 31 70.5 6.5 16.1 16.1 9.7 58.1 29 

endometroidní 9 20.5 0 0 50 0 25* 0 

mucinózní 

 

4 

 

9 

 

22.2 

 

22.2 22.2 

 

33.3 

 

88.9* 

 

22.2 

 

grade 

 

 

1 13 29.5 0 7.7 7.7 7.7 61.5 15.4 

2 8 18.2 37.5* 25 37.5 37.5 62.5 37.5 

3 23 52.3 4.3* 17.4 21.7 8.7 60.9 26.1 
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Obrázek 16: Metylace specifických genů u vzorků ovariálního karcinomu a kontrolních vzorků. 
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6. DISKUZE 

 

Vzhledem k tomu, že ovariální karcinom patří mezi příčinu nejčastějšího úmrtí 

na gynekologické zhoubné nádory a k onemocnění se širokou variabilitou klinické 

odpovědi, jsou intenzivně studovány především molekulárně-biologické parametry 

doprovázející toto onemocnění. Důraz je kladen na markery, které by mohly být použity 

pro screening a mohly přesněji určit prognózu nebo predikovat odpověď na léčbu. 

Pouze genetické alterace nejsou dostatečným vysvětlením všech změn 

doprovázejících nádorovou transformaci buňky, a to především změn v expresi 

jednotlivých genů. Proto je velké úsilí věnováno odhalování faktorů ležících mimo 

samotný sled nukleotidů. V této práci jsme se zaměřili právě na jednu z těchto 

epigenetických změn, a to na metylaci promotorových oblastí vybraných především 

tumor supresorových genů.  

Biologické vlastnosti ovariálního karcinomu jsou definovány na základě 

molekulárních změn v nádorových buňkách, zahrnujících inaktivaci tumor 

supresorových genů, stejně tak jako mutace a delece. V současné době je jasné, že de 

novo metylace promotorové oblasti je běžným mechanismem inaktivace tumor 

supresorových genů.  

Lidský gen pro tumor supresorový nukleární fosfoprotein p53 je lokalizován na 

krátkém raménku chromozomu 17, v poloze 17p13.1. Celková délka genu je přibližně 

20kb a je složen z 11 exonů, z nichž jeden je nekódující, a 10 intronů. (Lane, DP., 

1994). Promotorová oblast genu p53 byla sekvenována a bazální aktivita promotoru 

byla lokalizována v oblasti 85 bp (nukleotidy 760-844) (Tuck, SP. and Crawford, L., 

1989).  

Protein p53 je považován za jeden z nejdůležitějších regulátorů odpovědi na 

nejrůznější formy buněčného stresu. Je významný v několika fázích buněčného cyklu 

počínaje zástavou buněčného cyklu, přes inhibici replikace DNA, řízení diferenciace, 

regulaci transkripce a reparace DNA. V případě rozsáhlého poškození DNA, které již 

nelze opravit, indukuje tento protein smrt buňky apoptózou a tím brání přenosu 

poškozené DNA do dceřiných buněk. 

Vzhledem k tomu, že gen kódující protein p53 je nejčastěji mutovaným genem u 

ovariálního karcinomu (50-70%) (Marks, JR. et al., 1991), patří ve spojitosti s tímto 

onemocněním mezi nejvíce studované geny. Nicméně, jeho metylace u ovariálního 

karcinomu nebyla doposud popsána. Metylace jednoho z nejdůležitějších tumor 
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supresorových genů p53 byla prokázána u různých malignit. Kang et al. odhalili 

metylaci p53 promotoru u 3 z 19 (16%) p53 „wild type“ karcinomu prsu. Amatya et al. 

prokázali metylaci p53 promotoru u více než 60% gliomů. Agirre et al. pozorovali 

metylaci p53 promotoru u 8 z 25 případů (32%) akutní lymfoblastické leukémie. 

Pogribny a James poukázali na to, že p53 „wild type“ hepatocelulární karcinom 

vykazuje významnou metylaci promotorové oblasti p53. Vzhledem k výše uvedeným 

publikacím jsme se na počátku naší práce zaměřili na průkaz metylace již známého CpG 

místa p53 genu.  

S využitím již dříve publikovaných primerů (Amatya, VJ. et al., 2005) jsme 

v naší studii prokázali  metylaci sledovaného CpG místa p53 promotoru u 34 z 66 

(51.5%) vzorků ovariálního karcinomu, zatímco frekvence metylace v tomtéž místě u 

nemaligních vzorků byla 11 z 37 (29.7%). Statisticky významná odlišnost v 

frekvenci metylace p53 promotoru  u nádorové a nenádorové skupiny naznačuje, že 

metylace promotorové oblasti p53 genu může přispívat k nádorové transformaci.  

Metylace promotorové oblasti genu p53 může být asociována se stádiem, 

gradingem a histologickým typem nádoru. Nicméně, v naší studii jsme neprokázali 

statisticky významnou korelaci mezi stavem metylace a klinicko-patologickými 

charakteristikami pacientek s ovariálním karcinomem. Přítomnost metylace promotoru 

p53 mírně stoupala u nádorů s pokročilým gradingem (grade 3). Přítomnost metylace 

p53 promotoru také stoupala (100%) u světlobuněčného typu ovariálního karcinomu; 

nicméně není možné vyvozovat z tohoto pozorování žádné závěry, vzhledem k tomu, že 

počet vzorků v této podskupině je příliš malý (n=2). Z výše uvedeného je patrné, že je 

nutné provést studii s větším počtem vzorku, abychom mohli rozhodnout, zda metylace 

promotoru p53 je asociována s klinicko-patologickými charakteristikami ovariálního 

karcinomu. 

Další gen, u kterého jsme se zaměřili na sledování přítomnosti metylace 

promotorové oblasti s využitím MSP u ovariálního karcinomu byl transkripční faktor 

GATA4.  

Rodina transkripčních faktorů GATA patří mezi klíčové regulátory specifikace a 

diferenciace mnoha tkání (Zheng, R. and Blobel, GA., 2010). U obratlovců bylo 

charakterizováno a klasifikováno 6 odlišných GATA proteinů. Na základě jejich 

strukturálních a  expresních vzoru byly tyto proteiny rozděleny do dvou podskupin. 

GATA1, GATA2 a GATA3 hrají důležitou roli ve vývoji a diferenciaci 

hematopoetických buněčných liniích, zatímco GATA4, GATA5 a GATA6 jsou 
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exprimovány u různých mezodermu a endodermu odvozených tkání, jako je srdce, játra, 

plíce, gonády a střeva, kde hrají kritickou roli v regulaci tkáňově specifické genové 

exprese (Orkin, SH., 1992, Molkentin, JD., 2000). 

Předpokládá se, že GATA4 a GATA5 mají tendenci ovlivňovat plně 

diferencované epiteální buňky, zatímco GATA6 je exprimován u nezralých 

proliferujících buněk v intestinálních kryptách. Tyto poznatky poukazují na GATA4 a 

GATA5 jako na potenciální tumor supresorové geny a na GATA6 jako na potenciální 

onkogen (Zheng, R., Blobel, GA., 2010). 

Nejen genetické změny, ale také epigenetické změny, jako je metylace CpG 

ostrůvků v promotorových oblastech genů, hrají důležitou roli ve ztrátě funkce GATA 

genů. Časté metylace v GATA4 a GATA5 genu byly pozorovány u primárních 

gastrointestinálních nádorů (Akiyama, Y. et al., 2003), u nádorů plic (Guo, M. et al., 

2004) a také vaječníků (Wakana, K. et al., 2006). 

Rodina GATA transkripčních faktorů se podílí na regulaci genové exprese a 

buněčné diferenciace. U ovariálního karcinomu byly často pozorovány odchylky 

v expresi GATA4 (Lassus, H. et al., 2001, Capo-chichi, CD. et al., 2003, Cai, KQ. et al., 

2009). Capo-chichi et al. poukázali na ztrátu exprese GATA4 zejména u serózních typu 

karcinomů ovária, přičemž u mucinózních karcinomů byla exprese zachována. Dále 

ztrátu exprese GATA4 popsali Cai et al., a to u serózního, světlobuněčného i 

endometroidního typu ovariálního karcinomu. Na druhé straně McEachin et al. 

prokázali, že většina vzorků ovariálního karcinomu povrchového epitelu si expresi 

GATA4 zachovala. Tato zjištění naznačují, že GATA4 transkripční faktor hraje důležitou 

roli v karcinogenezi ovariálního karcinomu a zdá se, že je spojen i histologickým typem 

ovariálního karcinomu. 

S využitím nově navržených primerů se nám v naší studii podařilo odhalit 

metylaci promotorové oblasti GATA4 u 27 z 67 (31.3%) vzorků ovariálního karcinomu. 

Statisticky významně vyšší četnost metylace sledovaného CpG místa GATA4 promotoru 

u nádorové skupiny v porovnání s nenádorovou skupinou naznačuje, že metylace 

GATA4 promotoru může hrát důležitou roli v karcinogenezi ovariálního karcinomu. 

Tato data korelují s výsledky výzkumu Tokijské skupiny Wakana et. al.  přestože 

analyzovali metylaci GATA4 promotoru v odlišném místě, prokázali častou metylaci 

GATA4 promotoru u buněčných linií odvozených od buněk ovariálního karcinomu a u 

patnácti pacientů s ovariálním karcinomem. Na podkladě těchto výsledků můžeme říci, 

že metylace GATA4 promotoru hraje důležitou roli v ovariální karcinogenezi, zejména 
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pak u endometroidního typu. Tato skutečnost by mohla být v budoucnosti využita pro 

screening ovariálního karcinomu, protože metylovaná DNA se objevuje v tělesných 

tekutinách, například v plazmě pacientek s ovariálním karcinomem. Vzhledem k tomu, 

že stupeň metylace DNA izolované z plazmy koreluje se stupněm metylace DNA 

izolované z nádorové tkáně, předpokládá se, že zdrojem metylované DNA v plazmě 

jsou právě nádorové buňky (Ibanez de Caceres, I. et al., 2004). 

Naše studie je první studií, která prokázala statisticky významně vyšší četnost 

metylace GATA4 promotoru u endometroidního typu v porovnání se serózním typem 

ovariálního karcinomu (69.2% vs. 19.1%). Incidence GATA4 metylace se slabě zvyšuje 

u časných stádií v porovnání s pozdními stádii ovariálního karcinomu (43.5% vs. 25%); 

nicméně vzhledem k nízkému počtu vzorků v této podskupině není prokazatelná 

statistická významnost a nemůžeme tedy z těchto dat vyvozovat žádné závěry. Z 

porovnání dalších klinicko-patologických charakteristik je patrná vyšší četnost metylace 

u vzorků v gradu 2, než v ostatních gradech. K prokázání souvislosti metylace GATA4 

promotoru se stádiem a gradingem nádoru je nutná další studie s větším počtem vzorků. 

Integrované genomické analýzy ovariálního karcinomu ukazují čtyři podtypy 

ovariálního karcinomu v souvislosti s metylací promotoru. Tyto podtypy signifikantně 

souvisejí s odchylkami v BRCA inaktivaci, s přežitím a věkem pacientek. Rozdíly mezi 

podtypy ovariálního karcinomu pravděpodobně odráží kombinaci etiologických a 

rodových účinků a představují větší prostor pro zlepšení managementu specifické léčby  

ovariálního karcinomu prostřednictvím podtypu navržené péče (Cancer Genome Atlas 

Research Network, 2011). Naše studie ukázala metylaci promotoru GATA4 u 31.3% 

vzorků ovariálního karcinomu, zejména u endometroidního typu. Na podkladě těchto 

dat, můžeme předpokládat, že právě tato část vzorků může představovat určitou 

podskupinu ovariálního karcinomu. 

Další částí studie bylo zavedení a zoptimalizování MS-MLPA a vyšetření 

metylačního profilu vybraných genů. Pro tuto studii jsme zvolili k analýze dva kity 

dodávané firmou MRC-Holland a analyzovali jsme pomocí nich 47 tumor 

supresorových genů. 

Metylace analyzovaných CpG míst genů ATM, TP53, PTEN, VLH, GSTP1, 

RB1a, MGMTb, PYCARD, EPHB2, NF1a, THBS1, PCNA, MEN1a, LMNA, RBM14, 

IGF2Rb, MEN1b, MUS81b a CDH1 nikdy nepřekročila zvolený práh pro metylaci, což 

naznačuje, že metylace těchto CpG míst pravděpodobně nehraje důležitou roli při 

vzniku a vývoji ovariálního karcinomu. Na druhé straně sledovaná CpG místa genů 
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BRCA1, BRCA2, MGMTa, PAX5, CDH13, TP73, WT1, CHFR, ESR1, MSH6, 

THSB1, CADM1, STK11, PAX6, CDKN2A, GATA5, RARB, CD44, RB1b, BCL2, 

PTEN, RARRES1, TERT, SFRP1a, IGF2Ra, NF1b, TWIST1, APAF1a, DNAJC15, 

NTRK1, PXMP4, APAF1b, PCCA, PAX6, MUS81a, SFRP1b, GATA4, PXMP4 a WIF 

vykazovala metylaci v různém rozsahu nad zvolenou cut-off hodnotu. U genů MSH6, 

APAF1a a DNAJC15 se vyskytovala metylace s vysokou frekvencí jak u vzorků 

ovariálního karcinomu, tak v kontrolní skupině.  

U genu MSH6 byla prokázána častá metylace u karcinomu prsu a také normální 

prsní tkáně (Moelans, CB. et al., 2011). Vzhledem k tomu, že jsme v naší studii rovněž 

prokázali velmi častou  metylaci MSH6 jak u ovariální nádorové, tak nenádorové tkáně, 

je možné usuzovat, že tato metylace může být specifická pro ovariální a prsní tkáň. 

Naše výsledky naznačují, že stejně tak by mohla být pro ovariální tkáň specifická 

metylace v promotorových oblastech genů APAF1a a DNAJC15. 

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. Tento poznatek naznačuje, že metylace 

promotorových oblastí těchto tumor supresorových genů může hrát důležitou roli 

v karcinogenezi ovariálního karcinomu. Sledování metylace těchto genů by mohlo být 

v budoucnosti využito pro screening ovariálního karcinomu, jelikož jak již bylo 

zmíněno metylovaná DNA může být prokázána i v plazmě pacientů (Ibanez de Caceres, 

I. et al., 2004). Dále by mohla mít metylace těchto genů význam v chemoterapii 

založené na epigenetických změnách, jelikož např. rezistence k derivátům platiny je 

silně spojována  s metylací indukovanou odpovědí (Asadollahi, R. et al., 2010). 

O-6-methylguanine-DNA methyltransferáza (MGMT) je protein podílející se na 

opravě DNA. Odstraněním cytotoxických aduktů 6-O-methylguaninu v DNA zabraňuje 

vzniku DNA „crosslinks“. Roh et al. prokázali metylaci promotoru MGMT u 14.7% 

mucinózních a světlobuněčných typů ovariálního karcinomu. Naše data z MS-MLPA, 

přestože jsou zaměřeny na průkaz metylace v jiném CpG místě se s jejich výzkumem 

shodují, což podporuje myšlenku, že MGMT se významně podílí na vzniku a progresi 

ovariálního karcinomu. 

PAX5 (paired box gene 5)  patří do rodiny transkripčních faktorů PAX. Hlavním 

rysem této genové rodiny je nový, velmi konzervativní DNA vazebný motiv, známý 

jako párové pole. PAX proteiny jsou důležitými regulátory v časném vývoji a ovlivňují 

expresi genů podílejících se na nádorové transformaci. Naše studie je první studií, která 
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prokázala u ovariálního karcinomu statisticky významně vyšší metylaci promotorové 

oblasti genu PAX5. U ostatních nádorových onemocnění byla metylace PAX5 

pozorována v 0-6% (Palmisano, WA. et al., 2003)  

Protein kódovaný THBS1 (thrombospondin 1) genem je podjednotkou 

disulfidicky propojené homotrimerické bílkoviny. Tato bílkovina je adhezivní 

glykoprotein, který zprostředkovává interakce buňka-buňka a buňka-matrix. Může se 

vázat na fibrinogen, fibrinonektin, lamin a kolagen typu V. Bylo prokázáno, že hraje 

důležitou roli při agregaci destiček, angiogenezi a tumorgenezi. Naše studie je opět 

první studií, která prokázala statisticky významně vyšší metylaci promotorové oblasti 

THBS1 u ovariálního karcinomu. U ostatních nádorových onemocnění byla metylace 

THBS1 pozorována v 2-43% (Bonazzi, VF. et al., 2011).  

Metylace genů WT1 (Wilms tumor suppressor 1) a výše popsaného GATA5 

transkripčního faktoru již byla u ovariálního karcinomu popsána (Kaneuchi, M. et al., 

2005, Wakana, K. et al., 2006, Montavon, C. et al., 2012). Gen WT1 kóduje transkripční 

faktor, který na C- konci obsahuje čtyři zinkové motivy a na N-konci prolin/glutanim 

bohaté DNA-vazebné domény. Tento transkripční faktor má důležitou roli v normálním 

vývoji urogenitálního systému. Kaneuchi et al. prokázali pomocí MSP metylaci u 88.2% 

světlobuněčných a u 24% serózních histologických podtypů ovariálního karcinomu. 

Naše data získaná z MS-MLPA ukazují metylaci u 10% ovariálního karcinomu (0% 

světlobuněčný, 6.3% serózní). Tento rozdíl může být způsobený tím, že byla sledována 

metylace v jiném CpG místě promotové oblasti. Toto zjištění demonstruje důležitost 

polohy CpG dinukleotidů, což je diskutováno v článku ‘Analysis of Promoter CpG 

Island Hypermethylation in Cancer: Location, Location, Location!’ (Vlodrop, IJ. et al., 

2011). 

H-kadherin (kadherin 13) kódovaný genem CDH13 patří do skupiny kadherinů, 

které zajišťují buněčný kontakt. H-kadherin je lokalizovaný na povrchu buněčné 

membrány, do níž je zakotven pomocí GPI kotvy. Tento protein postrádá 

cytoplazmatickou doménu charakterizující ostatní členy kadherinové rodiny, a proto 

není považován za buňka-buňka adhezní glykoprotein. H-kadherin působí jako 

negativní regulátor růstu axonů během nervové diferenciace. Také chrání cévní 

endotelové buňky před oxidačním stresem indukovanou apoptózou a je spojován 

s odolností proti ateroskleróze. Gen CDH13 je často metylovaný u mnoha typů nádorů. 

Gen CDH13 je často metylován také u dědičného i sporadického ovariálního karcinomu 

(Bol, GM. et al., 2010). Bol et al. analyzovali metylaci CDH13 také pomocí MS-MLPA, 
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ovšem jiným kitem (ME001B), analyzovali tedy odlišné CpG místo. U ovariálního 

karcinomu byl tedy v obou těchto CpG místech prokázán významný stupeň metylace. 

Naše studie tak potvrzuje, že metylace CDH13 hraje důležitou roli v karcinogenezi 

ovariálního karcinomu (metylaváno bylo více než 50% vzorků ovariálního karcinomu). 

NTRK1 (Neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 1) gen kóduje protein z 

rodiny neurotrofních tyrozin kinázových receptorů (NTKR family). Kináza vázající se 

na tento receptor fosforyluje sebe a proteiny zapojené do MAPK dráhy. V naší studii 

jsem prokázali signifikantně vyšší četnost metylace tohoto genu u vzorků ovariálního 

karcinomu v porovnání s kontrolní nenádorovou tkání. Tapia et al. poukázali na vyšší 

expresi NTRK1 u ovariálního karcinomu, jako potenciálního markeru ovariálního 

karcinomu. Toto tvrzení v korelaci s naším experimentem může naznačovat, že 

sledované CpG místo může být nejenom metylované, ale hydroxymetylované, protože 

hydroxymetylace má opačný dopad na expresi DNA v porovnání s metylací. Na druhé 

straně je nutné si uvědomit, že jsem analyzovali pouze jedno jediné CpG místo v celé 

promotorové oblasti, které nemusí mít na genovou expresi vliv.  

Pomocí MS-MLPA jsem prokázali stejně jako pomocí MSP statisticky 

významně vyšší četnost metylace GATA4 genu u ovariálního karcinomu. MSP  

prokázala metylaci u 31.3% vzorků ovariálního karcinomu a u žádného vzorku 

nenádorové kontrolní tkáně.  MS-MLPA, která sledovala metylaci pouze jednoho CpG 

místa prokázala metylaci u 61.4% vzorků ovariálního karcinomu a u žádného vzorku 

nenádorové kontrolní tkáně. Tento rozdíl je daný tím, že navržené primery pro MSP 

pokrývají 4 CpG místa, přičemž jedno z toho je stejné jako u MS-MLPA.  Naše data 

společně se studiemi Wakana et al. a Montavon et al. prokazují význam metylace u 

ovariálního karcinomu. Naše studie tedy nejen že potvrdila význam metylace GATA4 

genu u ovariálního karcinomu, ale současně také odhalila nová CpG místa GATA4 

promotorové oblasti, která jsou metylována pouze u ovariálního karcinomu. 

Protein kódovaný genem WIF1 funguje jako inhibitor WNT proteinů, které jsou 

extracelulárními signálními molekulami hrajícími důležitou roli v embryonálním vývoji. 

Tento protein se skládá z domény WNT inhibičního faktoru (WIF) a z pěti EGF-like 

domén (epidermal growth factor), a tak je zapojený do mezodermální segmentace. 

WIF1 gen působí jako tumor supresorový gen, jehož epigenetická regulace byla 

prokázána u několika nádorů (Mazieres, J. et al, 2004, Taniguchi, H. et al., 2005, Deng, 

Y. et al., 2010). Naše studie poukazuje na význam epigenetické regulace WIF1 genu 

také u ovariálního karcinomu, zejména pak u pokročilých stádií. 
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Na rozdíl od ostatních genů u ESR1 byla prokázána statisticky významně 

(p<0.001) vyšší četnost metylace u kontrolních nenádorových vzorků v porovnání 

s nádorovou tkání. ESR1 patří do skupiny nukleárních receptorů aktivovaných ligandy. 

Skládá se z několika důležitých domén vázajících hormony, DNA a aktivační 

transkripční faktory. Tento protein se nachází v jádru, kde může tvořit homodimery a 

společně s ESR2 heterodimery. Estrogen a jeho receptory mají nezastupitelnou roli 

v sexuálním vývoji a funkci reprodukčních orgánů. Estrogenové receptory jsou 

zapojeny taktéž do mnoha patologických procesů, jako nádor prsu, endometriální 

karcinom a osteoporóza. U karcinomu prsu byla již dříve prokázána metylace ESR1, 

která byla statisticky významně spojená se sníženou expresí estrogenového receptoru α 

(ERα) (Gaudet, MM. et al., 2009). Tato publikace společně s našimi daty naznačuje, že 

by mohla být u nenádorové ovariální tkáně snížená exprese Erα  v porovnání 

s nádorovou ovariální tkání a mohla by být touto cestou ovlivněna metabolická aktivita 

nádorových buněk. 

Změny v metylaci DNA u ovariálního karcinomu jsou často spojovány 

s klinicko-patologickými charakteristikami (Asadollahi, R. et al., 2010).  Montavon et 

al. prokázali vyšší četnost metylace u „high grade“ serózních nádorů ovárií. Abou-Zeid 

et al. ukázali vyšší frekvenci metylace CDKN2A u málo diferencovaných (grade3) 

nádorů. V naší studii vybrané tumor supresorové geny analyzované pomocí MS-MLPA 

také korelovaly s gradingem tumoru. Nádorové vzorky gradu 2 vykazovaly statisticky 

významně vyšší frekvenci metylace PTEN genu v porovnání s gradem 1, 3. Vzhledem 

k malému počtu vzorků v gradu 2 však nemůžeme z této skutečnosti vyvozovat žádné 

závěry. K prokázání spojitosti mezi metylací PTEN a gradingem je nutná další studie 

s větším počtěm vzorků v této subkategorii. Z histologického hlediska jsme prokázali 

významně vyšší četnost metylace u endometroidního podtypu ovariálního karcinomu, a 

to zejména u genů MGMTa, PAX5, CDH13, THSB1,GATA5 a GATA4. Se stádiem 

nemoci potom významně korelovala metylace WT1 (časná stádia) a WIF1 (pozdní 

stádia) genů.  
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7. ZÁVĚRY 

 

V naší práci jsme se zabývali studiem metylace DNA u ovariálního karcinomu 

jakožto nejčastější příčiny úmrtí pacientek na gynekologické zhoubné nádory. 

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 pak byla analýza vybraných CpG míst 

především tumor supresorových genů. 

Závěrem můžeme říci, že se nám podařilo zavést a zoptimalizovat MSP a MS-

MLPA, které jsou použitelné pro analýzu metylace málo kvalitní DNA izolované 

z parafínových bločků. Pomocí MS-MLPA je dokonce možné analyzovat téměř všechny 

izolované vzorky. Tato skutečnost je dána především tím, že na rozdíl od MSP MS-

MLPA nevyžaduje poměrně agresivní hydrogensiřičitanovou přeměnu, jejíž negativní 

dopad se projeví zejména u málo kvalitní fragmentované DNA izolované z tkáně 

fixované formalínem, zalité parafínem.  

Díky našemu projektu byla popsána u ovariálního karcinomu významnost 

metylace u dosud ještě nepopsaných CpG míst. Naše studie ukázala u vzorků 

ovariálního karcinomu statisticky významné změny ve frekvenci metylace sledovaných 

CpG míst u genů TP53, GATA4, MGMTa, PAX5, CDH13, WT1, THBS1, GATA5, 

ESR1, NTRK1 a WIF1. Frekvence metylace jednotlivých CpG míst dokonce 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 

charakterizované epigenetické charakteristiky mohou mít v budoucnu své využití 

v programu screeningu ovariálního karcinomu, terapeutickém přístupu a individualizaci 

léčby zejména u platina rezistentních nádorů ovárií.  

V současné době pokračujeme v našem výzkumu, přičemž se zaměřujeme na 

detailnější prozkoumání metylace promotorových oblastí genu GATA4 a CDH13. 

Využíváme sekvenování nové generace (platformu Roche 454). V budoucnu 

bychom naší studii chtěli nadále prohlubovat a rozšířit sledovaní změn v metylaci 
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vybraných CpG míst u tkáňových vzorků na analýzu volné nádorové DNA izolované 

z plazmy pacientek s ovariálním karcinomem, a to zejména vysoce citlivými metylačně 

specifickými real-time technikami. 

 

 

 

Dosažení cílů: 

 

1. Zavedli a zoptimalizovali jsme dvě metodiky – MSP (Metylačně specifickou 

PCR) a MS-MLPA (Methylation Specific Multiplex Ligation-dependent 

Probe Amplification). 

 

2. 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. 

 

3. Prokázali jsme souvislost metylace promotorových oblastí sledovaných genů 

s ovariálním karcinomem, viz. publikace: Methylation in the p53 promoter in 

epithelial ovarian cancer, Methylation analysis of tumor suppressor genes in 

ovarian cancer using MS-MLPA a Promoter methylation of GATA4, WIF1, 

NTRK1 and other selected tumor suppressor genes in ovarian cancer v 

příloze. 

 

4. Prokázali jsem korelaci metylace vybraných genů s klinicko-patologickými 

charakteristikami ovariálního karcinomu, viz. publikace: Methylation in the 

p53 promoter in epithelial ovarian cancer, Methylation analysis of tumor 

suppressor genes in ovarian cancer using MS-MLPA a Promoter methylation 

of GATA4, WIF1, NTRK1 and other selected tumor suppressor genes in 

ovarian cancer v příloze. 
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9. PŘÍLOHY  

 

Příloha 1: Prvoautorský původní článek v časopise Folia Biologica (IF=1,151) 
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Příloha 2: Prvoautorský původní článek v časopise Clinical and Translational 

Oncology (IF=1,327) 
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Příloha 3: Prvoautorský původní článek v časopise Folia Biologica (IF=1,151) 
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Příloha 4: Prvoautorský přehledový článek v časopise Klinická biochemie a 
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Příloha 5: Prvoautorský přehledový článek v časopise Časopis lékařů českých 
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