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Úvod  

Kolorektálny karcinóm (CRC) je podľa svetovej zdravotníckej organizácie z hľadiska 
incidencie celosvetovo tretie najčastejšie sa vyskytujúce nádorové ochorenie pričom z hľadiska 
mortality je dokonca na druhej priečke. Endometriálny karcinóm (EC) je z hľadiska incidencie 
celosvetovo šiestym najčastejšie sa vyskytujúcim nádorovým ochorením u žien a všeobecne 
pätnástym najčastejšie sa vyskytujúcim (1).  
CRC, podobne ako EC môžu mať dedičný podklad a byť zapríčinené hereditárnym syndrómom. 
Najčastejšie sa vyskytujúcim syndrómom podmieňujúcim vznik týchto ochorení je 
autozomálne dominantné dedičné ochorenie tzv. Lynchov syndróm (LS). Pri tomto ochorení je 
typicky pozorovaná mutácia v niektorom z takzvaných mismatch-repair (MMR) génov 
zodpovedných za reparáciu chybne inkorporovaných nukleotidov počas replikácie DNA (2), čo 
vedie k hromadeniu mutácií v genóme jedinca. To sa najvýraznejšie prejavuje v krátkych 
repetitívnych sekvenciách tvoriacich tzv. mikrosatelity (3). Približne 90% mutácií je 
lokalizovaných na MMR génoch MLH1 a MSH2 a asi 10% na génoch MSH6 a PMS2. U ľudí, 
ktorí sú nosičmi mutácií v týchto génoch je najčastejšie zvýšené riziko vzniku kolorektálneho 
karcinómu a endometriálneho karcinómu, pričom nástup nádorového ochorenia v prípade LS 
býva v mladšom veku, než je štatistický priemer. Mutácie v MMR génoch však predstavujú aj 
zvýšené riziko vzniku iných nádorov, a to: vaječníkov, tenkého čreva, urotelu, obličiek, mozgu, 
pečene, žlčových ciest a žalúdka, ktoré spoločne nazývame aj nádory asociované s LS (4). V 
prípade, že sa u pacienta vyskytne jedno z menovaných nádorových ochorení v mladšom veku, 
prípadne ak je v rodine viacero členov postihnutých nádormi asociovanými s Lynchovým 
syndrómom alebo v prípade, že je v rodine postihnutých viacero generácií jedným typom 
nádorového ochorenia je potrebné zvážiť testovanie pacientov na prítomnosť LS (www1). 
V súčasnosti prebieha diagnostika najmä u jedincov s aktuálne sa vyskytujúcim nádorovým 
ochorením a to najmä u pacientov s CRC. Na testovanie vzoriek nádorového tkaniva sa 
najčastejšie využíva imunohistochémia, kde sa zisťuje prítomnosť proteínových produktov 
MMR génov. Druhým spôsobom diagnostiky je testovanie mikrosatelitovej instability. 
Pozitívne výsledky týchto testov poukazujú na malfunkciu v génoch asociovaných s 
Lynchovým syndrómom avšak na základe týchto testov nie sme schopní diagnostikovať  LS, 
keďže k mutácii spomínaných génov mohlo dôjsť len v bunkách nádorového tkaniva a v iných 
somatických bunkách môžu byť neprítomné. U ľudí s LS sa však mutácie spomínaných génov 
vyskytujú vo všetkých bunkách organizmu pacienta. Preto je potrebné pre správnu diagnostiku 
Lynchovho syndrómu vyšetriť krvnú vzorku pacienta a zistiť, či sa mutácie MMR génov 



vyskytujú v celom tele. Význam diagnostiky Lynchovho syndrómu spočíva najmä v tom, že 
pacientovi prináša možnosť vypracovať spolu s lekárom skríningový plán, a tak včas odhaliť 
prípadnú recidívu nádorového ochorenia, ktorá býva u pacientov s LS častá (www1). 
Vzhľadom na to, že Lynchov syndróm je hereditárne ochorenie, môže diagnostikovanie tohto 
syndrómu pomôcť aj ostatným členom rodiny odhaliť toto ochorenie a upozorniť tak na zvýšené 
riziko rozvinutia nádorových ochorení, ktoré predstavuje u ľudí s LS až 80% a podniknúť 
potrebné kroky pre skríning takýchto pacientov (5, 6).  
Vzhľadom na fakt, že podľa GLOBOCAN 2018 sa Slovensko umiestnilo v rebríčku incidencie 
v prepočte na 100 000 obyvateľov v prípade CRC na treťom mieste a v prípade EC na deviatom 
mieste (1), stojí za úvahu, zvážiť na Slovensku genetické testovanie mutácií génov MMR pre 
účely diagnostiky LS u všetkých pacientov so spomenutými nádorovými ochoreniami, keďže 
časť pacientov s LS nemusí spĺňať kritériá pre podstúpenie vyšetrenia nádorového tkaniva. Pre 
úvodné testovanie sme si vybrali gén MLH1 a MSH2, ktoré, ako už bolo spomenuté, tvoria 
približne 90% mutácií v génoch MMR pri LS. V prípade úspešnej optimalizácie PCR reakcie 
pre vybrané gény, by sme v budúcnosti chceli pokračovať aj s optimalizáciou pre ďalšie MMR 
gény. 

Materiál a metódy 

Pre účely tejto práce sme použili vzorky krvi. 
Pri práci sme použili tieto chemikálie:   
Agaróza 
DNA Gel Loading Dye (6X) 
Etídiumbromid 
EtOH 
Gene ruler 1 kb plus DNA 
GoodView™ Nucleic Acid Stain 
LA PCR™ Kit, Version 2.1 (Takara) 
QIAamp DNA Blood Mini Kit (Qiagen) 
 Qubit R  dsDNA HS Assay Kit (Invitrogen) 
 

Pre amplifikáciu fragmentov génov MLH1 a MSH2 sme si zvolili metódu long-range PCR. 
Navrhli sme vhodný set primerov (tab.1 a 2) pomocou nástroja Primer3Plus, pričom sme si 
jedinečnosť sekvencie overili pomocou nástroja primer BLAST. Výskyt SNP polymorfizmov 
prítomných v sekvencii nasadania primera, ktoré by mohli zabrániť prebehnutiu PCR reakcie, 
sme si overili pomocou nástroja SNPCheck. Po navrhnutí vhodných primerov sme DNA z krvi, 
potrebnú ako templát pre PCR reakciu, izolovali pomocou kitu QIAamp DNA Blood Mini Kit. 
DNA koncentráciu v izolovanej DNA sme si stanovili fluorimetricky pomocou Qubit 2.0 a kitu 
Qubit® dsDNA HS Assay Kit, ktorý slúži na kvantifikáciu dvojvláknovej DNA, pričom 
vyizolovanú DNA sme si nariedili na koncentráciu 10 ng/μl. Na amplifikáciu vybraných 
fragmentov MMR génov pomocou dvojkrokovej PCR sme využili TaKaRa LA Taq® DNA 
polymerázu, ktorá je súčasťou kitu LA PCR™ Kit, Version 2.1. Nastavenie cyklera uvedené 
v tabuľke 3 bolo pri amplifikácii každého fragmentu rovnaké s ohľadom na cieľ, vytvoriť 
multiplex PCR, ktorá by umožňovala amplifikáciu želaných fragmentov pri čo najmenšom 
počte PCR reakcií. Zloženie jednotlivých komponentov PCR reakcie je uvedené v tabuľke 4. 
Úspešnosť PCR reakcie sme si overili fluorimetricky pomocou Qubit 2.0 pomocou kitu Qubit® 
dsDNA HS Assay Kit a tiež pomocou elektroforézy (obr. 1). Použili sme agarózový gél 
s koncentráciou agarózy 1,5% a ako ladder sme využili Gene ruler 1 kb plus DNA.  Po úspešnej 
amplifikácii každého fragmentu v osobitnej PCR reakcii sme sa pokúsili o multiplex PCR, 
čomu predchádzala analýza možností amplifikácie jednotlivých fragmentov PCR reakcie 



pomocou nástroja na predikciu tvorby rôznych typov dimérov v PCR reakcii Multiple Primer 
Analyzer od Thermofisher scientific. 

Tabuľka 1. Sekvencie primerov použitých pri amplifikácii génu MLH1 

 
názov primeru 

 
sekvencia 

dĺžka 
vytvoreného 
fragmentu 

Primer 1 F GCGGACAGCGATCTCTAACGCGCAA 5017 
Primer 1 R TTTTCCACAGCACCCTGCACTATTTTACA 
Primer 2 F CAAGAAAATGGGAATTCAAAGAGATTTGGAAAA 3686 
Primer 2 R CACTGGTGTTGAGACAGGATTACTCTGAGACC 
Primer 3 F CTTCTCTCTACCTATTCCCAGCTGCCATGT 1471 
Primer 3 R TCTTGCTTAGAGGATATCTTGGGACCTCCA 
Primer 4 F CACTATCTTAAGACCTCGCTTTTGCCAGGA 3463 
Primer 4 R TTGAAAGGTTCCAAAATAATGTGATGGAATGA 
Primer 5 F ACAGGAGGACCTCAAATGGACCAAGTCT 3363 
Primer 5 R TCTGTTCCTTGTGAGTCTTGGTTGAGGAGT 
Primer 6 F GCTTTTTCTCCCCCTCCCACTATCTAAGGT 3805 
Primer 6 R TTCCCAGCTCATAACTCCCATAGTCCTGTT 
Primer 7 F TTTCTTAGTACTGCTCCATTTGGGGACCTG 5079 
Primer 7 R TTAAAGAAGCCACTGAATCAAAAGCAGATGG 
Primer 8 F TACTTGGTGTCTCTAGTTCTGGTGCCTGGT 2315 
Primer 8 R TGGAGAGCTACTATTTTCAGAAACGATCAGTTGAA 
Primer 9 F CAAGTTGATAGTGATGCCCAAGTCTCCTGT 4478 
Primer 9 R GACATGTTCAAGACCTCTTTTTGGCATCTG 

 
Tabuľka 2. Sekvencie primerov použitých pri amplifikácii génu MSH2 

názov primeru sekvencia dĺžka vytvoreného 
fragmentu 

Primer 1 F TGCAGCTGAGTAAACACAGAAAGGAGCTCTACTAA 5805 
Primer 1 R CCACATGCTAATTGCTATTAAAGTGTCTCAAACCA 
Primer 2 F AGGTTCATAGAGTTTGGATTTTTCCTTTTTGCTT 7104 
Primer 2 R AGCCCCAATTTCTGGTTCTAAATCACTAAATCC 
Primer 3 F CAAGCTGAGATTTTATTGACTTTGGGAAGCA 1902 
Primer 3 R TCAGTGCAATAGGCCTTAATCACAAACCAG 
Primer 4 F TCAAGCACAGTTCCATTGTGTAAAAACTTGG 773 
Primer 4 R TGTCTTTCACCAGGACAGTTATGCCCAATA 
Primer 5 F AGAATACTATTGGGGGCATATACATCATCAGCA 4173 
Primer 5 R TGCTCTATGGAAGAAAGCTTGACTCTTACCTGA 
Primer 6 F GGAGTTGTTCGTTTTCCACTTGTATTTCCATTT 5790 
Primer 6 R CATTTCTATCTTCAAGGGACTAGGAGATGCACTT 
Primer 7 F CCATTATGTTTGTGGCATATCCTTCCCAAT 5217 
Primer 7 R CTGGCTCCTGTCAACAGATGGACATTC 
Primer 8 F AACTGTAGGCATTCTCACTTCACACCCATC 3430 
Primer 8 R AAGTGCCAAGTGCCACTGAGTGATTAAGAC 
Primer 9 F TGGACCCATGGTTCTGAAGCTTAGTGTAGA 1571 
Primer 9 R AACTCAGCTTGGATTCATTCCCTTTTCAGA 
Primer 10 F TAGTGCCTGACTCACCGCTGTTCTCTCTAC 5176 
Primer 10 R TATGGTTCATACAGTGCTGTGGAATTCAGG 
Primer 11 F CCAGGTAACTTGCTCACGTCCTACAATGAG 1529 
Primer 11 R TAATGGTAAAGGCAGGGACAGAAAATTGGA 
Primer 12 F AATCTGCCTAACACTCTCGCAAACTCCATT 1672 



Primer 12 R AGGAGTAGGGAAGGGAATGTTCTTGGTCAT 
Primer 13 F TGCTATGAAGAAACCTGTTGTGGTCATTTG 6425 
Primer 13 R TTTTTCCAAGGGGTTTTATTGAGTCCACA 

 

Tabuľka 3. Zložky PCR reakcie 

zložky PCR reakcie objem (μl) poznámka 
La Taq polymeráza 0,5 5 jednotiek/ μl 

10X LA PCR Buffer II (Mg2+ plus) 5  
dNTP 8  

templát (koncentrácia DNA 10ng/ 
μl) 

5 výsledné celkové množstvo 
v reakcii musí byť 50ng 

primer F 1-5 finálna koncentrácia v PCR 
reakcii: 0,2-1,0 pmol/ μl 

primer R 1-5 finálna koncentrácia v PCR 
reakcii: 0,2-1,0 pmol/μl 

destilovaná voda doplniť do celkového 
objemu 50 μl 

 

 
Tabuľka 4. Jednotlivé kroky PCR cyklu 

teplota čas  
94°C 1 minúta  
98°C 10 sekúnd  

             30 cyklov 68°C 15 minút 
72°C 10 minút  

 

Výsledky 

Po prvotnej amplifikácii fragmentov obsahujúcich sekvencie všetkých exónov génu MLH1 sa 
nám podarilo amplifikovať všetky fragmenty okrem fragmentov 2,3,4 (obr. 1).  V prípade 
týchto fragmentov reakcia pri pôvodnom zložení komponentov neprebehla, a preto sme sa 
následne pokúsili o úpravu množstva niektorých zložiek PCR reakcie. Zvýšili sme množstvo 
templátu z pôvodných 50ng (5μl) na 100ng a tiež množstvo primeru z pôvodného objemu 1μl 
(0,2pmol) na objem 2μl (0,4pmol). Ako môžeme vidieť na obrázku 2, reakcia po úprave zložiek 
následne prebehla. Po zanalyzovaní elektroforézy sme sa rozhodli, že zvýšené množstvo 
templátu spôsobuje znečistenie vzorky nadmerným množstvom genomickej DNA, a preto bude 
postačujúce zvýšiť v reakciách len množstvo primeru. Po úspešnej amplifikácii každého 
fragmentu v osobitnej PCR reakcii sme sa pokúsili o multiplex PCR fragmentov génu MLH1. 
Napriek vyskúšaniu rôznych kombinácii fragmentov v rámci multiplex PCR sa nám podarilo 
reálne amplifikovať len kombináciu fragmentov 1,3,5 (obr.3) v rámci jednej PCR reakcie. Po 
prvotnej amplifikácii fragmentov obsahujúcich všetky exóny génu MSH2 sa nám podarilo 
amplifikovať úseky 1,3,4,5,6,8,9,11 a 12 (obr. 4). PCR reakcie, pre fragmenty, ktorých 
amplifikácia neprebehla sme sa rozhodli opakovať, pričom sme v reakcii zdvojnásobili 
množstvo primera. Vzhľadom na to, že pri vzorke číslo 6 bolo znečistenie vzorky pomerne 
vysoké a nebolo možné s určitosťou povedať, či došlo k amplifikácii želaného fragmentu, 
uskutočnili sme amplifikáciu s dvojnásobným množstvom primera aj pre túto vzorku. Po 
úprave množstva primeru sa nám podarilo úspešne amplifikovať všetky fragmenty génu MSH2 
(obr. 5). Vzhľadom na zvýšené javiace sa znečistenie vzorky veľkým množstvom templátu, 



zvažujeme vyskúšať amplifikáciu so zníženým množstvom templátu. V budúcnosti by sme sa 
chceli pokúsiť o multiplex PCR fragmentov všetkých MMR génov. Následne plánujeme 
pomocou long-range PCR génov zapríčiňujúcich Lynchov syndróm analyzovať vzorky 
nádorového tkaniva a krvi u pacientov s Lynch asociovanými nádorovými ochoreniami, 
predovšetkým kolorektálnym karcinómom a endometriálnym karcinómom pre účely skríningu 
výskytu Lynchovho syndrómu u týchto pacientov, keďže potvrdenie diagnózy Lynchovho 
syndrómu, vzhľadom na to, že sa jedná o hereditárne ochorenie, môže prinášať benefit pre 
pacienta ako aj jeho rodinných príslušníkov.  

Tabuľka 5. Koncentrácie dsDNA fragmentov génu MSH1 po amplifikácii nameraná pomocou 
Qubit 2.0 

číslo 
fragmentu 

 
ng/ μl 

1 63,2 
2 79 
3 23,2 
4 95 
5 118 
6 93,1 
7 99,6 

8 116 
9 92,2 

Tabuľka 6. Koncentrácie dsDNA fragmentov génu MSH2 po prvotnej amplifikácii nameraná 
pomocou Qubit 2.0 

číslo 
fragmentu 

 
          ng/ μl 

1 45,2 
2 64,8 
3 200,8 
4 104 
5 6,26 
6 221,2 
7 0,966 
8 201,6 
9 228 

10 142,4 
11 188 
12 185,6 
13 129,6 

 



 

Obrázok 1. Elektroforéza po amplifikácii jednotlivých fragmentov génu MLH1 (čísla udávajú 
číslo fragmentu, ktoré sa zhoduje s číslovaním primerov, L-ladder) Amplifikácia fragmentov 
2,3,4 za daných podmienok neprebehla. 

 

Obrázok 2. Elektroforéza po amplifikácii jednotlivých fragmentov 2,3,4 génu MLH1 (čísla 
udávajú číslo fragmentu, ktoré sa zhoduje s číslovaním primerov) (a – amplifikácia fragmentu 
pri zvýšení množstva templátu i primeru, b – amplifikácia fragmentu pri zvýšení množstva 
primeru, L-ladder). 



 

Obrázok 3. Elektroforéza po amplifikácii fragmentov pomocou multiplex PCR génu MLH1. 
(čísla udávajú číslo fragmentu, ktoré sa zhoduje s číslovaním primerov, L-ladder). 

 

Obrázok 4. Elektroforéza po amplifikácii jednotlivých fragmentov génu MSH2 (čísla udávajú 
číslo fragmentu, ktoré sa zhoduje s číslovaním primerov, L-ladder) Amplifikácia fragmentov 
2,7,10,13 za daných podmienok neprebehla. 



 

Obrázok 5. Elektroforéza po amplifikácii jednotlivých fragmentov génu MSH2 po zvýšení 
množstva primeru (čísla udávajú číslo fragmentu, ktoré sa zhoduje s číslovaním primerov, L-
ladder). 

Diskusia 

Lynchov syndróm je podľa mnohých autorov v populácii vo všeobecnosti pomerne 
poddiagnostikovaný. Hoci sa v klinickej praxi v mnohých klinikách vo svete pri 
diagnostikovaní kolorektálneho karcinómu odporúča univerzálne skríningové vyšetrenie, nie je 
tomu tak u všetkých Lynch-asociovaných nádorových ochorení. Problémom taktiež býva 
nedostatočne odobratá anamnéza, takže pacient často nie je odoslaný na vyšetrenie. 
V súčasnosti sa univerzálny skríning LS u pacientov s kolorektálnym karcinómom ukazuje ako 
veľmi užitočný nielen ako diagnostický nástroj pre LS, ale tiež ako prediktívny, prognostický 
a terapeutický marker (7). Absencia jednoznačných klinických markerov komplikuje 
diagnostiku, a preto sa podozrenie na LS vzťahuje na všetkých pacientov s CRC, mladších ako 
50 rokov, prípadne s častejším výskytom ochorenia v rodine (8). Benefit diagnostiky sa ukazuje 
najmä pri ochoreniach, kedy je podstatná včasná diagnostika a poznáme efektívne možnosti 
prevencie a terapie. Práve preto sme sa rozhodli vyskúšať nový prístup v možnosti diagnostiky 
Lynchovho syndrómu pomocou long-range PCR s cieľom analýzy štyroch Lynch asociovaných 
génov, ktoré sú najčastejšie dávané do súvisu s LS, pomocou next-gen sekvenovania. 
Najväčším problémom pri samotnej amplifikácii fragmentov vybraných génov je fakt, že 
mnohé oblasti, vyskytujúce sa v blízkosti exónov sa v rámci ľudskej DNA vyskytujú vo 
viacerých kópiách, a niektoré z génov prípadne ich oblastí sú súčasťami pseudogénov. Navyše 
obsahujú intrónové oblasti často aj SNP polymorfizny, ktorých výskyt v populácii je 
nezanedbateľný a ktoré by mohli znemožniť správne nasadanie primeru na vybranú oblasť. Po 
optimalizácii amplifikácie všetkých štyroch Lynch asociovaných génov a optimalizácii 
multiplex PCR, by sme nami vytvorený spôsob amplifikácie chceli vyskúšať na vzorkách 
kolorektálneho karcinómu, pričom by sme chceli dokázať potrebu analýzy tohto typu 
nádorového tkaniva, a to nie len u pacientov spĺňajúcich kritéria pre podstúpenie diagnostiky 
LS, keďže viaceré štúdie naznačujú, že nezanedbateľné množstvo pacientov mnohé z týchto 
kritérií nespĺňa.  



Identifikácia LS pritom môže byť prospešná aj pre ďalších členov rodiny (skorá identifikácia 
príčiny symptómov), a tiež pre spoločnosť (zvýšenie povedomia o zriedkavých ochoreniach). 
V súčasnosti bolo dokázané, že pravidelné monitorovanie príbuzných pacienta s LS, u ktorých 
bola potvrdená mutácia, môže viesť k signifikantnej redukcii mortality v dôsledku CRC (9), 
a to až o 70% (10). Nevýhodou však môže byť identifikácia ochorení, u ktorých je terapia 
nedostatočne vyvinutá, prípadne býva ochorenie často asymptomatické. V takom prípade môže 
byť vedomosť o prítomnosti ochorenia stresujúca  (11). 
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