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SOUHRN 

Úvod: Cílem této práce bylo zhodnotit vliv genetických faktorů a životního stylu na riziko vzniku a 

progresi karcinomu kolorekta (CRC). Práce sledovala vybrané alterace v genech enzymů biotransformace 

(CYP1B1, GSTM1, GSTT1, GSTP1, NQO1 a EPHX1) a v genech zapojených v odpovědi na poškození 

DNA (CHEK2 a NBN) jako potenciální rizikové faktory CRC. Dalším cílem práce bylo vyhodnotit míru 

exprese všech známých lidských ABC transportérů (ATP-dependentní transmembránové proteiny 

schopné vylučovat protinádorová léčiva z buněk), ve vztahu k prognose a predikci úspěšnosti léčby 

karcinomu kolorekta. 

Materiál a metody: Genetické alterace byly detekovány pomocí real-time PCR, alel-specifické PCR, 

RFLP-PCR a klasickou sekvenací DNA izolované z periferních lymfocytů. Byla hodnocena frekvence 

polymorfismů a jejich význam vzhledem k dostupným epidemiologickým údajům. Genová exprese byla 

stanovena pomocí qRT-PCR v párových vzorcích nádorové a okolní zdravé tkáně. Byla hodnocena 

stabilita exprese 23 referenčních genů, 6 z nich bylo následně použito pro normalizaci dat. Výsledky byly 

hodnoceny programy REST2009 a SPSS. 

Výsledky: Významně nižší riziko CRC bylo zjištěno u jedinců s variantní alelou Ser v kodonu 

453 genu CYP1B1 (rs1800440) oproti jedincům s divokou alelou (aOR=0,68; CI=0,51-0,89). 

Ochranný efekt polymorfismu CYP1B1 v kodonu 453 byl ještě umocněn v kombinaci 

s polymorfismem rs1056836 v kodonu 432 (aOR=0,53; CI=0,34-0,83). S mírně zvýšeným 

rizikem CRC byl spojen genotyp GSTM1-null (aOR=1,30; CI=1,01-1,68). Kombinace GSTM1-

null a GSTT1-null byla spojena s významně vyšším rizikem CRC oproti nedeletovaným genům 

(aOR=1,58; CI=1,01-2,47). Zvýšené riziko CRC bylo spojeno také s mutacemi v genu CHEK2 v 

oblasti kódující FHA doménu (OR=2,3; 95%CI=1,3-4,0), a také s nejčastější mutací I157T 

(OR=2,0; 95%CI=1,1-3,6). Výsledky této studie ukazují, že mutace I157T a další alterace v její 

blízkosti předurčovaly jedince k náchylnosti ke sporadické, nikoliv však familiární formě CRC v 

české populaci. Ostatní polymorfismy sledované v předkládané práci neměly na riziko CRC 

podstatný vliv. Vyhodnocením hladin exprese všech 49 lidských ABC transportérů bylo zjištěno, 

že exprese většiny studovaných ABC transportérů byla v nádorové tkáni oproti kontrolní tkáni 

snížena nebo nezměněna. V nádorové tkáni byla zvýšena exprese ABCA12, A13, B6, C1, C2 a E1 

oproti zdravé kontrolní tkáni. Hladina exprese ABCA12, C7 a C8 rostla ve směru z tlustého 

střeva ke konečníku. Opačný trend byl pozorován u genů ABCB9, B11, G5 a G8. Míra exprese 

genu ABCC10 v nádorové tkáni korelovala se stupněm diferenciace nádoru (p=0,01). Gen 

ABCC10 je tak potencionálním prognostickým faktorem CRC. U pacientů nereagujících na 
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paliativní chemoterapii byla významně nižší hladina exprese genů ABCC6, C11, F1 a F2 ve 

srovnání s pacienty odpovídajícími na léčbu. Významně kratší bezpříznakové přežívání 

adjuvantně léčených pacientů bylo zjištěno u pacientů s nízkou mírou exprese ABCA7, A13, B4, 

C11 a D4. Gen ABCC11 tak může být slibným kandidátem pro validační studie zabývající se 

účinností chemoterapie na bázi 5-FU. 

Závěr:  Výsledky studie poskytují další důkaz, že interakce mezi alteracemi v genech 

biotransformace a DNA reparace přispívají ke karcinogenesi kolorekta. Tato práce podává také 

komplexní pohled na expresní profil všech známých ABC transportérů u pacientů s karcinomem 

kolorekta. Tyto výsledky, budou-li ověřeny v nezávislé studii, mohou přispět k vytvoření 

markerů optimalizované protinádorové léčby a ke zlepšení rovnováhy mezi účinností a profily 

toxicity terapie. 
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SUMMARY 

Introduction: The aim of this study was to evaluate the role of genetic and lifestyle factors 

in the risk of onset and progression of colorectal cancer (CRC). This study followed selected 

genetic alterations in xenobiotic-metabolizing enzymes (CYP1B1, GSTM1, GSTT1, GSTP1, 

NQO1 and EPHX1) and genes involved in response to DNA damage (CHEK2 and NBN), as 

potential CRC susceptibility factors. Another aim of this study was to investigate expression 

profile of all human ABC transporter genes to follow their prognostic and predictive potential in 

colorectal carcinoma. 

Materials and methods: The genetic alterations were detected using real-time PCR, allele-

specific PCR, RFLP-PCR and DNA sequencing methods in DNA samples extracted from 

peripheral blood lymphocytes of patients. The frequency of polymorphisms was evaluated and 

their importance was assessed with regard to the available epidemiological data. Gene expression 

was determined by qRT-PCR in paired samples of tumor and distant unaffected mucosa tissues. 

Stability of 23 reference genes was assessed and 6 reference genes were then used for 

normalization. Results were evaluated by REST2009 and SPSS programs. 

Results: Carriers of variant Ser allele in codon 453 of CYP1B1 (rs1800440) were at a 

significantly lower risk of CRC compared to carriers of the wild-type allele (aOR=0,68; CI=0,51-

0,89). The combination of polymorphisms in codons 453 and 432 (rs1056836) of CYP1B1 

further increased the protective effect (aOR=0,53; CI=0,34-0,83). The GSTM1-null genotype was 

associated with a moderately elevated CRC risk (aOR=1,30; CI=1,01-1,68). Combined GSTM1-

null and GSTT1-null genotype was associated with a significantly higher CRC risk compared to 

the presence of both full-length genes (aOR=1,58; CI=1,01-2,47). The increased risk of CRC was 

also associated with mutations in FHA domain of CHEK2 gene (OR=2,3; 95% CI=1,3–4,0), and 

with the most frequent I157T mutation (OR=2,0; 95% CI=1,1–3,6). The results of the study 

suggest that the I157T and other alterations in its proximity predispose to sporadic but not to 

familial CRC in the Czech population. The rest of the observed polymorphisms had any 

significant effect on CRC risk. By the evaluation of the expression levels of all 49 members of 

the human ABC transporters we found that the majority of the studied ABCs were down-

regulated or unchanged between tumours and control tissues. ABCA12, A13, B6, C1, C2 and E1 

were upregulated in tumours versus control tissues. Transcript levels of ABCA12, C7 and C8 

increased in direction from colon to rectum. Additionally, transcript levels of ABCB9, B11, G5 

and G8 followed the reverse significant trend. The transcript level of ABCC10 in tumours 
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correlated with the grade (P=0,01). Therefore, the gene ABCC10 appears to be a potential 

prognostic factor of CRC. Transcript levels of ABCC6, C11, F1 and F2 were significantly lower 

in non-responders to palliative chemotherapy in comparison with responders. The disease-free 

interval of patients treated by adjuvant chemotherapy was significantly shorter in patients with 

low transcript levels of ABCA7, A13, B4, C11 and D4. Therefore ABCC11 may be a promising 

candidate marker for a validation study on 5-FU therapy outcome. 

Conclusions: These results provide further evidence that interaction between metabolic and 

DNA repair gene variants contributes to colorectal carcinogenesis. This study gives a 

comprehensive view of the expression profiles of all known ABC transpoters in patients with 

colorectal cancer. The results, if validated by an independent study, may contribute to the 

establishment of markers of optimized anticancer therapy and improve balance between therapy 

efficiency and toxicity profiles. 
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1 TEORETICKÝ ÚVOD 

1.1 Epidemiologie a etiologie karcinomu kolorekta 

 Kolorektální karcinom (CRC) je jedním z nejčastějších nádorových onemocnění, které 

postihuje přibližně 5% celosvětové populace. Česká republika se v celosvětových statistikách 

řadí na přední místo jak v počtu úmrtí na CRC, tak v incidenci, ve které je ČR na třetí pozici v 

rámci Evropy a na páté pozici v celosvětovém formátu (http://globocan.iarc.fr). Přes vzrůstající 

náklady na léčbu CRC není dosahováno uspokojivých výsledků a to především v důsledku 

pozdní diagnózy a nízké účinnosti terapie v pokročilých stadiích nemoci, kdy je prognóza 

úspěšnosti terapie nízká (ÚZIS ČR, 2013). Více než 75% případů CRC představují tzv. 

sporadické formy. Sporadický karcinom kolorekta je onemocněním multifaktoriálním, které 

vzniká na podkladě interakce genetických faktorů a činitelů zevního prostředí.  

 Nejvýznamnějšími rizikovými faktory CRC je vyšší věk, nevhodné dietetické návyky a 

nezdravý životní styl jako je např. nadměrný energetický příjem, nadbytek tuků v potravě, 

konzumace alkoholu, kouření, nízká tělesná aktivita (White et al., 1996; Toriola et al., 2008; 

Gerber, 2009), častá konzumace červeného masa, nebo masa a masných výrobků upravovaných 

při vysokých teplotách, kdy vznikají karcinogenní polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) a 

heterocyklické aminy (Norat et al., 2005). Interindividuální variabilita náchylnosti ke vzniku 

sporadického karcinomu kolorekta je významně ovlivňována polymorfismy v genech s nízkou 

penetrancí, zejména v genech účastnících se detoxikace xenobiotik, jako jsou toxiny, 

karcinogeny a farmaka, a v genech reparace poškozené DNA (Chen et al., 2005; Naccarati et al., 

2007). Alterace v genech biotransformace a DNA reparace mohou vést k akumulaci toxinů 

v buňce, poškození DNA a následně k rozvoji rakoviny. Navíc, změny v genové expresi 

membránových transportérů, které ovlivňují hromadění protinádorových léčiv v nádorových 

buňkách, např. ABC transportéry, mohou významně ovlivnit interindividuální variabilitu 

odpovědi na léčbu a účinnost chemoterapie.  

1.2 Biotransformace a transport xenobiotik  

 Proteiny metabolismu xenobiotik jsou rozdělovány na enzymy I. a II. fáze a nově též 

transportéry, které jsou označovány jako složky III. fáze biotransformace. Lipofilní látky, látky 

rozpustné v tucích, jsou procesem biotransformace přeměňovány na látky rozpustné ve vodě, 
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které jsou následně snáze vylučovány z organismu. V I. fázi probíhají nejčastěji oxidace, méně 

často redukce nebo hydrolytické reakce. Hlavními enzymy I. fáze jsou enzymy oxidačního 

systému rodiny cytochromu P450 (např. CYP1B1), epoxid hydrolázy (např. EPHX1) nebo 

oxidoreduktázy (např. NAD(P)H:chinon oxidoreduktázy). V I. fázi biotransformace tak vznikají 

reaktivní metabolity, které snadno konjugují s nukleofilními molekulami, jako je např. 

glutathion, působením enzymů II. fáze biotransformace (např. glutathion S-transferázy). Většina 

těchto polárních metabolitů je poté pasivním a aktivním transportem vyplavována ven z buněk.  

 Významnými membránovými transportními proteiny je rodina ABC transportérů 

(membránové proteiny vázající ATP), které jsou často uváděny v kontextu s poklesem 

akumulace protinádorových léčiv v buňce vlivem vyplavování těchto látek ven z buněk a s 

mnohočetnou lékovou rezistencí (Cole et al, 1992; Gottesman et al., 2002; Soucek, 2008). 

Interindividuální variabilita exprese těchto transportérů se může projevit rozdílnou odpovědí 

jedince na indikovanou léčbu. Současný stav poznání ukazuje, že ABC transportéry jsou funkčně 

důležité pro distribuci a účinnost protinádorových léčiv. Nicméně, na rozdíl od funkčních dat 

získaných s použitím buněčných a zvířecích modelů, existuje jen omezené množství informací o 

významu ABC transportérů v prognóze onemocnění u jednotlivých pacientů a o predikci 

výsledku chemoterapie. 

 Hladina exprese a aktivita biotransformačních proteinů a transportérů xenobiotik je 

ovlivňována řadou genetických alterací. Takovéto polymorfismy jsou silnými kandidáty rizika 

vzniku nádorových onemocnění a chemorezistence na indikovanou chemoterapeutickou léčbu. 

1.3 Geny v odpovědi na poškození DNA  

 V průběhu biotransformace dochází během oxidativních reakcí ke vzniku tzv. volných 

radikálů. Tyto reaktivní formy kyslíku (ROS) mohou způsobit poškození biomolekul, tzn. 

proteinů, lipidů nebo DNA, vedoucí až k buněčnému poškození (Pinho et al., 2005).  

 Významnými geny aktivovanými v odpovědi na poškození genomové DNA jsou geny 

CHK2 a NBN (nazývané také CHEK2 a NBS1). Gen CHEK2 je nízko penetrující gen kódující 

protein kinázu checkpoint kináza 2. Tato kináza se podílí na regulaci buněčného cyklu 

v kontrolních bodech (přechod G1 do S fáze a přechod G2 do M fáze) a indukci apoptózy 

(Bartek a Lukas, 2003). Produktem genu NBN je protein nibrin, který je součástí komplexu 

MRE11/RAD50, který se podílí na opravě dvouřetězcových zlomů DNA (DSB) a to převážně 

homologní rekombinací využívající k opravě poškozené DNA sesterskou chromatidu v S a G2 



 11 

fázi buněčného cyklu (Tauchi et al., 2002; Kracker et al., 2005). Při vzniku DSB genomové DNA 

dochází k místnímu rozvolnění chromatinu, což vede k povolání proteinů MRE11, RAD50 a 

NBS1 (MRE11/RAD50 komplex), stejně jako BRCA1 na místo DSB. Následně dochází k 

aktivaci ATM-protein kinázy spuštěním její autofosforylace Ser1981, která způsobuje disociaci 

ATM dimeru do dvou enzymaticky aktivních monomerů. Aktivní ATM je pak rekrutován do 

místa DSB, kde fosforyluje řadu substrátů, včetně NBS1, BRCA1 a SMC1. Fosforylace NBS1 je 

nezbytná k aktivaci CHK1 a CHK2 pomocí ATM-fosforylace (Obr. 1.1; Darzynkiewicz et al., 

2009).  

 
Obr. 1.1: ATM signální dráha odpovědi na poškození DNA. 

 Aktivovaný protein CHEK2 následně fosforyluje několik substrátů (Obr. 1.2). 

Fosforylace proteinu p53 na místě serinu v poloze 20 umožňuje vazbu mdm2 aktivovaného 

ATM-dependentní fosforylací, čímž dochází k inhibici degradace p53 a tím k jeho následné 

stabilizaci v jádře. Zvýšená hladina p53 pak v buňce vyvolává neadekvátní odpověď na 

poškození DNA. Protein CHEK2 svým působením inhibuje také funkci fosfatáz cdc25a a 

cdc25c. Tyto fosfatázy jsou odpovědné za průchod přes kontrolní body G1/S a G2/M a tím za 

pokračování buněčného dělení. Jejich inhibicí dochází k zástavě buněčného cyklu v uvedených 
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bodech. Nedávno byla rovněž popsána jistá kooperace CHEK2 s BRCA1 na zástavě buněčného 

cyklu (Vilasova et al., 2005). 

 Mutace genu NBS1 způsobují závažné onemocnění, tzv. Nijmegen breakage syndrom 

(NBS), což je autozomálně recesivní syndrom chromozomální nestability. NBS pacienti jsou 

obzvlášť náchylní ke vzniku malignit v mladém věku (zejména lymfomu a leukémie). Bylo také 

zjištěno, že zvýšené riziko rakoviny vykazují i příbuzní pacientů s NBS (Digweed et al., 2004; 

Seemanova et al., 2006; Krüger et al., 2007; Seemanova et al., 2007). Také v genu CHEK2 bylo 

popsáno několik inaktivujících mutací v souvislosti se vznikem jak hereditárních nádorových 

syndromů (Li-Fraumeni syndrom), tak i sporadických maligních nádorů (karcinom prsu, 

kolorekta, prostaty, štítné žlázy, osteosarkom) (Meijers-Heijboer et al., 2003; Schutte et al., 

2003; Cybulski et al., 2004; Kilpivaara et al., 2004).  

 Mutace v tumor supresorech se často vyskytují u izolovaných populací nebo dokonce 

subpopulací. U české populace je na tomto místě možné zmínit deleci NBN 657del5, tzv. 

„slovanskou mutaci“  (Soucek et al., 2003), ale i velkou deleci 5395 bp genu CHEK2 projevující 

se zkrácením proteinu (Walsh et al., 2006). Jedinci s delecí NBN 657del5 vykazovali zvýšené 

riziko lymfoidních malignit/leukémií (Chrzanowska et al., 2006), karcinomu prsu (Bogdanova et 

al., 2008a) a gastrointestinálního lymfomu (Steffen et al., 2006). Delece 5395 bp genu CHEK2 

byla nalezena u amerických rodin s českými předky s častým výskytem nádorů prsu (Walsh et 

al., 2006). Jedná se o vzorový příklad segregace mutací s izolovanými populacemi. Uvedené 

mutace samozřejmě nemusí být specifické pouze pro uvedené typy malignit, ale mohou mít vliv 

na vznik dalších typů nádorových onemocnění, včetně karcinomu kolorekta. 
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2 HYPOTÉZY A CÍLE DIZERTA ČNÍ PRÁCE 

 Cílem této dizertační práce bylo hodnocení individuálního genetického podkladu a 

hladin expresí vybraných genů ve vztahu k riziku vzniku a účinnosti léčby karcinomu kolorekta 

na reprezentativním vzorku české populace. Očekávaným přínosem získaných výsledků je 

rozšíření současného stavu znalostí a přispění k lepšímu porozumění etiologie, prognózy a 

k dokonalejšímu  vymezení léčebného schématu CRC. 

Nosnými tématy dizertační práce jsou tyto okruhy: 

a) Studium významu polymorfismů v genech biotransformace a oxidačního stresu 

pro riziko vzniku CRC 

 Cílem projektu bylo nalézt relativně pozitivní či relativně negativní kombinace genů a 

jejich polymorfismů ve vztahu k CRC, které by pomohly odhalit rizikové skupiny populace. Na 

poměrně velkém souboru vzorků DNA izolované z periferní krve bylo nejprve nutné stanovit 

několik vybraných polymorfismů v genech zapojených do metabolismu xenobiotik (CYP1B1, 

GSTM1, GSTT1, GSTP1, NQO1 a EPHX1) a zjistit, zda existuje spojitost těchto polymorfismů s 

rozvojem CRC. Ve vztahu k CRC bylo dále třeba zvážit i vliv možných konfounderů 

(interferujících faktorů) či modifikátorů rizika (pohlaví, věk, BMI, kouření, vzdělání etc.), které 

byly získány pomocí strukturovaných řízených dotazníků. Identifikace polymorfismů nebo 

kombinací polymorfismů zvyšujících riziko CRC by mohla přispět k vytvoření efektivnějších 

preventivních a diagnostických screeningových programů.  

b) Mutační analýza tumor supresorových genů CHEK2 a NBN 

 Studie genu CHEK2 vycházela z výsledků dřívějších analýz provedených na české 

populaci u pacientek s karcinomem prsu. Zmíněné analýzy ukázaly na možné zařazení genu 

CHEK2 do screeningu genetické predispozice (Walsh et al., 2006; Kleibl et al., 2008). Náplní 

projektu bylo nalézt na rozsáhlém souboru pacientů s CRC a zdravých kontrolních osob českého 

původu genetické alterace, které by predisponovaly jejich nosiče k rozvoji karcinomu kolorekta.

 Na základě údajů v literatuře, kde jedinci s delecí NBN 657del5 (delece způsobující 

vznik Nijmegen Breakage Syndromu; NBS) mohou být náchylnější ke zvýšenému riziku různých 

typů rakoviny (Chrzanowska et al., 2006; Steffen et al., 2006; Krüger et al., 2007; Bogdanova et 

al., 2008a) vznikla studie genu NBN. Bylo zjištováno, zda delece NBN 657del5 ovlivňuje riziko 

sporadického karcinomu kolorekta. Naše hypotéza byla rovněž podpořena faktem, že Česká 
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republika má jeden z nejvyšších výskytů CRC na světě (Parkin et al., 2005), stejně tak jako 

vysoký výskyt NBS (Varon et al., 2000). 

c) Studium expresního profilu genů účastnících se transportu chemoterapeutik CRC ve 

vztahu k odpovědi na léčbu 

 Ve snaze o komplexní přístup k problematice karcinomu kolorekta byl studován nejen 

genotyp, ale také fenotyp vybraných genů u pacientů s CRC s ohledem na léčebnou odpověď a 

bezpříznakové event. celkové přežití. Cílem bylo zjistit, zda a jakým způsobem ovlivňují 

individuální rozdíly v expresi genů transportu cytostatik (ABC transportérů) výsledek 

chemoterapie a prognózu pacientů s CRC. Hypotéza byla postavena na otázce, zda existují 

rozdíly v expresi studovaných genů mezi nádorovými tkáněmi pacientů senzitivních a tkáněmi 

pacientů rezistentních na standardní chemoterapii. Tato studie byla předmětem nedávno úspěšně 

ukončeného projektu GAUK č.15109/2009 a IGA 10230-3 a byla zaměřena na terapeutické 

režimy na bázi 5-FU. Získané poznatky mohou do budoucna přispět ke zpřesnění predikce a k 

optimalizaci terapie CRC. 
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3 MATERIÁL A METODY 

3.1 Biologický materiál 

 Pro účely studia genetických alterací ve vybraných genech probíhal od září 2004 do 

února 2006 náběr pacientů s CRC z celkem 9 různých onkologických oddělení po celé České 

Republice. Náběr byl koordinován Onkologickou klinikou 1.LF UK a VFN v Praze. Ve stejném 

období probíhal náběr genetického materiálu od osob podstupujících kolonoskopii z důvodu 

různých gastrointestinálních příhod. Z těchto pacientů byli pro účely studie vybráni pouze 

histologicky verifikovaní zdraví jedinci, tzn. pacienti bez prokázané malignity, či idiopatického 

střevního onemocnění (Landi et al., 2008). Tento soubor pacientů sloužil jako kontrolní soubor. 

Ve stejném časovém období probíhal také paralelní náběr zdravých kontrolních osob z řad dárců 

krve z odběrového centra v Praze. Všechny tyto osoby byly podrobeny standardnímu vyšetření k 

ověření zdravotního stavu pro dárcovství krve a byly použity pro účely studie NBN657del5 

(Pardini et al., 2009; Publikace IV). Všichni pacienti ve studii poskytli informovaný souhlas se 

zařazením do studie a také vyplněný dotazník o potenciálních rizikových faktorech: životním 

stylu, hodnotě BMI (body mass index), diabetes, o osobní a rodinné anamnéze výskytu rakoviny, 

místu bydliště či vzdělání a o dlouhodobě (déle než 6 měsíců) užívaných lécích. Studie byla 

schválena etickou komisí Ústavu experimentální medicíny AVČR, Praha, ČR. Všem uvedeným 

pacientům byla v rámci diagnostických postupů odebírána krev do zkumavky obsahující 

protisrážlivou látku K3EDTA. 

 Pro účely studie expresního profilu ABC-transportérů u pacientů s CRC byly použity 

vzorky nabrané v letech 2008 – 2010 ve spolupráci s Chirurgickou klinikou Nemocnice a LF UK 

v Plzni. U všech pacientů zařazených do studie byl k dispozici vzorek nádorové a zdravé 

kontrolní tkáně. Byl proveden sběr klinicko-onkologických dat. Všichni pacienti zařazení do 

studie poskytli Informovaný souhlas v souladu s požadavky Etické komise Lékařské fakulty a 

Fakultní nemocnice v Plzni, ČR. Nativní vzorky tkáně byly odebrány v průběhu chirurgického 

zákroku, byla provedena makrodisekce a následně byly vzorky zmraženy v tekutém dusíku a 

skladovány při -80 °C. Vzorky kontrolní sliznice byly odebírány z makroskopicky nepostižených 

resekčních okrajů tkáně tlustého střeva. Resekční okraje byly mikroskopicky zhodnoceny a 

pouze vzorky bez maligních buněk byly dále analyzovány. Vzorky nádorové tkáně byly ověřeny 

zkušeným patologem. Pouze histologicky ověření pacienti a jejich vzorky byli zahrnuti do této 
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studie. Z lékařských záznamů byly použity následující údaje o pacientech: věk, pohlaví, datum 

diagnózy, pTNM dle Mezinárodní unie pro boj proti rakovině (Sobin et al., 2002), histologický 

typ a stupeň vyzrávání (grade) nádoru, typ chemoterapie, odpověď na léčbu a bezpříznakové 

přežívání. Do expresní studie byli zařazeni pacienti splňující následující kriteria: i) CRC pacient 

podstupující operaci, ii) bez předchozí chemoterapeutické léčby (vyloučení vlivu předchozí 

chemoterapie na expresní profil), iii) pacient indikovaný k paliativní, nebo adjuvantní 

chemoterapii 1.linie, iv) pacient léčený chemoterapeutickými režimy na bázi 5-fluorouracilu, 

leucovorinu s/bez oxaliplatiny. Podrobná charakteristika studovaného souboru je popsána 

v Publikaci II  (Hlavata et al., 2012). Odpověď na léčbu byla hodnocena podle Kritérií 

vyhodnocení odezvy u solidních nádorů, tzv. RECIST kritéria (Therasse et al., 2000). Zvětšení 

tumoru nebo výskyt nových lézí u pacientů léčených paliativně (skupina A) znamenal progresi 

onemocnění a tedy žádnou odezvu na léčbu. Odpověď na léčbu byla definována jako snížení 

počtu nebo objemu metastáz nebo stabilizace onemocnění. U pacientů po radikální chirurgické 

resekci R0 léčených adjuvantní terapií (skupina B) posloužil k hodnocení odpovědi na léčbu 

disease-free interval (DFI), tedy interval bez recidivy  onemocnění, který byl definován jako 

doba, která uplynula mezi radikální resekcí R0 a recidivou onemocnění. U pacientů byla 

hodnocena možná toxicita dle kriterií National Cancer Institute Common Toxicity Criteria, v. 2. 

3.2 Izolace nukleových kyselin 

 Izolace DNA z periferních lymfocytů byla prováděna pomocí proteinázy K, klasické 

fenol/chloroformové extrakce a srážení etanolem (Vaclavikova et al., 2012; Publikace X). DNA 

byla skladována v -80 °C a dále používána pro účely genotypizace. 

 Zmrazené tkáně byly nejprve podrceny na prášek v třecí misce pod kapalným dusíkem. 

Homogenáty byly přeneseny do zkumavky s obsahem 1 ml Trizolu a následovala izolace celkové 

RNA podle doporučení výrobce (Invitrogen, Carlsbad, California, USA). RNA byla skladována 

při -80 °C (Vaclavikova et al., 2008). Koncentrace RNA byla měřena v duplikátech pomocí kitu 

Quant-iT RiboGreen RNA Assay Kit (Invitrogen) na přístroji Infinite M200 multimode reader od 

firmy Tecan Group Ltd (Männedorf, Švýcarsko). Kvalita RNA byla hodnocena pomocí měření 

integrity RNA, tzv. RIN na přístroji Agilent 2100 Bioanalyzer a za použití kitu Agilent RNA 

6000 Nano Assay Kit od Agilent Technologies, Inc (Santa Clara, Kalifornie) (Hlavata et al., 

2012; Publikace II).  
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 Z připravené celkové RNA (0,5 µg RNA/20 µl reakci) byla následně syntetizována 

cDNA za použití RevertAid First Strand cDNA Synthesis Kitu s hexamer primery (MBI 

Fermentas, Vilnius, Lithuania). Při teoretické 100% úspěšnosti reverzní transkripce byla 

koncentrace takto připravené cDNA 25 ng/µl. Kvalita cDNA z hlediska kontaminace genomovou 

DNA byla ověřena pomocí PCR amplifikace fragmentu ubiquitinu C (Soucek et al., 2005). 

Ověřená cDNA byla pro účely měření exprese studovaných genů preamplifikována pomocí 

PreAmp Master Mixu a specifických TaqMan sond TaqMan Gene Expression Assays (Life 

Technologies Corp., Carlsbad, CA). Preamplifikace poskytla dostatečné množství cDNA pro 

studium exprese většího počtu genů a zvýšila její citlivost. Preamplifikovaná cDNA byla 

naředěna 1:20 pomocí Tris-EDTA pufru (Sigma-Aldrich) a použita pro další analýzy. Před 

samotným kvantitativním real-time PCR (qRT-PCR) byla dle doporučení výrobce 

překontrolována uniformita a účinnost preamplifikace cDNA (Hlavata et al., 2012; Publikace 

II ). 

3.3 Stanovení genetických alterací ve vybraných genech 

 Polymorfismy v genech CYP1B1 (Leu432Val, dbSNP: rs1056836 a Asn453Ser, 

rs1800440), GSTM1 (delece) a GSTT1 (delece) byly analyzovány pomocí polymerázové řetězové 

reakce (PCR) s následnou restrikční analýzou fragmentů a alel-specifického multiplexního PCR 

(Vrana et al., 2009; Vrana et al., 2010 - Publikace VIII. Pro stanovení polymorfismů v genech 

GSTP1 (Ile105Val, rs1695), NQO1 (Pro187Ser, rs1800566) a EPHX1 (His113Tyr, rs1051740 a 

Arg139His, rs2234922) byla použita metoda alelické diskriminace za použití TaqMan Drug 

Metabolism Genotyping Assays (Applied Biosystems, Foster City, CA) pomocí real time PCR na 

přístroji RotorGene 6000 (Corbett Research, Brisbane, Austrálie). Enzymová aktivita EPHX1 

byla odvozena podle výsledků genotypizace His113Tyr a Arg139His (Sarmanova et al., 2004). 

Uvedené metodiky byly popsány v publikaci Hlavata et al. (2010; Publikace I). Pro kontrolu 

kvality bylo vždy náhodně vybráno 10 % vzorků, které byly opakovaně genotypovány se 100 % 

shodou výsledků s prvním měřením. 

 Mutační analýza CHEK2 byla prováděna ve spolupráci s Ústavem biochemie a 

experimentální onkologie 1.LF UK, kde probíhaly analýzy alterací FHA (fork head associated 

domain) domény a mutace 1100delC u CRC pacientů metodou dHPLC s následnou sekvenací. 

Na našem pracovišti pak probíhala analýza výskytu velké delece del5396 bp v exonech 8 a 9 

PCR metodou popsanou dříve (Walsh et al., 2006). 
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 Analýza delece 657del5 genu NBN byla prováděna pomocí alel-specifické PCR 

(Bogdanova et al., 2008a). Jako interní kontrola PCR reakce byl použit 570 bp fragment 

CYP2A6 (exon 11). Všechny vzorky pozitivní na hledanou deleci byly následně na našem 

pracovišti ověřovány metodou přímého sekvenování. 

3.4 Relativní kvantifikace míry exprese vybraných genů 

 V rámci studie byla měřena exprese genů všech 49 lidských ABC transportérů. Pro 

měření míry exprese bylo použito kvantitativní PCR v reálném čase s použitím metody relativní 

standardní křivky a přístroje 7500 a ViiA7 Real-Time PCR System. Měření probíhalo pomocí 

TaqMan Gene Expression Assays (Life Technologies). Před samotným měřením bylo nutné 

pomocí TaqMan Array Plates (Life Technologies) vybrat vhodné referenční geny. Bylo 

porovnáváno celkem 23 potencionálních referenčních genů za použití cDNA z celkové RNA 10 

párů nádorových a nádorem nepostižených tkání tlustého střeva. Na základě vyhodnocení  dat 

programy geNorm verze 3.5 (Vandesompele et al., 2002) a NormFinder (Andersen et al., 2004) 

bylo vybráno 6 nejvhodnějších referenčních genů, které byly následně použity pro normalizaci 

dat. K hodnocení míry exprese sledovaných genů byl použit program REST 2009 (Qiagen). 

3.5 Statistické zpracování dat 

 Rozložení studovaných alel bylo ve shodě s teoretickým (Hardy-Weinbergova 

rovnováha). Rozdíly v distribuci genotypů mezi případy a kontrolami byly posouzeny pomocí 

2x2 kontingenčních tabulek. Oboustranný Fisherův exaktní test byl použit pro hodnocení 

významnosti výsledků. Klinická a histopatologická data byla hodnocena pomocí Pearsonova chí-

kvadrát testu a analýzy rozptylu tzv. ANOVA. Pomocí nepodmíněné logistické regrese byl 

hodnocen vztah studovaných genotypů a jejich kombinací s rizikem CRC a současně různých 

faktorů: věk pacienta, pohlaví, BMI, kouření, konzumace alkoholu, místo bydliště a výše 

vzdělání. Byly vypočteny hodnoty hrubého i adjustovaného odhadu relativního rizika (OR), 95% 

intervaly spolehlivosti a odpovídající oboustranná hodnota významnosti p. Hodnota p nižší než 

0,05 byla považována za významnou (Kleibl et al., 2009; Pardini et al., 2009; Hlavata et al. 2010: 

Publikace I, III a IV ). Pro statistické analýzy korelace hladin transkriptů studovaných genů s 

klinickými údaji, byly v závislosti na distribuci dat použity neparametrické testy Mann-

Whitneyův, Kruskall-Wallisův a Spearmanův test. Průměr, medián, SD, rozptyl, minimum, 

maximum, kvantily, frekvence a další základní statistická měření byla počítána v daných 



 19 

skupinách a podskupinách. Vztahy mezi parametry byly vypočteny podle Spearmanova 

korelačního koeficientu. DFI analýzy byly provedeny pomocí Kaplan-Meierova odhadu přežití a 

Coxova regresního modelu odhadu rizika. (Hlavata et al., 2012; Publikace II). Statistické analýzy 

byly provedeny pomocí programů Win SPSS v13.0 a v15.0 (SPSS Inc, Chicago, IL, USA). 

(SPSS Inc, Chicago, IL, USA). 

4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 Význam polymorfismů v genech biotransformace a oxidačního stresu pro riziko 

vzniku CRC 

 Pro studium polymorfismů genů CYP1B1, EPHX1, NQO1, GSTM1, GSTT1 a GSTP1 

bylo vybráno 495 případů CRC a 495 věkově a pohlavně odpovídajících kontrol. Základní 

charakteristika a hrubé porovnání vlastností případů a kontrol s ohledem na potenciální rizikové 

faktory CRC uvádí Publikace I (Hlavata et al, 2010).  

 Polymorfismy sledované v genech EPHX1, NQO1, GSTP1, GSTT1 a aktivita EPHX1 

neměli na vznik karcinomu kolorekta vliv. Tyto výsledky korespondují s některými dříve 

publikovanými pracemi [EPHX1 - negativní výsledky (Robien et al., 2005; Van der Logt et al., 

2006; Mitrou et al., 2007)], ale nepotvrdily výsledky publikované jinými laboratořemi [EPHX1 

jako protektivní faktor CRC (Sachse et al., 2002); NQO1 jako rizikový faktor CRC (Begleiter et 

al., 2006; Chao et al., 2006; Van der Logt et al., 2006)]. 

 Je obecně přijímáno, že studie tohoto typu jsou populačně velmi specifické a liší se jak 

genetickým pozadím studované populace, tak i životním stylem a návyky. Rozpory ve výsledcích 

studií případů a kontrol jsou také dány rozdílným pojetím jednotlivých studií a použitím odlišné 

metodiky stanovení polymorfismů. K interpretaci výsledků je tedy nezbytné mít dostatečně velký 

soubor vzorků z etnicky dobře definované populace a pokud možno výsledky potvrdit na 

nezávislé populaci, která se neliší v genetickém pozadí a životních podmínkách (Menzel et al., 

2004). Námi sledovaný soubor vzorků a dat od pacientů s CRC těmto důležitým kritériím 

vyhovoval a to nejen z hlediska podobnosti socioekonomických podmínek a etnické 

definovatelnosti, ale také z hlediska jeho velikosti, která byla na svou dobu unikátní. 

 U nosičů variantní alely (Ser) v kodónu 453 genu CYP1B1 (rs1800440) bylo 

v prezentované studii zaznamenáno významně nižší riziko výskytu CRC (cOR=0,74; 95% 

CI=0,56-0,96; p=0,025) oproti nosičům divoké alely. Protektivní účinek byl ještě výraznější u 
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jedinců s variantním diplotypem v kodónech 432 (rs1056836) a 453 genu CYP1B1 (cOR=0,55; 

95% CI=0,36-0,84; p=0,005). Po zohlednění ostatních rizikových faktorů ve výpočtu rizika 

(věku, pohlaví, kouření a bydliště) byl protektivní efekt polymorfismu v kodónu 453 genu 

CYP1B1 (aOR=0,68; 95% CI=0,51-0,89; p=0,006) i variantního diplotypu 432-453 genu 

CYP1B1 (aOR=0,53; 95% CI=0,34-0,83; p=0,005) ve sledované populaci ještě zřetelnější. Naše 

práce tak rozšířila informace o dříve publikovaném vztahu CYP1B1 k CRC. Gen CYP1B1 byl 

identifikován jako gen spojený s rizikem CRC ve studii Bethke et al. (Bethke et al., 2007). 

Interakce CYP1B1 a kouření cigaret u CRC pacientů byla zaznamenána v případové studii na 

čínské populaci (Fan et al., 2007). Dále byla asociace mezi rizikem CRC a polymorfismy v 

CYP1B1 (a také CYP1A1 a CYP1A2) pozorována ve studii případů a kontrol (Landi et al., 2005). 

I když jsme identifikovali polymorfismus rs1800440 v CYP1B1 jako potenciální rizikový 

polymorfismus CRC, dvě dříve publikované studie tento SNP s rizikem CRC nespojují (Landi et 

al., 2005; Bethke et al., 2007). Konfliktní výsledky těchto case-control studií mohou být dány 

neznámými interakcemi s environmentálními nebo jinými genetickými faktory. Bandiera et al. 

(2005) ve své práci demonstroval, že jedinci s variantní alelou Ser v kodonu 453 CYP1B1 mají 

nižší intracelulární hladiny CYP1B1 a zároveň je tento protein mnohem rychleji degradován 

oproti ostatním variantním CYP1B1. Došli tak k závěru, že je pravděpodobné, že jedinci 

s variantní Ser alelou kodónu 453 CYP1B1 mají sníženou metabolickou aktivaci některých 

endogenních (např. estrogenů) a exogenních (např. PAHs nebo heterocyklické aminy) 

prokarcinogenů. Skutečně se potvrdilo, že variantní Ser/Ser genotyp v kodónu 453 CYP1B1 

vykazoval významně nižší výskyt karcinomu endometria v porovnání s homozygoty Asn/Asn 

(OR=0,62; 95% CI=0,43-0,91) (McGrath et al., 2004). 

 Mírně zvýšené riziko CRC bylo zaznamenáno u pacientů s delecí GSTM1 (cOR=1,23; 

95% CI=0,96-1,58; p=0,098). Tento vztah dosáhl statistické významnosti zohledněním ostatních 

rizikových faktorů (aOR=1.30, 95% CI=1.01-1.68, p=0.044). V souladu s našimi předchozími 

studiemi (Sarmanova et al. 2004; Naccarati et al. 2006) byl analyzován také účinek kombinací 

funkčních polymorfismů glutathion S-transferáz a epoxid hydrolázy 1. Žádná z analyzovaných 

kombinací (GSTM1-GSTT1, GSTM1-GSTP1, GSTT1-GSTP1, GSTM1-EPHX1-aktivita, GSTT1-

EPHX1-aktivita a GSTP1-EPHX1-aktivita) však bez přihlédnutí k ostatním rizikovým faktorům 

riziko vzniku karcinomu kolorekta neovlivňovala.  Adjustovaná analýza zohledňující 

věk, pohlaví, kouření a místo bydliště ukázala, že jedinci s kombinací delece genu GSTM1 a 

delece GSTT1 (GSTM1-null a GSTT1-null) mají oproti jedincům bez delecí v těchto dvou genech 
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mírně zvýšené riziko vzniku nádorů tlustého střeva (aOR=1,58; 95% CI=1,01-2,47; p=0,044). 

Podobných výsledků bylo dosaženo i ve studii provedené na turecké populaci, kde byly delece 

GSTM1 (OR=1,62; 95% CI=1,06-2,46) a GSTT1 (OR=1,64; 95% CI=1,10-2,59) také 

identifikovány jako rizikové faktory kolorektálního karcinomu (Ates et al., 2005). Zvýšené riziko 

CRC bylo zjištěno také u kombinace delece GSTM1 a polymorfismu GSTP1 v jedné japonské 

studii (Yoshioka et al., 1999). Vrozená delece GSTM1 zvyšovala riziko CRC také u pacientů 

z Velké Británie, i když tento vztah nedosáhl statistické významnosti (Ye a Parry, 2002). Na 

druhou stranu, ve studii prováděné na skotské populaci, se žádný vztah mezi polymorfismy 

GSTM1 nebo GSTT1 a rizikem vzniku a rozvoje karcinomu kolorekta prokázat nepodařilo (Little 

et al., 2006). Kombinace delece GSTM1 a GSTT1 byla spojena se zvýšeným rizikem rozvoje 

tumoru v příčném tračníku a rektu (Ates et al., 2005). Funkční studie provedená na 208 

pacientech německého původu, kteří podstoupili kolonoskopii, ukazuje statisticky významný 

pokles aktivity glutathion S-transferáz, hladiny GSH a exprese GSTP1 směrem od proximálního 

tračníku k jeho distálnímu konci (Hoensch et al., 2006). GSTP1 se dokonce jeví jako vysoce 

relevantní ve vztahu k terapii CRC. Pacienti s variantní alelou funkčního polymorfismu GSTP1 v 

kodonu 105, kteří byli léčeni kombinací 5-fluorouracilu a oxaliplatiny, vykazovali lepší přežívání 

oproti pacientům s divokou alelou (Stoehlmacher et al., 2002). Lze tedy předpokládat, že 

testování námi studovaných polymorfismů glutathion S-transferáz by mohlo být využito nejen 

k predikci rizika vzniku nádorového onemocnění kolorekta, ale také k predikci odpovědi 

pacienta na chemoterapii. Huang et al. ve své práci na populaci afroameričanů a amerických 

bělochů popsal vztahy mezi polymorfismy v genech GSTT1 a GSTM1 a mírně zvýšeným rizikem 

CRC. Autoři této studie také uvádí možnost etnických odlišností ve vztahu mezi kouřením a 

genetickou výbavou jedince (Huang et al., 2006b). V naší studii na české populaci se však tento 

modifikující efekt kouření nepodařilo potvrdit. Podle studie Skjelbred et al. mohou GSTM1, 

GSTP1 a EPHX1 ovlivnit efekt dietetických faktorů na rozvoj CRC a adenomu kolorekta 

(Skjelbred et al., 2007). Genotypy GSTM1-plus a GSTT1-null vykazují u kuřáků vztah 

k vilóznímu karcinomu kolorekta, který je považován za prekancerózu (Moore et al., 2005). Roli 

GSTM1-null genotypu jako potenciálního rizikového faktoru CRC, zejména pak bělošské 

populace, potvrdila i nedávná metaanalýza (Gao et al., 2010). Kouření nemělo v naší studii na 

výsledky analýz ani jednoho ze studovaných polymorfismů žádný vliv (Hlavata et al., 2010; 

Publikace I). 
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 Publikované výsledky spolu s našimi daty naznačují, že karcinogeneze kolorekta může 

být částečně způsobena interakcí mezi biotransformačními enzymy a environmentálními faktory. 

Přesnou povahu těchto interakcí je stále potřeba detailně studovat a definovat. Navíc, různé 

populace a subpopulace mohou mít vyšší vnímavost k rozvoji CRC a mechanismy, které se na 

tomto faktu podílí, se mohou lišit. 

4.2 Studie výskytu mutací ve funkčních doménách genu CHEK2 v souvislosti 

s rizikem vzniku CRC 

 Do této studie případů a kontrol bylo zařazeno celkem 631 pacientů s diagnózou 

karcinomu kolorekta a 683 kontrolních osob (524 pacientů s negativní kolonoskopií a 159 osob 

z řad dárců krve). Podrobnosti a kritéria náběru vzorků a dat jsou shrnuty Publikaci III  (Kleibl et 

al., 2009). 

 Analýza velké delece 5395 bp byla úspěšná u 522 z 631 pacientů s CRC a u 565 z 683 

kontrolních osob. Přítomnost delece byla potvrzena jen u jednoho ze vzorků a to v kontrolní 

skupině (1/565, 0,2 %). Závěry studie ukazují, že velká delece 5395 bp genu CHEK2 nalezená u 

české a později i polské populace nehraje významnou úlohu ve vzniku a rozvoji 

kolorektálního karcinomu (na rozdíl od karcinomu prsu; Walsh et al., 2006). Statistické 

analýzy ukázaly významně vyšší riziko vzniku CRC u osob s nejčastěji se vyskytující mutací 

I157T (4,8 % případů vs. 2,5 % kontrol; OR=2,0; 95% CI=1,1–3,6; p=0,03) a u osob nesoucích 

jakoukoliv z mutací v oblasti FHA domény CHEK2 (6,2 % případů vs. 2,8 % kontrol; OR=2,3; 

95% CI=1,3–4,0; p=0,003).  

Z výsledků vyplývá, že na rozdíl od karcinomu prsu, kde se na riziku vzniku 

onemocnění podílí zejména 1100delC a del5395 genu CHEK2, se v riziku vzniku CRC  (Kleibl 

et al., 2009; Publikace III), a jak bylo později zjištěno, i pankreatu (Mohelnikova-Duchonova et 

al., 2010b; Publikace IX) uplatňují  mutace ve funkční doméně FHA a u CRC také zároveň 

nejvíce rozšířená mutace I157T (c.470T>C), která se nachází v třetím exonu genu CHEK2 

(Kleibl et al., 2009; Publikace III). Vliv alterací v oblasti FHA domény na riziko vzniku 

karcinomu pankreatu však byl na hranici statistické významnosti (OR=5,14; 95% CI=0,94-28,23; 

p=0,057) (Mohelnikova-Duchonova et al., 2010b; Publikace IX). Zjištěná frekvence výskytu 

I157T u kontrolních osob a pacientů s CRC z České republiky byla nižší v porovnání s výsledky 

finské studie Kilpivaara et al. (2004) (7,8 % u pacientů a 5,3 % u kontrol) a polské studie 

Cybulski et al. (2007) (7,1 % u pacientů a 4,8 % u kontrol). Nicméně frekvence I157T zjištěná u 
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kontrol se shodovala s výsledky kontrolní skupiny osob ve studii Brennan et al. (2007), která 

byla provedena na jiné skupině osob z České republiky. Na rozdíl od dříve publikovaných prací 

(Kilpivaara et al., 2004; Cybulski et al., 2007) nebyla v této práci zjištěna žádná souvislost mezi 

I157T a výskytem CRC v rodině. U jedinců s mutací I157T s/bez přítomnosti dalších alterací 

v exonu 2 a 3 byl však u rodinných příbuzných zjištěn častější výskyt rakoviny plic (6,9 %, p=0,2 

bez dalších alterací; 14 %, p=0,051 s dalšími alteracemi v FHA doméně) (Kleibl et al., 2009; 

Publikace III). Na druhou stranu bylo nedávno zjištěno, že jedinci s těmito alteracemi genu 

CHEK2 mají významně nižší riziko vzniku sporadického nádoru plic (Brennan et al., 2007; 

Cybulski et al., 2008).  

 Mutace I157T, případně jiné alterace v FHA doméně, jsou pravděpodobně jedním 

z genetických faktorů podílejících se na rozvoji sporadického CRC v české populaci. 

4.3 Studie delece NBN 657del5 

 Ve studii bylo zařazeno celkem 771 pacientů s diagnózou karcinomu kolorekta, 614 

kontrolních osob s negativní kolonoskopií (Kontrolní skupina I) a 818 zdravých dárců krve 

z odběrového centra v Praze (Kontrolní skupina II). Podrobná charakteristika souborů je uvedena 

v Publikaci IV (Pardini et al., 2009. Celkem byli identifikováni 3 heterozygoti NBN 657del5 u 

případů CRC, tzn. s frekvencí 0,4 % (95% CI=0,14-1,17). V kontrolní skupině I byli nalezeni 4 

heterozygoti a v kontrolní skupině II byl identifikován 1 heterozygot s NBN 657del5. Frekvence 

NBN 657del5 v souhrnném kontrolním souboru (kontrolní skupina I+II) činila 0,35 % s 95% 

intervalem spolehlivosti (0,15-0,83). U kontrolní skupiny I byla frekvence výskytu delece 0,66 % 

(95% CI=0,26-1,68), zatímco u kontrolní skupiny II byla 0,12 % (95% CI=0,02-0,70). 

Prezentované výsledky neposkytují žádný důkaz o zvýšení rizika CRC u pacientů nesoucích 

NBN 657del5. Riziko rakoviny u osob s delecí bylo pomocí adjustované analýzy, která 

zohledňuje pohlaví a věk a kde byl jako reference použit souhrnný kontrolní soubor, odhadnuto 

jako OR=0,95 (95% CI=0,21-4,24; p=0,95). Žádná souvislost mezi NBN 657del5 a rizikem CRC 

nebyla zjištěna ani statistickou analýzou zohledňující věk a pohlaví pro každou kontrolní skupinu 

zvlášť (kontrolní skupina I: OR=1,59; 95% CI=0,35-7,18; p=0,55; kontrolní skupina II: 

OR=0,25; 95% CI=0,02-3,10; p=0,28). Ani stratifikované analýzy dle lokalizace nádoru (tj. 

tlustého střeva a konečníku) neprokázaly žádnou spojitost CRC s delecí NBN 657del5 (Pardini et 

al., 2009; Publikace IV).  
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Tato studie vyniká především velikostí souboru studovaných CRC pacientů a kontrol. Ve 

své době byla zároveň nejrozsáhlejší studií mutace NBN 657del5 prováděné u pacientů 

s karcinomem kolorekta. Hlavním omezením studie je velmi nízký výskyt NBN 657del5 (8 z 

2203 osob) s frekvencí 0,3 % v analyzovaném souboru, která je nižší, než dříve publikovaná 

v práci Varon et al. (2000) provedené na velkém vzorku české populace. V této studii byla 

zkoumaná delece identifikována u 8 heterozygotů ze 1234 novorozenců s frekvencí 0,6 %. 

Výsledky naší studie jsou v souladu se zjištěnou frekvencí delece ve studii na polské populaci 

(Dzikiewicz-Krawczyk, 2008). Námi zjištěná nízká frekvence výskytu NBN 657del5 v české 

populaci svědčí o tom, že vysokou incidenci CRC v České republice nelze přičítat vlivu této 

mutace NBN 657del5. Pacienti s alespoň jednou variantní alelou 657del5 však vykazují vyšší 

radiosensitivitu než pacienti bez této mutace a tato skutečnost naznačuje možné využití při 

indikaci radioterapie (Seemanová et al., 2011). Kromě 657del5 byly zveřejněny i další mutace 

v NBN, např. druhá nejčastěji studovaná aminokyselinová substituce I171V byla dávána do 

spojitosti s rizikem leukemie a rakoviny prsu, kolorekta, hlavy a krku (Dzikiewicz-Krawczyk, 

2008).  

Obecně lze říci, že předchozí data i naše práce potvrzují, že polymorfismus NBN 

pravděpodobně není významně spojen s rizikem CRC. 

4.4 Studium expresního profilu genů účastnících se transportu chemoterapeutik CRC 

ve vztahu k odpovědi na léčbu 

 Do studie bylo zařazeno celkem 51 pacientů s CRC sledovaných v letech 2008-2010. 

Podrobná charakteristika studovaného souboru je popsána v Publikaci II  (Hlavata et al., 2012). 

Měřením integrity RNA byly získány hodnoty RIN v rozmezí (3,0-9,1), průměrná hodnota 

RIN=6,8 a medián RIN=7. Studie qRT-PCR byla koncipována v souladu s MIQE Guidelines 

(Minimum Information for Publication of Quantitative Real-Time PCR Experiments; Bustin et 

al., 2009). 

 Většina expresních studií CRC využívala jako endogenní kontrolní geny k normalizaci 

dat geny GAPDH, beta-aktin (ACTB), beta-2M (B2M) nebo 18S rRNA, jejichž exprese byla až do 

nedávna považována za konstantní. V současné době však přibývá studií, které poukazují na fakt, 

že jsou tyto geny v některých typech nádorů, včetně karcinomu kolorekta, deregulovány a jsou 

pro normalizaci dat nevhodné (Romanowski et al., 2007; Guo et al., 2013ab). Gen ACTB je 

dokonce díky zvýšené expresi, polymerizaci a změnám cytoskeletu spojován s progresí a 
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invazivitou nádorů v podobě metastáz (Guo et al., 2013a). Z celkem 23 hodnocených 

kandidátních referenčních genů bylo v prezentované studii vybráno 6 referenčních genů 

(POLR2A, MRPL19, EIF2B1, PSMC4, PPIA a HPRT1), které jsou vhodné pro expresní studie 

qRT-PCR prováděné na vzorcích nádorové a nenádorové tkáně kolorekta. Programy geNorm a 

NormFinder zároveň vyhodnotily, že pro qRT-PCR v rámci tohoto souboru by byla dostačující 

kombinace 2-3 referenčních genů. Jako nejvíce stabilní gen byl programem NormFinder 

vyhodnocen gen PSMC4 (M=0,127) a jako nejvhodnější kombinace dvou genů byla 

identifikována kombinace PSMC4 a POLR2A (M=0,075). Stabilita 6 vybraných referenčních 

genů byla dále programy geNorm a NormFinder porovnána na souboru 52 pacientů s CRC. 

Nejstabilnějším genem byl na sledovaném souboru dle NormFinder gen MRPL19 (M=0,019) a 

nejstabilnější kombinací byly geny MRPL19 a PPIA (M=0,019). Program geNorm vyhodnotil 

jako nejstabilnější geny HPRT1 a PPIA následované genem MRPL19. Pro tento soubor program 

NormFinder vyhodnotil, že pro danou studii by byla dostačující kombinace 3-4 referenčních 

genů. Do souboru hodnocených genů jsme zařadili mj. i PMM1, ACTB a PSMB6, které byly 

v práci Rubie et al. u karcinomu kolorekta identifikovány z 21 hodnocených jako nejvíce stabilní 

geny (Rubie et al., 2005). Námi vybrané geny se však zdají být pro daný soubor vzorků tkání 

vhodnější. Ve studii Blanquicett et al., porovnávající normální a nádorové vzorky kolorekta a 

jater, byly jako nejstabilnější pro porovnávací studie jaterních metastáz a normální zdravé tkáně 

kolorekta identifikovány geny 18S, RPS9 a GUSB. Tyto geny byly údajně přijatelné také pro 

porovnání tkáně CRC a normální tkáně kolorekta (Blanquicett et al., 2002). V nedávné studii 

Kheirelseid et al. byl analýzou v NormFinder označen jako nejstabilnější gen MRPL19, který je i 

v našem výběru, nicméně jako nejspolehlivější kombinaci označil program kombinaci B2M a 

PPIA (Kheirelseid et al., 2010). Gen beta 2-mikroglobulinu byl doporučen jako referenční gen 

pro CRC také v práci Dydensborg et al. (2006) a Skrzycki et al. (2011), ve které ale autoři jeho 

použití doporučují v kombinaci s jiným referenčním genem. Oproti výše uvedeným studiím byl 

B2M v našem setu potenciálních referenčních genů v rámci sledovaného souboru vzorků spolu 

s geny PMM1, ACTB, TFRC nebo IPO8 jedním z nejméně stabilních genů a proto jej nemůžeme 

doporučit jako vhodný referenční gen expresních studií karcinomu kolorekta. Tyto výsledky tak 

poukazují na důležitost testování a následné volby vhodných referenčních genů pro danou 

expresní studii a studovaný typ tkáně.  

 V prezentované studii byla exprese většiny zkoumaných ABC transportérů v nádorové 

tkáni snížena nebo nezměněna oproti nenádorové kontrolní tkáni. V nádorové tkáni byla proti 
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zdravé kontrolní tkáni zvýšená exprese pouze ABCA12, ABCA13, ABCB6, ABCC1, ABCC2 a 

ABCE1, z nichž jedině ABCC1 a ABCC2 mají publikovaný vztah k lékové rezistenci. 

V literatuře existuje několik studií posuzujících hladiny transkriptů, či proteinů vybraných ABC 

transportérů (obvykle ABCB1, ABCG2 a členové ABCC podskupiny) u kolorektálního 

karcinomu. V případě exprese ABCB1 (De Iudicibus et al., 2008) a ABCC3, jakož i exprese 

ABCC2 v kolorektálním karcinomu (Hinoshita et al., 2000), jsou naše data v souladu s dříve 

uvedenými. Naproti tomu jsme navíc zjistili zvýšenou expresi ABCC1, která nebyla v předchozí 

práci nalezena (Hinoshita et al., 2000). Naše výsledky také potvrdily již dříve pozorované snížení 

exprese ABCG2, kde zjištěná hladina mRNA ABCG2 byla v nádorové tkáni CRC 6-násobně nižší 

v porovnání s tkání kontrolní (Gupta et al., 2006). Zvýšená exprese ABCE1 v nádorové tkáni 

pacientů s CRC, kterou jsme ve studii zaznamenali, by mohla mít poměrně velký význam z 

hlediska cílené terapie CRC. Výsledky studie Shichijo et al. totiž naznačují, že ABCE1 a jeho 

peptidy mohou být cílovými molekulami imunospecifické terapie HLA-A2 pozitivních pacientů 

s CRC. Tato studie byla zaměřena na identifikaci tumorových antigenů s HLA-A2 vazebnými 

motivy pomocí reaktivních cytotoxických T-lymfocytů (CTL) z tumor infiltrujících lymfocytů 

(TIL) pacientů s rakovinou tlustého střeva. Z 21 peptidů s HLA-A2 vazebnými motivy byly 

pomocí CRC reaktivních CTL rozpoznány dva peptidy odvozené právě od ABCE1. Autoři studie 

zároveň uvádí, že mRNA ABCE1 byla silně exprimována jak v normálních buňkách a tkáních, 

tak v nádorových buněčných liniích (Shichijo et al., 2005). Údaje o hladině transkriptů nebo 

proteinů ostatních ABC transportérů v nádorových a nenádorových tkáních pacientů s CRC 

v literatuře zatím chybí. 

 Statistickou analýzou zohledňující lokalizaci tumoru byl v naší studii odhalen velmi 

zajímavý trend. U některých ABC transportérů byl zaznamenán gradient hladiny transkriptů ve 

směru z tlustého střeva ke konečníku. Nejprve byl tento trend nalezen u nádorových tkání. Pro 

vyloučení možné deregulace exprese vlivem nádorové patofyziologie byla provedena stejná 

analýza exprese ABC transportérů také v nenádorové kontrolní tkáni. Distribuce hladin 

transkriptů ABCA12, ABCC7 a ABCC8 vykazovala v kontrolní tkáni kolorekta stejný trend jako 

v tkáni nádorové (tzn. nárůst exprese směrem z tlustého střeva ke konečníku). Významný, ale 

opačně směřovaný trend byl zaznamenán také v případě ABCB9, ABCB11, ABCG5 a ABCG8, 

kde byl zjištěn pokles hladin transkriptů směrem od tlustého střeva ke konečníku. Významné 

změny v expresi genů a proteinů podél předozadní osy střeva byly pozorovány také u SLC 

transportérů u myší (Anderle et al., 2005). Kromě toho hladiny exprese mRNA myších Abcb2, 
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Abcb3, Abcb9, Abcc3, Abcc6, Abcd1, Abcg5 a Abcg8 vykazovaly významně rozdílné genové 

exprese podél duodena, jejuna, ilea a tlustého střeva (Mutch et al., 2004). V lidských vzorcích 

byla v práci Berggren et al. (2007) zaznamenána nejvyšší exprese mRNA pro ABCB1 a ABCC2 

v jejunu, která se snižovala směrem k distální oblasti, naopak exprese ABCC1 byla rovnoměrně 

rozdělena ve všech oblastech střeva. V naší práci jsme nemohli potvrdit výsledky studie 

Gutmann et al. (2005), která zjistila, že exprese mRNA ABCG2 byla nejvyšší v duodenu a 

postupně klesala až do konečníku, neboť jsme neměli k dispozici vzorky tkáně duodena. 

Nicméně, v naší práci se nám podařilo odhalit rozdílnou distribuci exprese v tkáních kolorekta u 

ABC transportérů, které  doposud nebyly z tohoto hlediska studovány. Naše zjištění naznačují, že 

lokalizace nádoru může ovlivnit výsledek chemoterapie CRC vlivem rozdílné exprese ABC 

transportérů, tento vztah by měl být proto dále studován. 

 Z analýzy klinických dat je zřejmé, že funkčně relevantní zvýšení exprese ABC 

transportérů v nádoru nemusí být nutně prognostickým nebo prediktivním markerem. Většina 

ABC transportérů je v nádorové tkáni exprimována beze změny nebo méně oproti kontrolní 

tkáni. Pokud jde o výsledek chemoterapie, nemůžeme vyloučit ani možnou indukci exprese ABC 

transportérů vlivem chemoterapie a tím i následné zvýšení jejího účinku. Hladina mRNA ABCG2 

byla skutečně vyšší v jaterních metastázách po chemoterapii na bázi irinotekanu než u metastáz 

bez vystavení působení účinkům irinotekanu (Candeil et al., 2004). Přístup k pooperačním 

jaterním metastázám ve skupině námi sledovaných pacientů byl bohužel značně omezený a tato 

analýza bude předmětem validační studie. V této souvislosti je zajímavá také nedávná studie, 

která uvádí, že pacienti se synchronními a metachronními jaterními metastázami by měli být 

léčeni rozdílně na základě rozdílných expresních profilů (Pantaleo et al., 2008). 

 V naší studii korelovala míra transkripce ABCC10 v nádorové tkáni se stupněm 

diferenciace nádorových buněk. V literatuře zatím nejsou žádné jiné údaje o roli ABCC10 v 

CRC. V souvislosti s diferenciací nádorových buněk byla nalezena nižší exprese ABCB1 u špatně 

diferencovaných nádorů CRC (p<0,05; De Iudicibus et al., 2008). Toto zjištění je v souladu se 

studií na buněčných liniích, kde byla zaznamenána vyšší exprese ABCB1 v dobře 

diferencovaných buňkách rakoviny tlustého střeva ve srovnání s nedostatečně diferencovanými 

buňkami (Ohtsuki et al., 2007). Zvýšení exprese ABCC3 s vyšším stupněm diferenciace nádoru 

bylo nalezeno u nádorů pankreatu (König et al., 2005). V současné době však neexistují žádná 

data popisující vztah ostatních ABC transportérů ke stupni diferenciace nádoru CRC. Zhang et 

al. (2010) ve své práci uvádí, že exprese ABCB1 významně korelovala s nádorovou lokalizací 
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(p=0,039) a pohlavím pacientů (p=0,043). U pacientů s CRC byla zaznamenána vyšší intenzita 

imunohistochemického barvení proteinu ABCG2 v nádorech pacientů s pozitivními 

sentinelovými lymfatickými uzlinami (30 %) oproti pacientům s negativními uzlinami (6,7 %; 

p<0,025). Zdá se tedy, že exprese ABCG2 tak může být důležitá z hlediska progrese a 

metastazování CRC (Liu et al., 2010). Naše studie však nepotvrdila žádnou z výše uvedených 

publikovaných asociací. 

 Odpověď na léčbu byla ve skupině pacientů léčených paliativní chemoterapií 

hodnocena pomocí kritérií RECIST. Pacienti byli rozděleni do dvou skupin (odpovídající vs 

neodpovídající na léčbu). Míra transkripce ABCC6, ABCC11, ABCF1 a ABCF2 byla významně 

vyšší u odpovídajících pacientů ve srovnání s pacienty neodpovídajícími na léčbu. Ve skupině 

pacientů léčených adjuvantní chemoterapií po radikální chirurgické resekci nádoru byl hodnocen 

vztah mezi mírou transkripce ABC transportérů a DFI. Bylo zjištěno, že DFI je podstatně kratší a 

HR progrese vyšší u pacientů s nízkou expresí ABCA7 (p=0,033), ABCA13 (p=0,011), ABCB4 

(p=0,003), ABCC11(p=0,016) a ABCD4 (p=0,023), což naznačuje, že tyto geny významně 

ovlivňují výsledek adjuvantní chemoterapie. Z výsledků hodnocení obou nezávislých souborů 

pacientů s CRC se gen ABCC11 jeví nejvýznamnějším kandidátem prognózy pacientů s 

CRC s potenciálním využitím k predikci výsledku léčby onemocnění. Dále gen ABCC10, 

korelující se stupněm nádorového onemocnění, představuje kandidátní biomarker prognózy 

CRC, který by měl být ověřen větší nezávislou studií.  

 Geny ABCC11 a ABCC10 byly v rámci spolupráce s LF Plzeň UK podrobeny 

imunohistochemické analýze (IHC). Předběžné výsledky IHC ukazují, že pacienti s nižší expresí 

ABCC11 mají statisticky významně kratší DFI a vyšší HR, čímž byly potvrzeny zde 

prezentované výsledky qRT-PCR (dosud nepublikováno). Stejný vztah, i když na hranici 

významnosti, byl nově nalezen také pro gen ABCC10, navíc byla zjištěna statisticky významná 

korelace exprese transkriptů ABCC10 a ABCC11 s hladinami proteinů (dosud nepublikováno). 

Studie IHC není v dizertační práci uvedena, neboť měření stále probíhají a statistické zpracování 

tak není kompletní, slouží pouze k ilustraci korelace mezi hladinou mRNA a proteinu uvedených 

genů, která je zásadní pro biologickou relevanci nalezených vztahů. 

 Také ve studii Guo et al. byl ABCC11 popsán jako faktor rezistence k fluoropyrimidinu 

(Guo et al., 2003). V nedávné imunohistochemické studii Yamada et al. (Yamada et al., 2013) 

bylo zjištěno, že ABCC11 je spolu s ABCC1 a ABCG2 exprimován ve zvýšené míře u 

agresivních subtypů karcinomu prsu a že je exprese ABCC11 v nádorové tkáni prsu spojena se 
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špatnou prognózou. Námi identifikovaný ABC transportér ABCC11 je tedy významným 

kandidátem pro ověřovací studie, které by pomohly objasnit jeho význam v karcinogenezi a 

léčebné odpovědi. 

 Je zajímavé, že všechny významné vztahy mezi expresí ABC transportérů a účinností 

chemoterapie CRC nabývají opačného než očekávaného směru, tj. vyšší chemorezistence je 

zaznamenána u nádorů s nízkou expresí ABC transportérů. Existuje několik možností vysvětlení 

nalezených vztahů. 

1/ Vysoká hladina mRNA negativně ovlivňuje stabilitu proteinu (zpětná vazba). Za účelem 

ověření tohoto mechanismu jsme iniciovali retrospektivní imunohistochemickou studii proteinu 

ABCC11 v archivních preparátech CRC. Tato (dosud nepublikovaná) studie zatím ukazuje, že 

hladina proteinu ABCC11 významně koreluje s hladinou transkriptu i s přežíváním pacientů a 

tudíž tuto hypotézu nepodporuje. 

2/ Fyziologická funkce ABC transportérů, která ovlivňuje například metabolismus lipidů včetně 

fosfolipidů nebo energetické poměry buněk (produkty beta-oxidace), může v přežívání 

nádorových buněk hrát zásadnější roli než transport cytostatik. Tato myšlenka byla zatím 

podpořena našimi nejnovějšími studiemi na karcinomu prsu (Hlavac et al., 2013) a pankreatu 

(Mohelnikova et al., 2013) kde se ukázalo, že s rozvojem nádorového onemocnění včetně 

přežívání korelují především transportéry s fyziologickými funkcemi (ABCC8 u karcinomu prsu 

nebo ABCA1 u karcinomu pankreatu). Navíc u karcinomu pankreatu ABC transportující 

cytostatika, jako je ABCC1, ABCC2 nebo ABCG2, ukázala podobný efekt, tj. horší přežívání ve 

skupině pacientů s nízkou expresí (dosud nepublikováno), jako ABCC11 v případě CRC. 

K tomuto tématu je v literatuře minimum informací a proto se budeme v následujících studiích 

dále ubírat výzkumem na buněčných modelech i skupinách pacientů. 

3/ Nádorová progrese obecně potlačuje expresi „nepotřebných“ proteinů (na úkor proteinů 

s onkogenní, angiogenní, apod. aktivitou) formou snížené exprese mRNA, methylací 

promotorových úseků DNA, zvýšenou tvorbou mikroRNA nebo jiným mechanismem. Studie 

mikroRNA a methylace na sledovaném souboru jsou v současné době prováděny jak naší 

skupinou, tak spolupracujícími pracovišti. 

4/ Vysoká hladina ABC transportérů ve vzorcích před podáním chemoterapie limituje dříve 

popsanou (Oguri et al., 2007) indukci exprese vlivem chemoterapie. Oguri et al. ve své studii na 

lidských buněčných liniích zjistili, že exprese ABCC11 je indukována působením 5-FU a že se 

ABCC11 zároveň přímo zapojuje do rozvoje rezistence k 5-FU vyplavováním aktivního 
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metabolitu FdUMP z buněk malobuněčného karcinomu plic. Předpokládáme proto, že námi 

pozorovaná vysoká exprese ABCC11 v nádorech před chemoterapií u obou skupin pacientů s 

CRC může limitovat další indukci ABCC11 během léčby 5-FU. Bohužel nemáme možnost 

studovat vzorky tkání CRC pacientů po podání chemoterapie, avšak této problematice se budeme 

věnovat na pacientkách s karcinomem prsu, kde jsou bioptické vzorky před i po chemoterapii 

dostupné. 

 Je zajímavé, že ABC transportéry nejvíce studované ve spojitosti s chemorezistencí, 

tzn. transportéry ABCB1, ABCC1-5 a ABCG2, v našem souboru CRC pacientů nikterak 

nepredikovaly výsledek chemoterapie. Naše data nepotvrdila ani výsledky nedávné studie, kde 

ABCC1 v tkáních CRC predikovala sníženou hladinu folátu po podání leukovorinu a určovala 

účinnost léčby leukovorinem (Sadahiro et al., 2010). V souvislosti s rezistencí k 5-FU pozoroval 

Schmidt et al. (2004) na buněčných liniích karcinomu kolorekta rezistentních k 5-FU zvýšení 

exprese ABCC6. Vyšší exprese genů ABCC3, ABCC4 a ABCC5 byla zjištěna u nádorových 

buněk pankreatu rezistentních k 5-FU (Hagmann et al., 2009). Výsledky získané za použití 

modelu buněčných linií kultivovaných delší dobu v přítomnosti léku však neodrážejí reálnou 

situaci, jaká je v tak heterogenním nádoru jako je karcinom tlustého střeva nebo jiný podobný 

nádor. V případě klinických studií prováděných u pacientů s rakovinou byla zaznamenána 

významná deregulace genové exprese řady ABC transportérů u pacientů s karcinomem prsu (n = 

19), kterým byla indikována neoadjuvantní terapie obsahující 5-FU. Exprese ABCA1, ABCA12, 

ABCB6, ABCC5, ABCC11 a ABCC13 byla snížena u pacientů s úplnou patologickou odpovědí ve 

srovnání s pacienty s reziduálním onemocněním. Naproti tomu exprese ABCB2, ABCC7 a 

ABCF2 byla zvýšená u pacientů s úplnou patologickou odpovědí (Park et al., 2006). V další 

studii pacientů s karcinomem prsu, kteří byli léčeni endokrinní terapií, vykazovali pacienti s 

nádory immunopozitivními na ABCF2 delší DFI tam, kde byly nádory estrogen receptor-

negativní (p=0,002) nebo progesteron receptor-negativní (p=0,005; Ogawa et al., 2006). To 

znamená, že zvýšení exprese ABCF2 pozorované u našich pacientů s CRC je v souladu s 

dostupnými údaji o cervikálních karcinomech a karcinomech prsu. Je zřejmé, že ABC 

transportéry mají tumor-specifické expresní profily (Zhang et al., 2006), a tedy i rozdílné role v 

mechanismu chemorezistence nádorových buněk (Obr. 4.1). 
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Obr.4.1: Zapojení ABC transportérů ve vývoji, progresi a výsledcích léčby CRC (Hlavata et al., 

2012; Publikace II). 
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5 ZÁVĚRY 

 Účelem této práce bylo přispět k lepšímu porozumění etiologie, prognózy a k 

dokonalejšímu vymezení léčebného schématu CRC. Nalezení genetických markerů prognózy 

a predikce tohoto nádorového onemocnění by pomohlo identifikovat rizikové skupiny osob, 

vytvořit cílený screeningový program k včasné diagnostice onemocnění a stanovit vhodnou léčbu 

odpovídající individuální vnímavosti pacienta. V rámci dizertační práce bylo řešeno a 

publikováno několik nezávislých studií genotypu a fenotypu pacientů se sporadickým 

karcinomem kolorekta na reprezentativním vzorku české populace.  

 Primárně byl hodnocen vztah polymorfismů v genech biotransformace a oxidačního 

stresu na riziko vzniku CRC. Na souboru případů CRC a zdravých kontrolních osob bylo 

sledováno celkem 8 polymorfismů genů CYP1B1, NQO1, GSTM1, GSTT1, GSTP1 a EPHX1. 

Bylo identifikováno hned několik kandidátních genů a jejich polymorfismů k riziku CRC.  

Nosiči variantní alely (Ser) v kodónu 453 genu CYP1B1 (rs1800440) vykazovali významně nižší 

riziko výskytu CRC oproti nosičům divoké alely. Protektivní účinek byl ještě výraznější u nosičů 

variantního diplotypu v kodónech 432 (rs1056836) a 453 genu CYP1B1. Tento protektivní efekt 

polymorfismu v kodónu 453 genu CYP1B1 i variantního diplotypu 432-453 genu CYP1B1 

byl po zohlednění dalších rizikových faktorů (věku, pohlaví, kouření a bydliště) ještě zřetelnější. 

Mírn ě zvýšené riziko CRC bylo při zohlednění ostatních rizikových faktorů zaznamenáno u 

pacientů s delecí GSTM1. Jako riziková  byla v adjustované analýze označena také kombinace 

delecí v genech GSTM1 a GSTT1. 

 Některé sledované polymorfismy genů zapojených do procesu biotransformace mohou 

v české populaci významně ovlivňovat riziko rozvoje karcinomu kolorekta a mohou být 

základem pro další ověřovací studie na větším souboru osob, či zdrojem dat pro případné meta-

analýzy bělošské populace. 

 Dalším řešeným projektem byla komplexní studie CHEK2 zaměřená na stanovení 

frekvence delecí 1100delC, del5395 a alterací v oblasti sekvence kódující FHA doménu genu 

CHEK2 v české populaci a na posouzení vlivu těchto mutací na vznik a rozvoj kolorektálního 

karcinomu. Statistické analýzy potvrdily významně vyšší riziko vzniku CRC u nosičů mutace 

I157T a obecně mutací v oblasti FHA domény CHEK2. Mutace I157T, popřípadě jiné alterace 

v FHA doméně, se zdají být jedním z genetických faktorů podílejících se na rozvoji 

sporadického CRC v české populaci a je možné uvažovat o jejich zařazení do screeningových 

programů.  
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 Naopak nebylo nalezeno spojení mezi výskytem „slovanské“ mutace NBN 657del5 a 

rizikem vzniku CRC. 

 Cílem další řešené problematiky bylo zjistit, zda a jakým způsobem ovlivňují 

individuální rozdíly v expresi genů transportu cytostatik výsledek chemoterapie CRC. Byly 

hledány rozdíly v expresi genů ABC transportérů mezi nádorovými tkáněmi pacientů 

senzitivních a tkáněmi pacientů rezistentních na standardní chemoterapii. Snahou bylo nalézt 

fenotyp dobré a špatné odpovědi na léčbu a přispět tak k objasnění mechanismu vzniku 

rezistence nádorových buněk kolorekta. Byla zavedena metodika zpracování tkáňových 

vzorků CRC a přípravy genetického materiálu pro qRT-PCR. Pro účely normalizace dat 

relativní kvantifikace exprese bylo nutné zvolit vhodné referenční geny. Proto byla provedena 

studie, která na vybraném souboru vzorků CRC hodnotila stabilitu celkem 23 potenciálních 

referenčních genů. Na jejím základě byly pro qRT-PCR následně použity geny POLR2A, 

MRPL19, EIF2B1, PSMC4, PPIA a HPRT1 jako vhodné referenční geny. Tyto geny mohou 

být použity jako vhodné referenční geny v dalších expresních studiích prováděných na vzorcích 

nádorové a nenádorové  tkáně kolorekta.  

 Po provedení normalizace dat a jejich vyhodnocení byla u většiny sledovaných ABC 

transportérů exprese v nádoru oproti zdravé tkáni nezměněná či nižší. Významně snížená exprese 

v nádoru byla zaznamenána u zhruba 50 % všech ABC transportérů. Oproti tomu byla v nádoru 

v porovnání se zdravou tkání zvýšená exprese genů ABCA12, ABCA13, ABCB6, ABCC1, ABCC2 

a ABCE1. V této práci byl také poprvé odhalen jasný gradient hladin některých transkript ů v 

rámci kolorekta: ABCA12, ABCC7 a ABCC8 (tlusté střevo < sigmoideum < rektum); ABCB9, 

ABCB11, ABCG5 a ABCG8 (tlusté střevo > sigmoideum > rektum). Tato odlišná exprese ABC 

transportérů dle lokalizace nádoru může mít významný vliv na výsledek chemoterapie.  

 Nejzajímavější výsledky byly zjištěny při hodnocení exprese ABC transportérů ve 

vztahu k odpovědi na léčbu. Paliativně léčení pacienti se špatnou odpovědí (progrese 

onemocnění) vykazovali významně nižší expresi genů ABCC6, ABCC11 a ABCF1, ABCF2 ve 

srovnání s pacienty dobře odpovídajícími (stabilizace nebo zmenšení masy nádoru). Významně 

kratší bezpříznakové přežívání a vyšší riziko relapsu bylo zjištěno u pacientů léčených 

adjuvantní chemoterapií, kteří měli  nízkou hladinu exprese ABCA7, ABCA13, ABCB4, 

ABCC11 a ABCD4. Porovnáním výsledků s odpovědí na indikovanou léčbu byl identifikován 

gen ABCC11 jako slibný kandidátní gen odpovědi CRC, který významně koreloval 

s výsledkem léčby v obou nezávislých skupinách pacientů. Jako jeden z hlavních 
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prognostických faktorů CRC se jeví také gen ABCC10, jehož exprese významně korelovala 

se stupněm vyzrávání nádoru. Oba tyto geny byly v rámci spolupráce s LF UK a FN Plzeň 

podrobeny imunohistochemické analýze (IHC). Předběžné výsledky IHC potvrzují vliv proteinů 

ABCC10 a ABCC11 na výsledek protinádorové léčby karcinomu kolorekta.  

 Přínosem dizertační práce je komplexní zhodnocení expresního profilu genů ABC 

transportérů u pacientů s karcinomem kolorekta léčených 5-FU. Bylo identifikováno hned 

několik kandidátních genů ovlivňujících karcinogenezi kolorekta a citlivost pacienta 

k indikované léčbě na bázi 5-FU. V současné době probíhá v našich laboratořích ověřovací 

studie identifikovaných kandidátních genů na větším souboru pacientů s CRC. Získané 

poznatky by do budoucna mohly přispět ke zpřesnění predikce výsledku chemoterapie, což 

by mělo velký vliv nejen na úspěšnost léčby, ale i na kvalitu života nemocných a zvýšení 

efektivity vynaložených prostředků ve zdravotnictví. 
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