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

postihuje přibližně 5% celosvětové populace. Více než 75% případů CRC představují tzv. sporadické 

formy. Náchylnost k sporadickému karcinomu kolorekta je výrazně ovlivněna polymorfismy a 

mutacemi v genech s nízkou penetrancí. 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.  

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

progresi karcinomu kolorekta. Ve studii byly sledovány 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 ve vztahu k prognose a 

predikci úspěšnosti léčby karcinomu kolorekta. 

Materiál a metody: Polymorfismy a ostatní 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: Jedinci s variantní alelou Ser v kodonu 453 genu CYP1B1 (rs1800440) měli významně 

nižší riziko CRC oproti jedincům s divokou alelou (adjustovaný odhad relativního rizika; aOR=0,68; 

CI=0,51-0,89; p=0,006). 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; p=0,005). S mírně 

zvýšeným rizikem CRC byl spojen genotyp GSTM1-null (aOR=1,30; CI=1,01-1,68; p=0,044). 

Kombinace GSTM1-null a GSTT1-null byla spojena s významně vyšším rizikem CRC oproti 

nedeletovaným genům (aOR=1,58; CI=1,01-2,47; p=0,044). 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; p=0,003), a také 

s nejčastější mutací I157T (OR=2,0; 95%CI=1,1-3,6; p=0,03). 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 sledované polymorfismy 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, ABCA13, ABCB6, ABCC1, 

ABCC2 a ABCE1 oproti zdravé kontrolní tkáni. Hladina exprese ABCA12, ABCC7 a ABCC8 rostla ve 



směru z tlustého střeva ke konečníku. Opačný trend byl pozorován u genů ABCB9, ABCB11, ABCG5 a 

ABCG8. Míra exprese ABCC10 v nádorové tkáni korelovala se stupněm diferenciace nádoru (p=0,01). 

Gen ABCC10 je tak potencionálním prognostickým faktorem CRC. U pacientů nereagujících na 

paliativní chemoterapii byla významně nižší hladina exprese genů ABCC6, ABCC11, ABCF1 a ABCF2 

ve srovnání s pacienty odpovídajícími na léčbu. Významně kratší bezpříznakové přežívání adjuvantně 

léčených pacientů bylo zjištěno u pacientů s nízkou mírou exprese ABCA7, ABCA13, ABCB4, 

ABCC11 a ABCD4. 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. 

 


