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Abstrakt 

 

Karcinom prsu je celosvětově nejčastěji diagnostikované nádorové onemocnění u žen. V 

5-10 % všech případů je pozorována genetická souvislost, obvykle způsobená patogenní 

mutací v některém z predispozičních genů. Ačkoliv byla řada poškozujících mutací v kódující 

sekvenci těchto genů popsána, u velkého procenta familiárních případů (> 50 %) nebyla 

příčina dosud nalezena. Řada identifikovaných patogenních mutací byla lokalizována 

v konsenzních sestřihových místech, které mají za následek vznik aberantních sestřihových 

forem mRNA a z nich se odvíjející poškozené proteiny. Málo je však známo o variantách 

poškozujících regulační sestřihová místa, která mohou vést k tvorbě obdobných forem 

mRNA. 

Pro nepřímou analýzu variant, ovlivňujících přirozený sestřih, jsme navrhli metodiku 

detekce sestřihových variant jakéhokoliv genu založena na multiplexní PCR a následné 

analýze pomocí NGS s vysokou citlivostí. Ověření této metodiky na modelu BRCA1 odhalila 

přítomnost 94 sestřihových variant v leukocytech periferní krve, zdravé prsní a přilehlé 

tukové tkáni, čímž byl vytvořen dosud nejpodrobnější katalog fyziologicky se vyskytujících 

mRNA variant BRCA1. 

Nejčastěji se vyskytující varianty, zachovávající čtecí rámec, byly přesně kvantifikovány 

pomocí RT-qPCR, která odhalila přítomnost 6 ubikvitně se vyskytujících alternativních 

transkriptů s relativní expresí > 1 % celkové exprese BRCA1 (Δ5; Δ9_10; Δ9_10,11q; ▼13 a 

IRIS). Dále jsme prokázali tkáňově specifickou míru exprese u variant Δ9_10, ▼13 a IRIS. 

Většina ubikvitních variant si pravděpodobně zachovává charakter wild-type formy, či 

vykazuje dosud neobjasněnou regulační funkci. 

Výsledky práce objasňují složení a množství mRNA variant BRCA1 v relevantních 

zdravých tkáních. Na základě tohoto katalogu je např. možné okamžitě identifikovat aberantní 

sestřihové mRNA varianty, vyskytující se v nádorové tkáni, či prokázat přítomnost mutace, 

vedoucí k deregulaci sestřihu pre-mRNA, v případě negativního výsledku mutační analýzy 

BRCA1. 

 



 5 

Abstract 

 

Breast cancer is the most common tumor disease diagnosed in women worldwide. The 

hereditary character of this disease is observed in 5-10 % of all cases, and it is usually caused 

by a pathogenic mutation in one of the predisposition genes. Although a variety of pathogenic 

mutations in the coding sequences of these genes was described, the cause of the disease is 

still unknown in many familial cases (> 50%). A great number of identified pathogenic 

mutations were localized in the consensus splicing sites, which results in the formation of 

aberrant mRNA splicing variants and their damaged protein isoforms. However, little is 

known about mutations affecting regulatory splicing sites, which can result in the translation 

of similarly affected mRNAs. 

In this work, we proposed a method for indirect detection of mutations affecting the natural 

splicing pattern of any gene of our interest based on multiplex PCR and NGS with high 

sensitivity. Verification of this method on the BRCA1 model gene revealed the presence of 

the total of 94 splicing variants in peripheral leucocytes and healthy breast and adjacent fat 

tissues. This is the most detailed catalogue of physically occurring BRCA1 mRNA variants 

thus far. 

The most commonly occurring variants, maintaining open reading frame, were quantified by 

RT-qPCR which resulted in the characterization of 6 ubiquitously expressed alternative 

splicing variants with a relative expression > 1 % of total BRCA1 (Δ5; Δ9_10; Δ9_10,11q; 

▼13 and IRIS). Furthermore, we detected tissue specific levels in the expression of Δ9_10, 

▼13 and IRIS variants. The majority of ubiquitous variants probably result in protein 

isoforms which maintain the BRCA1 wild-type character or an unknown (probably 

regulatory) function. 

This study fully reveals the qualitative and quantitative splicing pattern of BRCA1 mRNA 

variants in relevant healthy human tissues. Based on this, we can instantly detect aberrantly 

spliced BRCA1 mRNA variants e.g. in tumor tissue and reveal the presence of mutation 

affecting the regulatory splicing site in cases of negative mutation analysis of BRCA1. 
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1. Úvod 

 

Podle současného, obecně přijímaného modelu kancerogeneze, je pro rozvoj maligní 

transformace nutné nakumulovat několik konsekventních mutací v regionech genů 

regulujících základní buněčné procesy (Cahill et al., 1999). Úspěšná nádorová buňka musí 

pozměnit svoji buněčnou fyziologii, aby byla schopna autonomní proliferace, potlačení 

apoptózy, rezistence k signálům růstových inhibitorů, neomezené možnosti replikačního 

potenciálu a následně i možné angiogeneze, invaze a metastazování (Hanahan a Weinberg, 

2000). 

V průběhu kancerogeneze jsou tradičními cíli mutací tzv. tumor supresorové geny, jejichž 

proteinové produkty jsou zapojeny v protinádorových procesech, jako jsou opravy DNA, 

zastavení buněčného cyklu, iniciace apoptózy atd. Avšak dle Knudsonovy teorie dvou zásahů 

je nutné alterovat sekvenci DNA na obou alelách genu, aby byla vyřazena funkce příslušného 

tumor supresorového proteinu (Knudson, 1971). Většina nádorových onemocnění proto 

vzniká až v pokročilejší fázi života, ve chvíli, kdy se v buňce nakumuluje dostatečné množství 

somaticky vzniklých mutací nejen v tumor supresorových genech. Existuje však řada 

nádorových onemocnění, nebo jejich forem, které se projevují ve výrazně nižším věku. U 

mnoha z nich jsou predispozice k těmto onemocněním v rodině děděny. Důvodem je výskyt 

zárodečné mutace v jednom z tumor supresorových genů, čímž je oslabena protinádorová 

„bariéra“ a usnadněn proces vzniku tumorogeneze. Příkladem mohou být příčinné mutace 

v BRCA1, které ve většině případů způsobují dědičnou formu karcinomu prsu. 

Identifikace příčinných mutací u dědičných nádorových onemocnění jsou v dnešní době 

prováděny pomocí masivního paralelního sekvenování, tzv. sekvenování nové generace – 

NGS (New Generation Sequencing), které nám umožňuje analyzovat genetickou informaci u 

rozsáhlých genových panelů, případně celých exomů či genomů jedinců. Stinnou stránkou 

takto mocného nástroje je detekce velkého množství často neznámých alterací s nejasným 

dopadem (VUS – variant of uncertain significance), které je obtížné rychle charakterizovat. 

Kromě relativně dobře popsaných změn v kódujících a přilehlých oblastech (bodové mutace, 

mutace konsenzních sestřihových míst, delece/inzerce nebo velké chromozomální přestavby) 

nebo epigenetických změn ovlivňujících expresi daného genu (hypermetylace tzv. CpG 

ostrůvků v promotorové oblasti genu, modifikace histonů a změna oblasti na transkripčně 

neaktivní heterochromatin), existuje celá řada mutací postihující intronové oblasti, o jejichž 

dopadu není dosud mnoho známo (Scholzova et al., 2007). 
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Pokud intronové mutace postihnou sekvenci, na kterou nasedají sestřihové nebo regulační 

faktory (ať už pozitivně nebo negativně působící), může dojít ke změně sestřihového vzorce 

pro dané geny, a tak k ovlivnění produktů genové exprese. Kvalitativní (i kvantitativní) změna 

na úrovni genové exprese může mít v řadě případů velice závažné důsledky. Například tvorba 

alternativních sestřihových variant (ASV) androgenního receptoru je úzce spjata se vznikem a 

vývojem metastatických karcinomů prostaty (Paschalis et al., 2018). 

Ačkoliv se studium intronových sekvencí po nástupu NGS mnohonásobně zefektivnilo, 

charakterizovat dopad nalezených intronových odchylek od referenčního genomu u daného 

jednotlivce je vzhledem k obrovskému množství dat z celogenomových studií a k vysoké 

heterogenitě intronových sekvencí napříč populacemi a značnému množství privátních variant 

jednotlivce, stále velmi obtížné. Ke správné interpretaci mutací, postihující regulační 

sestřihové sekvence, je nezbytné tyto sekvence napříč introny identifikovat. I přes existenci 

řady různých prediktivních algoritmů in-silico detekce regulačních míst, není identifikace 

těchto oblastí zcela spolehlivá.  

Alternativní, v této práci navrhovaný, přístup pro odhalení variant postihující regulační 

místa sestřihu, vychází ze znalosti všech fyziologicky vznikajících sestřihových forem 

mRNA. Detekce různých sestřihových variant je v současných podmínkách RNA 

sekvenování nové generace (RNA-Seq) nepoměrně snazší, a proto je i relativně snadné touto 

metodou odhalit aberantní sestřihovou variantu mRNA při znalosti souboru fyziologicky se 

vyskytujících sestřihových variant. 

Předkládaná práce je proto zaměřena na problematiku vzniku fyziologicky se vyskytujících 

alternativních sestřihových variant, návrhu metodiky pro jejich komplexní identifikaci a 

kvantifikaci s vysokou přesností na modelu BRCA1, což je první a nezbytný krok pro odlišení 

fyziologicky se vyskytujících variant od variant vzniklých na základě poškození sestřihového 

vzorce na úrovni mutací DNA. 

Přes veškerý pokrok a znalosti tyto informace (kromě sporadických analýz) u většiny genů 

chybí. 
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2. Hypotézy a cíle práce 

 

Jako modelový gen pro analýzu alternativních sestřihových variant, který predisponuje ke 

karcinomu prsu, byl vybrán gen BRCA1. Důvodem byla existence a precizní popsání řady 

jeho ASV, dlouhodobý výzkum tohoto genu v naší laboratoři, dostatečná komplexita 

(obsahuje 22 kódujících exonů) a v neposlední řadě velmi nízká exprese mRNA ve zdravých 

tkáních. RPKM se ve většině vyšetřovaných tkání pohybuje okolo 1 (Reads Per Kilobase 

Milion – normalizovaná hodnota množství čtení na kilobázi transkriptu vztaženou k milionu 

čtení; Fagerberg et al., 2014). Z těchto důvodů je analýza ASV BRCA1 obvyklými metodami 

nelehká. 

  

Cíle práce zahrnovaly: 

a) vytvořit robustní systém s vysokou senzitivitou a reprodukovatelností pro rychlou a 

komplexní identifikaci přítomných alternativních sestřihových variant mRNA 

BRCA1, který by byl univerzální a aplikovatelný na jakýkoliv jiný gen našeho zájmu 

b) identifikovat tímto systémem alternativní sestřihové varianty mRNA BRCA1 a 

pomocí RT-qPCR s primery, nasedajícími do specifických exon-exonových spojení, 

kvantifikovat vybrané sestřihové varianty a vytvořit tak komplexní kvalitativní i 

kvantitativní katalog mRNA variant BRCA1, vyskytujících se v leukocytech periferní 

krve, nenádorové prsní tkáni a nenádorové perimamární tukové tkáni 

c) vytvořit a vyhodnotit expresní profil sestřihových variant mRNA BRCA1 ve 

vyšetřovaných tkáních u pacientek s karcinomem prsu a zdravých kontrol. 
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3. Materiál a metodika 

 

V přístupech pro kvalitativní a kvantitativní analýzu alternativních sestřihových variant byla 

navržena metodika využívající kombinaci jednoduchých, rutinně prováděných, dílčích technik 

tak, aby měl získaný přístup vysokou senzitivitu, byl jednoduše opakovatelný, a navíc cenově 

přijatelný. Jedná se o: 

a) Multiplexní PCR (mPCR) amplifikaci všech teoreticky možných exon-exonových 

spojení všech transkriptů požadovaného genu (model BRCA1) na úrovni 

komplementární DNA (cDNA) syntetizované z mRNA pomocí náhodných 

hexanukleotidů. 

b) Ekvimolární smísení mPCR produktů a velikostní selekce (obohacení) oblasti 

s krátkými amplikony našeho zájmu. 

c) Sekvenování na základě NGS metod s hlubokým pokrytím pro rychlou analýzu 

vzniklých amplikonů, které vykazuje vysokou citlivost a relativně snadnou přípravu 

vzorků. Analýza sekvenačních dat pomocí mapování získaných amplikonů na uměle 

vytvořený referenční soubor obsahující všechny možné kombinace sestřihových 

variant společně s variantami dosud identifikovanými. 

d) Zhodnocení míry exprese vybraných sestřihových variant zachovávajících čtecí rámec, 

u kterých předpokládáme vznik proteinového produktu, pomocí kvantitativní PCR 

v reálném čase s využitím primerů, které specificky nasedají do unikátních exon-

exonových spojení. 

 

Do projektu bylo zařazeno celkem 130 žen operovaných pro karcinom prsu na 

Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN a 86 žen bez nádoru operovaných na 

Klinice plastické chirurgie 1. LF UK a FNB. Od všech účastnic byla získána relevantní data 

z osobní a rodinné anamnézy. Tkáňové vzorky byly odebírány během operací karcinomu prsu 

nebo během profylaktických mastektomií provedených na asymptomatických nosičkách 

s BRCA1 mutací. Kontrolní tkáňové vzorky byly odebrány během kosmetických operací. 

Pokud to bylo možné, byly vzorky odebírány z obou prsních tkání. Od každé ženy byla 

získána periferní nesrážlivá krev. Ze všech vzorků byla izolována celková RNA a z ní 

syntetizována komplementární DNA za využití náhodných hexanukleotidů, která byla dále 

vyšetřována příslušnými metodami. 
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4. Výsledky 

4.1. Identifikace alternativních sestřihových variant BRCA1 v biologických vzorcích 

Cílem první části práce bylo zavedení robustního systému pro rychlou a citlivou analýzu 

alternativních sestřihových variant jakéhokoliv genu, na modelu BRCA1, za pomocí 

multiplexní PCR, obohacení vzorků o krátké amplikony s unikátními exon-exonovými 

spojeními, přípravy sekvenačních knihoven ze selektovaných vzorků, NGS s vysokým 

pokrytím a biostatistické analýzy sekvenačních dat. 

Mapování veškerých sekvenačních dat s následnou kontrolou výsledků odhalila přítomnost 

94 různých alternativních sestřihových variant BRCA1 napříč všemi vyšetřovanými vzorky. 

Nejčastěji zastoupenou sestřihovou událostí byl výpadek několika exonů v řadě (mCΔ – 

multikazetová delece), který byl samostatně identifikován v 32 případech a v 12 případech 

současně s delecí způsobenou volným sestřihovým místem. 

Dalším častým případem alternativního sestřihu byl výpadek jednoho exonu (CΔ – kazetová 

delece) nebo zahrnutí alternativního exonu či vnitřní části intronu do transkriptu (C▼ – 

kazetová inzerce). Tyto varianty byly detekovány v 16 (CΔ) a 11 (C▼) případech osamoceně, 

v jednom případě byla nalezena kombinace inzerce a delece a v dalších 4 případech byly 

nalezeny jednotlivé inzerce nebo delece v kombinaci s volným sestřihovým místem. 

Samostatné využití volných sestřihových míst bylo identifikováno ve 12 případech a na 

závěr byly nalezeny tři případy intronizace vnitřní části exonu 11 a jeden případ kombinace 

multikazetové delece s kazetovou inzercí. 

V biologických vzorcích pacientů s karcinomem prsu a zdravých kontrol se nejširší 

spektrum exprimovaných ASV nacházelo v mamární tkáni (72). Leukocyty periferní krve 

exprimovaly 67 různých variant a přilehlá tuková tkáň 54. Ve všech vyšetřovaných cDNA 

syntetizovaných z lidského genetického materiálu bylo přítomno 29 variant, které jsou 

označeny jako ubikvitní / predominantní. V testovaných buněčných liniích bylo nalezeno 76 

ASV, z nichž 11 bylo pro dané linie unikátní. 

Nalezené kvalitativní a kvantitativní rozdíly mezi zdravými kontrolami, pacienty s 

karcinomem prsu a nosičemi BRCA1 mutace byly na úrovni semikvantitativního porovnání 

mapovaných výsledků malé. 

Proteinový produkt BRCA1 může potencionálně vznikat pouze ze 25 identifikovaných 

variant, které zachovávají čtecí rámec („in-frame“). Jedenáct z těchto variant bylo označeno 
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jako predominantní, tedy vyskytující se napřič vyšetřovanými soubory. Z těchto jedenácti 

variant je devět popsáno v předchozí literatuře (Δ5; 8p; Δ9_10; Δ11; 11q; 13p; ▼13A; 

▼13A,14p; 14p) a dvě varianty byly identifikovány nově (6q; 10a). Další 4 „in-frame“ 

varianty (Δ3_5; Δ9_11; Δ14_15 a 23a) byly detekovány ve většině vyšetřovaných vzorků. 

Zbylých 10 variant (Δ5_9; 5q,Δ6; Δ8_16; 11Δ3240; Δ14_17; Δ17_19; Δ17_20; Δ18; Δ20; 

Δ21-22) vykazovalo na základě identifikace variant pomocí NGS spíše slabší míru exprese. 

Použitý metodický přístup v identifikaci ASV nám umožňuje přímo kvantifikovat většinu 

variant lišících se na základě volných sestřihových míst bez další nutnosti kvantifikace 

pomocí RT-qPCR. Mapovací algoritmus čtení obsahující klasické sestřihové místo a čtení 

obsahující volné sestřihové místo ve většině případů namapoval na jednu sestřihovou událost. 

Pro kvantitativní posouzení bylo v prohlížeči mapovaných čtení potřeba odečíst poměr 

zastoupených frakcí. V případech čtení mapovaných na jednu sestřihovou událost byl rozdíl v 

délkách jednotlivých amplikonů (s a bez využití volného sestřihového místa) minimální, a 

proto preferenční míra amplifikace kratších amplikonů zanedbatelná. Ze všech nalezených 

SDS a SAS variant (Splice donor site / Splice acceptor site) bylo přímo kvantifikováno 22 

případů s volným sestřihovým místem. 

Varianty 1Aq; 8p; 10a; 13p; 14p a 1Aq,Δ2; byly detekovány ve většině vzorků lidských 

tkání s četností > 5 %. Varianty 2p; 6q; 23a; Δ13,14p a ▼13A,14p se vyskytovaly napříč 

vzorky v míře nižší. Kombinované varianty 1Aq,Δ2_3; 1Aq,Δ2_5; 1Aq,Δ2_5,6p; 

1Aq,Δ2_7,8p; 1Aq,Δ2_7; 1Aq,Δ2_10; 1Aq,Δ2_17; 1Aq,Δ2_19; Δ5_6,7p; Δ5_7,8p; 

Δ11_12,13p byly detekovány pouze v některých případech. 

 

4.2. Kvantifikace vybraných ASV v biologických vzorcích pomocí RT-qPCR 

Po analýze hrubých RT-qPCR dat od 596 lidských vzorků, které prošly úspěšnou syntézou 

cDNA bylo z důvodu nízkého Cp referenčních oblastí BRCA1 mRNA (Cp > 25) vyřazeno 

19 % naměřených singletů vzorků (tj. 269 z celkových 1408 singletů). Vyhodnocena byla 

finální data od 115–145 žen (v závislosti na vyšetřované tkáni). 

Před samotnými analýzami naměřených dat byla posouzena přesnost práce a 

reprodukovatelnosti výsledků celkového experimentu. Nezávisle naměřená hrubá data ve 

formě Cp referenčních genů byla otestována ve výběru 50 nejkvalitnějších vzorků ze souboru 

(RIN > 8; vstup do syntézy cDNA = 800 ng). Experiment prokázal nesignifikantní rozptyly 

hodnot Cp jednotlivých referenčních genů v jednotlivých tkáních (Kruskal-Wallisův test pro 
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porovnání více výběrů, p = 0,545). Maximální odchylka od průměrné hodnoty u UBC byla 

5 %. U GAPDH a ATP5B pak 3 %. 

Z pohledu absolutní kvantifikace nejlépe korelovaly exprese GAPDH, které jsou ve 

vyšetřovaných tkáních srovnatelné se získanými daty Illumina bodyMap2. Míry expresí UBC 

a ATP5B se s porovnávanými daty lišily, obzvláště v leukocytech periferní krve. Vzhledem k 

rozsáhlosti našeho souboru (přes 100 osob vs. 1 osoba v případě Illumina bodyMap2) a 

konzistence námi naměřených hrubých hodnot Cp jsme žádný RG z dalších analýz nevyřadili. 

 

4.2.1. Celková exprese BRCA1 ve vyšetřovaných tkáních 

Celková míra exprese všech transkriptů BRCA1 byla měřena pomocí dvou amplikonů 

lokalizovaných v různých částech referenčního transkriptu. Prvním byl amplikon zasahující 

do přechodu exonů 23 a 24, který byl vybrán z důvodu absence sestřihových variant 

postihujících tyto exony ve vyšetřovaných lidských tkáních. Druhý amplikon byl lokalizován 

do exonu 7, který zohledňuje variantu BRCA1 IRIS (či případně jinou variantu s ukončenou 

transkripcí za exonem 7). Zároveň nebyla identifikována žádná významná sestřihová varianta 

postrádající exon 7 (v součtu bylo identifikováno pouze 1643 čtení různých minoritních 

sestřihových událostí postrádající exon 7). 

Oba referenční amplikony reprezentující celkovou expresi BRCA1 vykazují v porovnání se 

všemi referenčními geny velmi nízkou (100x až 1000x nižší) míru exprese napříč všemi 

vyšetřovanými vzorky. 

Z výsledků vyplývá vyšší relativní exprese e7 proti exonu 23/24 prokazuje přítomnost jedné 

či více variant, které postrádají exony 23 a 24 (např. zmíněná BRCA1 IRIS, či další). Zároveň 

je patrná různá tkáňově specifická míra exprese e7, která naznačuje kvantitativně odlišné 

složení ASV BRCA1 v leukocytech oproti vyšetřovaným solidním tkáním. Z tohoto důvodu 

byla exprese jednotlivých ASV BRCA1 (včetně BRCA1 IRIS) porovnávána proti expresi 

BRCA1 e7. 

 

4.2.2. Relativní exprese ASV BRCA1 

Z celkových 94 identifikovaných variant pomocí NGS bylo přímo kvantifikováno 22 variant 

z mapovaných dat. U zbývajících 72 variant nebyla přesně kvantifikována míra jejich exprese, 

protože nebylo možné reflektovat a zpětně spočítat rozdílnou efektivitu jednotlivých mPCR 
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reakcí či ztrátu různě dlouhých produktů mPCR v promývacích krocích. Kvantifikace všech 

72 variant pomocí přesné RT-qPCR metody byla kvůli omezenému biologickému materiálu 

nemožná, a proto byly pro další analýzu vybrány pouze varianty predominantní, zachovávající 

čtecí rámec – potencionálně vedoucí ke vzniku proteinového produktu (Δ3; Δ5; Δ9_10 

s navazující krátkou i dlouhou formou exonu 11; 11q; Δ11; ▼13A). Do souboru byly dále 

přidány „in-frame“ varianty, které byly detekovány alespoň v 6 z 9 lidských tkání ve stabilní 

míře (Δ3_5 a Δ9_11) a popsaná varianta BRCA1 IRIS. Po provedení RT-qPCR s primery 

navrženými do unikátních exon-exonových přechodů na tomto souboru mohla být dále 

statisticky vyhodnocena relativní exprese většiny variant. Varianty Δ3_5 a Δ11 nebylo možné 

hodnotit z důvodu hrubých hodnot Cp za detekčním limitem metody (Cp > 33) u většiny 

vzorků, i přes preamplifikaci cDNA, stejně jako varianty Δ3 a Δ9_11, které se exprimují ve 

všech tkáních ve velmi malé míře (Cp = 31-33) a u kterých je patrné, že jejich exprese naráží 

na detekční limit metody. Hodnoty relativní exprese vyšetřovaných variant ve vyšetřovaných 

tkáních jsou shrnuty v Tab. 1. 

Souhrnná míra exprese vyšetřovaných variant z celkové BRCA1 (e7) dosahuje 39,7 % 

v leukocytech; 37,9 % v prsní tkáni a 37,3 % v tukové tkáni. Ve vyšetřovaných tkáních je 

souhrnná exprese těchto ASV srovnatelná, avšak míra exprese jednotlivých ASV je tkáňově 

specifická. 

Exprese jednotlivých variant v leukocytech periferní krve většinou individuálně nekoreluje 

(statisticky signifikantně) s expresí příslušných variant v mamární a přilehlé tukové tkáni. 

Výjimkou je korelace exprese varianty Δ9_10 s dlouhou formou exonu 11 ve všech tkáních a 

varianty Δ5 v leukocytech a mamární tkáni (tato varianta nicméně vykazuje velmi nízkou 

relativní expresi). Korelační faktory jsou však v těchto případech nízké (< 0,5). 
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Tabulka 1: Relativní míra exprese vyšetřovaných variant BRCA1. Exprese jednotlivých 

variant je vyjádřena v % celkové exprese BRCA1 (e7). SD = směrodatná odchylka; SEM = střední 

chyba průměru. Pro statistické porovnání tkáňových skupin byl použit neparametrický Mann-

Whitney test. P hodnoty jsou označeny: červeně p > 0,0085 a zeleně p < 0,0081. Hodnota 

p < 0,0085 byla použita u důvodu eliminace chyby typu 1. Pozn.: tyto výsledky nezohledňují míru 

exprese celkové BRCA1, která je v jednotlivých tkáních odlišná. 

Název Δ5 
Δ9_10; 

11 

Δ9_10; 

11q 
11q ▼13A IRIS 

Leukocyty 

(L) 

Exprese 1,13% 3,96% 1,22% 11,17% 6,70% 14,62% 

SD 0,44% 1,97% 0,55% 3,24% 3,14% 12,01% 

SEM 0,04% 0,18% 0,05% 0,29% 0,28% 1,09% 

Mama (M) 

Exprese 1,12% 10,21% 3,27% 12,95% 4,14% 7,16% 

SD 0,49% 3,67% 1,16% 2,93% 2,12% 2,75% 

SEM 0,03% 0,26% 0,08% 0,21% 0,15% 0,20% 

Poměr M vs. L 0,996 2,575 2,677 1,160 0,617 0,490 

P 0,5125 0 0 0,0000 0,0000 0 

Tuková tk. 

(T) 

Exprese 1,10% 9,11% 3,21% 13,91% 6,44% 6,24% 

SD 1,07% 3,37% 1,33% 3,19% 3,32% 2,11% 

SEM 0,08% 0,25% 0,10% 0,24% 0,25% 0,16% 

Poměr T vs. L 0,976 2,297 2,631 1,245 0,960 0,427 

P 0,0009 0 0 0,0000 0,1870 0 

Poměr T vs. M 0,980 0,892 0,983 1,074 1,555 0,872 

P 0,0018 0,0000 0,2330 0,0285 0,0000 0,0001 
 

 

 

Naopak exprese jednotlivých variant v mamární tkáni statisticky signifikantně koreluje 

s expresí stejných variant ve tkáni tukové s výjimkou málo exprimované varianty Δ5 a 

zároveň jsou ve většině případů korelační faktory > 0,5. 

Z výsledků popisovaných v předchozí kapitole je patrný velký rozptyl exprese některých 

variant (Δ9-10, 11q, ▼13 a IRIS), který může být způsoben odlišnou mírou exprese těchto 

variant v závislosti na vyšetřované podskupině. Proto bylo provedeno porovnání expresí 

zvlášť u souboru zdravých kontrol (76 žen) a pacientek s karcinomem prsu (123 žen; Tab. 2). 
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Tabulka 2: Statistické porovnání exprese jednotlivých variant souboru pacientek 

s karcinomem prsu proti zdravým kontrolám. Poměr exprese vyjadřuje násobek exprese u 

skupiny pacientek s karcinomem prsu proti zdravým kontrolám. Exprese jednotlivých variant je 

vyjádřena v % celkové exprese BRCA1 (e7). SD = směrodatná odchylka; SEM = střední chyba 

průměru. Pro statistické porovnání byl použit neparametrický Mann-Whitney test. Vypočítané P 

hodnoty jsou označeny: červeně p > 0,0073 a zeleně p < 0,0073. Hodnota p < 0,0073 byla použita z 

důvodu eliminace chyby typu 1. Pozn.: tyto výsledky nezohledňují míru exprese celkové BRCA1, 

která je v jednotlivých tkáních odlišná). 

Název Δ5 
Δ9_10; 

11 

Δ9_10; 

11q 
11q ▼13A IRIS 

Δ9_10 

celkem 

* 

L
eu

k
o

cy
ty

 

Kontroly 

Exprese 1,07% 3,26% 1,04% 10,45% 6,32% 17,69% 4,31% 

SD 0,41% 1,88% 0,64% 3,63% 3,40% 19,46% 2,09% 

SEM 0,07% 0,30% 0,10% 0,58% 0,54% 3,12% 0,33% 

Pac. 

s karc. 

prsu 

Exprese 1,12% 4,24% 1,31% 11,59% 6,91% 13,26% 5,55% 

SD 0,41% 1,67% 0,48% 2,97% 3,09% 5,26% 1,84% 

SEM 0,05% 0,19% 0,06% 0,35% 0,36% 0,61% 0,21% 

Poměr exprese  1,047 1,298 1,259 1,109 1,093 0,750 1,288 

P 0,6703 0,0012 0,0048 0,1115 0,2450 0,7375 0,0006 

M
a
m

a
 

Kontroly 

Exprese 1,18% 10,78% 3,25% 13,24% 4,04% 7,50% 14,04% 

SD 0,46% 3,27% 1,10% 2,70% 1,96% 2,61% 3,94% 

SEM 0,05% 0,32% 0,11% 0,26% 0,19% 0,26% 0,39% 

Pac. 

s karc. 

prsu 

Exprese 1,05% 9,18% 3,22% 12,72% 4,44% 6,34% 12,40% 

SD 0,45% 3,03% 1,11% 2,77% 2,36% 1,86% 3,42% 

SEM 0,05% 0,34% 0,12% 0,31% 0,27% 0,21% 0,39% 

Poměr exprese 0,893 0,851 0,990 0,960 1,099 0,846 0,883 

P 0,0317 0,0002 0,8381 0,1357 0,4527 0,0011 0,0047 

T
u

k
o
v
á
 t

k
. 

Kontroly 

Exprese 1,24% 8,99% 3,26% 14,19% 6,42% 6,27% 12,25% 

SD 1,39% 3,09% 1,16% 3,23% 3,40% 2,01% 3,77% 

SEM 0,14% 0,31% 0,12% 0,32% 0,34% 0,20% 0,38% 

Pac. 

s karc. 

prsu 

Exprese 0,90% 8,89% 2,87% 13,52% 6,57% 5,77% 11,76% 

SD 0,28% 3,52% 0,94% 2,72% 3,10% 1,96% 4,03% 

SEM 0,03% 0,44% 0,12% 0,34% 0,39% 0,24% 0,50% 

Poměr exprese 0,725 0,989 0,880 0,953 1,024 0,921 0,960 

P 0,0579 0,5021 0,0619 0,1661 0,7250 0,1600 0,2031 
 

* Obě varianty s výpadkem exonů 9 a 10 byly sjednoceny a přidány do analýzy jako společná 

varianta, pro odstranění vlivu dlouhé či krátké formy exonu 11 a pro potvrzení signifikance dílčích 

výsledků. 

 

Varianty s výpadkem exonů 9 a 10 v leukocytech periferní krve jsou jediné varianty, u 

kterých se signifikantně liší míra jejich exprese o více než 20 %. Průměrný věk vyšetřovaných 

skupin je však odlišný (zdravé ženy – 41,1 let; pacientky s karcinomem prsu – 58,7 let). Z 

důvodu vyloučení faktoru rozdílného průměrného věku byl věk individuálně korelován na 
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expresi souhrnné varianty Δ9_10 u každé ženy z obou souborů a výsledky lineární regrese 

prokázaly statisticky nesignifikantní korelaci exprese ASV Δ9_10 u skupiny zdravých 

kontroly (y = 0,0573 - 0,0001 * x; r = -0,0918; r2 = 0,0084; p = 0,5535) i u skupiny pacientů s 

karcinomem prsu (y = 0,0444 + 0,0002 * x; r = 0,1953; r2 = 0,0381; p = 0,1611). 

Exprese variant s výpadkem exonů Δ9_10 je v leukocytech periferní krve signifikantně 

vyšší v souboru pacientek s karcinomem prsu o necelých 30 % a zároveň není závislá na věku 

vyšetřovaných žen 

 

4.2.3. Laterálně specifická exprese jednotlivých variant 

Od asymptomatických pacientek s mutacemi v BRCA1, které podstoupili profylaktické 

mastektomie a od zdravých kontrol, které podstoupily kosmetické operace, byl získán 

materiál z obou prsních (40 žen) a přilehlých tukových tkání (43 žen). Bylo provedeno 

porovnání laterálně specifické míry exprese jednotlivých sestřihových variant v obou 

vyšetřovaných tkáních i individuálně u každé ženy. 

Statistická analýza laterálně specifické exprese ASV BRCA1 v porovnání pravé a levé 

mamární a přilehlé tukové tkáně neodhalila odlišnou expresi, která by byla spolehlivě 

signifikantní. Exprese jednotlivých variant je obdobná. 
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5. Diskuze 

 

S příchodem a zavedením sekvenování nové generace (NGS) se mnohonásobně zefektivnily 

možnosti rutinní diagnostiky nukleových kyselin u vzorků od pacientů. V jednom 

sekvenačním běhu je dnes možno sekvenovat celou řadu genů / transkriptů, exomů / 

transkriptomů, nebo celých genomů, epigenomů apod., a na základě těchto dat odhalovat řady 

odchylek napříč vyšetřovanou tkání. NGS se dále vyvíjí a s rostoucí přístrojovou kapacitou 

úměrně roste i množství identifikovaných odchylek / variant, ať už na úrovni sekvence 

DNA/RNA nebo na úrovni exprese. Interpretace velkého množství nově nalezených variant je 

přitom časově náročná, a tak se společně s NGS rozvíjí biostatistika zpracování a 

charakterizace dat, bez které by nebylo možné nalezené varianty třídit a řadit dle důležitosti a 

dopadu na organismus. I přes rostoucí databáze nalezených variant a veškeré pokroky 

v biostatistických nástrojích (hlavně v predikci významu variant vyskytujících se v kódující 

části genomu), je dnes stále velmi obtížné spolehlivě charakterizovat většinu intronových 

variant (nejen) z důvodu vysoké heterogenity genomu v těchto oblastech. 

Z těchto důvodů byly v předkládané práci vytyčeny cíle vytvořit robustní systém s vysokou 

senzitivitou a reprodukovatelností pro rychlou a komplexní identifikaci všech ASV mRNA 

jakéhokoliv zájmového genu a validovat ho na modelu BRCA1. Na základě takto vzniklého 

katalogu fyziologicky se vyskytujících ASV je možné, po vyšetření pacientů pomocí RNA-

Seq metod, nepřímo odhalovat přítomnost (nejen) intronových mutací, které vedou ke 

kvalitativnímu či kvantitativnímu ovlivnění genové exprese na úrovni změny sestřihu pre-

mRNA, a tím významně zjednodušit a zrychlit detekci a charakterizaci těchto mutací, anebo 

přímo, spolehlivě, identifikovat patogenní ASV, jak bylo ukázáno v pilotní studii konsorcia 

ENIGMA (Brandão et al., 2019). 

Předkládaná metodika založená na mPCR amplifikaci krátkých exon-exonových spojení a 

jejich sekvenování pomocí NGS vychází ze zkušeností předchozí práce. Navržená a zavedená 

multiplexní PCR, u které jsou cílovým výsledkem unifikované amplikony o velikosti okolo 

80 párů bází: a) eliminuje preferenční amplifikaci krátkých ASV v reakci; b) díky 

vynechanému primeru v následujícím kanonickém exonu eliminuje amplifikaci exon-

exonových spojení, která se vyskytují ve wt variantách BRCA1 transkriptů; c) výrazně snižuje 

náročnost na množství a kvalitu izolované RNA, protože pomocí hexanukleotidů se i 

v případě zlomy poškozeného mRNA transkriptu syntetizuje cDNA po celé jeho délce. 

Finální sekvenování mPCR produktů pomocí sekvenování nové generace s hlubokým 
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pokrytím (s předchozím obohacením analyzovaného vzorku o požadované krátké amplikony 

pomocí velikostní selekce) zajišťuje vysokou citlivost metody. 

Negativním aspektem zvolené metodiky je ztráta informace o vzájemné kombinaci 

nezávislých sestřihových událostí v transkriptu a ztížená komplexní identifikace intronových 

exonizací do transkriptu. Pomocí navržené metodiky je relativně snadné identifikovat krátké 

inzerce přilehlé k exonům (např. varianty 1aA: c.-20+1_-20+89ins89; 10a: c.594-21_594-

1ins21 či 16a: c.4986+1_4986+65ins65), nicméně exonizace vnitřních částí intronů mohou 

být touto metodou problematicky detekovatelné, zvláště pokud se bude jednat o exonizace 

dlouhých úseků DNA. 

Funkčnost a vysoká senzitivita navržené metodiky byla ověřena na modelu ASV BRCA1. 

Ve vyšetřovaných tkáních bylo touto metodou identifikováno 94 různých alternativních 

sestřihových variant / událostí BRCA1 mRNA, což je doposud nejvíce popsaných variant. 

Tato práce navíc jako první hodnotí ASV BRCA1 ve fyziologických tkáních větších souborů 

žen. Souhrnná práce konsorcia ENIGMA z roku 2014, založená na PCR metodách 

v kombinaci s relativně citlivou fragmentační analýzou odhalila „pouze“ 63 ASV BRCA1 

(Colombo et al., 2014) a to většinově na imortalizovaných buněčných liniích či derivátech 

krevních buněk. 

Ze všech variant, identifikovaných v této práci, jich dosud nebylo popsáno 42, přičemž pět 

z nich bylo vyhodnoceno jako predominantní – tři exonizace vnitřní části intronů ▼145bp 

intron 2; ▼97bp intron 8 a ▼129bp intron 21, které způsobují posun čtecího rámce a dvě 

varianty využívající volná sestřihová místa, které obě čtecí rámec zachovávají: 6q (SDSΔ – 

del 9 bp) a 10a (SAS▼ – inzerce 21 bp). Míra exprese varianty 10a se v porovnání 

s odvozenou wt variantou, pohybovala ze všech nově identifikovaných predominantních 

variant nejvýše (3,7 % – 30,5 %). Zvláště vysoké hodnoty vykazovala v leukocytech zdravých 

kontrol (19,5 %) a leukocytech (30,5 %) i prsní tkáni (29,2 %) pacientů s karcinomem prsu. 

Tato ASV zapříčiní vložení 7 dodatečných aminokyselin mezi exony 9 a 10, a ačkoliv v této 

oblasti není kódována žádná známá funkční doména proteinu, vysoká exprese této varianty 

v prsní tkáni u pacientek s karcinomem prsu (29,2 % oproti 6,7 % u zdravých kontrol) je 

překvapivá a činí z této varianty vhodného kandidáta pro případné funkční analýzy ASV 

BRCA1. 

V práci Colombo et al., 2014, je popsáno 11 variant, které nebyly v této práci zvolenou 

metodikou detekovány. Jedná se o 4 varianty s „alternativním“ nekódujícím exonem 1B, 

variantu BRCA1 IRIS s alternativním ukončením transkriptu, čtyři varianty multikazetové 
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delece Δ14_18; Δ14_19; Δ21_23 a Δ22_23 a dvě varianty s alternativně zkráceným exonem 

1A v kombinaci s částečnou delecí exonu 2 (Δ1Aq_Δ2p) a delecí exonu 3 v kombinaci 

s inzercí alternativního exonu 4 (Δ1Aq_3,▼4). Varianty s alternativním exonem 1B a 

„speciální“ transkript BRCA1 IRIS nebyly na základě návrhu primerů pro mPCR pokryty, a 

proto nemohly být detekovány. Existence transkriptu s exonem 1B, který byl součástí 

sekvence NM_007295 (Orban a Olah, 2003), je pochybná – tato sekvence byla odstraněna z 

databází pro nedostatek důkazů transkripce, z tohoto důvodu nebyla tato varianta zahrnuta do 

návrhu mPCR primerů. O existenci zvláštní varianty BRCA1 IRIS není sporu (ElShamy a 

Livingston 2004), a proto byla rovnou zahrnuta do navazujících RT-qPCR analýz. 

Zbývajících 6 nedetekovaných variant se, vzhledem k vysoké citlivosti metody a detekci řady 

obdobných variant, s nejvyšší pravděpodobností ve zkoumaných fyziologických vzorcích 

nenacházelo. 

 Odlišný proteinový produkt může potenciálně tvořit 11 z 29 identifikovaných, 

predominantních ASV. Pět z těchto variant bylo přímo kvantifikováno na základě NGS 

analýz. Varianta 10a, diskutovaná výše a čtyři další ASV vznikající na základě posunu 

sestřihového místa, vedou k výpadku několika AK z transkriptu: 6q (poslední 3 AK v exonu 

6); 8p (první AK v e8); 13p (první AK v exonu 13) a 14p (první AK v exonu 14). Oblasti 

variant 6q a 8p nekódují žádnou známou funkční doménu a s nejvyšší pravděpodobností tyto 

delece nemají vliv na funkci proteinu BRCA1. Ačkoliv varianty 13p a 14p postihují oblast 

domény bohatou na serinové zbytky, která hraje významnou úlohu v signalizaci, konkrétní 

chybějící aminokyseliny nejsou lokalizovány v místech spojených s fosforylací BRCA1 

(Ouchi et al., 2006). Vzhledem k četnostem detekovaných variant, které se pohybují mezi 5,4 

% až 12,4 % (13p) a 11,1 % až 26,6 % (14p) napříč všemi vyšetřovanými lidskými tkáněmi 

s podobnou mírou exprese u zdravých žen a pacientek s karcinomem prsu, nepředpokládáme 

negativní vliv u těchto variant na funkci BRCA1. Naopak, v těchto případech se může jednat 

o evolučně konzervovaný mechanizmus, zajišťující tvorbu funkčního proteinu i přes mutaci 

konkrétního konsenzního sestřihového místa. 

RT-qPCR analýzami bylo dále kvantifikováno 10 predominantních variant, či variant 

vyskytující se ve vysoké míře v 6 z 9 analyzovaných lidských tkání, které zachovávají čtecí 

rámec. Z těchto byly na základě hrubých Cp dat vyřazeny varianty Δ3_5 a Δ11, jejichž 

exprese může být odhadnuta na < 0,01% exprese celkové BRCA1. Na základě úvodních NGS 

analýz při identifikaci ASV BRCA1 v lidských tkáních vykazovaly obě varianty do 500 

identifikovaných čtení (normalizovaná čtení na celkový 1 milión čtení). Dále byly z RT-qPCR 

analýz vyřazeny varianty Δ3 a Δ9_11, které se pohybovaly mezi 0,01 % a 1 % exprese 
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z celkové BRCA1, z důvodu překročení spolehlivého detekčního limitu metody, který se 

pohybuje okolo 1 % exprese celkové BRCA1 (Hojný, 2012). Varianta Δ3 vykazovala v rámci 

prvotní NGS analýzy 2135 až 10293 normalizovaných čtení a varianta Δ9_11 pouze množství 

v řádu stovek čtení, přitom jejich reálná exprese odvozená z RT-qPCR na celém 

vyšetřovaném souboru je obdobná (avšak s velmi vysokým rozptylem). 

BRCA1 transkripty Δ3 a Δ3_5 postrádají kódující sekvenci podstatné části N koncové 

RING domény, která je podstatná pro tvorbu E3-ubikvitinligázového heterokomplexu 

s proteinem BARD1, zodpovědného za ko-transport BRCA1 do jádra (Morris a Solomon, 

2004) a varianty Δ9_11 a Δ11 přicházejí kvůli výpadku dlouhého exonu 11 o více než 

polovinu sekvence referenčního transkriptu, společně s DNA vazebnou doménou, která je 

v exonu 11 kódována. Ačkoliv nám není známa práce, která by funkčně charakterizovala 

proteiny vznikající z těchto variant, můžeme se vzhledem k výraznému narušení struktury 

kanonického transkriptu domnívat, že vznikající izoformy mohou vykazovat výrazně 

odlišnou, pravděpodobně sníženou, funkční kapacitu v porovnání s popisovanými funkcemi 

wt BRCA1. Na základě této domněnky by pak nebylo překvapivé, že se tyto varianty ve 

zdravých tkáních vyskytují ve velmi nízkém procentu (< 1%).  

Zbylé varianty zahrnuté do RT-qPCR analýzy Δ5; Δ9_10; Δ9_10,11q; 11q; ▼13A a IRIS 

vykazovaly relativní expresi vyšší než 1 % z celkového množství BRCA1 transkriptu a byly 

plně zhodnoceny. 

Z plně hodnocených variant byla nejméně exprimována ASV Δ5, která postrádá podstatnou 

část kódující sekvence RING domény. Vazebná RING doména s E3 ubikvitinylační aktivitou 

zajišťuje vazbu důležitého vazebného partnera BRCA1 – proteinu BARD1, který je zásadní 

pro enzymatickou aktivitu komplexu, a zároveň pro lokalizaci proteinu BRCA1 do jádra 

(vazba s BARD1 umocňuje lokalizaci a kryje jaderné exportní signály BRCA1; Rodríguez a 

Henderson, 2000; Fabbro et al., 2002). Vzhledem k předpokládanému funkčnímu omezení 

vzniklé izoformy je tedy překvapivé, že míra exprese této varianty odpovídá 1,10 % – 1,13 % 

celkové exprese BRCA1 ve všech vyšetřovaných tkáních a neliší se signifikantně u souboru 

zdravých žen a žen s karcinomem prsu (NGS analýza této varianty identifikovala 4013 až 

13043 normalizovaných čtení). Relativní exprese transkriptu BRCA1 Δ5 je uniformní a nízká 

napříč všemi vyšetřovanými tkáněmi i skupinami, vykazuje velmi malý rozptyl naměřených 

hodnot a potencionálně vznikající proteinový produkt s nejvyšší pravděpodobností neplní 

funkci wt formy BRCA1, protože nemůže být lokalizován do jádra. Z těchto důvodů bychom 

se mohli domnívat, že varianta Δ5 může být vedlejším produktem sestřihu BRCA1 na základě 
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určitého, opakujícího se, vzorce sestřihového aparátu, který vyplývá z jeho značné 

robustnosti. Se svou mírou exprese 1 % z celkové BRCA1 pravděpodobně nemá vliv na 

výslednou funkci BRCA1 složenou ze všech identifikovaných transkriptů, či plní jinou, dosud 

neobjasněnou funkci v organismu. 

Další variantou je známá BRCA1 11q (někdy také označována jako BRCA1a), která 

využívá alternativní sestřihové místo vzdálené 3309 bp od 3’ konce exonu 11. BRCA1 11q 

byla jednou z prvních identifikovaných ASV BRCA1 (Lu et al., 1996), protože se vyskytuje 

v relativně vysokém množství a zkrácený transkript o více než polovinu se při amplifikaci od 

5’ do 3’ UTR obvykle lépe amplifikuje z důvodu nižších nároků na kvalitu izolované RNA 

(Hojný, 2012). Ačkoliv je v postrádané sekvenci exonu 11 lokalizována DNA vazebná 

doména, oba jaderné lokalizační signály a část domény bohaté na serinové, je tato varianta 

napříč vyšetřovanými tkáněmi exprimována ve vysoké míře 11,17 % (leukocyty), 12,95 % 

(mamární tkáň) a 13,91 % (tuková tkáň) z celkové BRCA1. Relativní míra exprese není 

signifikantně odlišná u skupiny zdravých žen a skupiny žen s karcinomem prsu. NGS analýza 

překvapivě identifikovala výrazně rozdílné množství čtení mezi 823 a 7879 napříč 

vyšetřovanými tkáněmi. Funkcí transkripční varianty BRCA1 11q, respektive výsledného 

proteinu, se zabývala řada studií, převážně z laboratoře V.N. Rao, které souhrnně naznačují 

mírně odlišné funkce této sestřihové varianty od wt proteinu BRCA1. Wang a kolektiv (1997) 

naznačují odlišnou lokalizace 11q v cytoplazmě spojenou s vazbou E2F cyklinů a CDKs, 

která by mohla způsobovat důležitou inhibici buněčného cyklu a tím zabraňovat rozvoji 

tumorogeneze. Práce Chaie a kolektivu (1999 a 2001) popisují schopnost přímé vazby variant 

s exonem 11q k proteinům p53 a Elk-1 a díky tomu schopnost inhibice růstu buněčných linií 

odvozených z buněk karcinomu prsu. Následující práce (Maniccia et al., 2009) dokumentuje 

mitochondriální lokalizaci variant s exonem 11q a další antiproliferativní účinky na buněčné 

linie karcinomu prsu. Série dalších prací popisují odlišnou vazebnou kapacitu BRCA1 11q 

k E2 konjugačnímu enzymu Ubc9, která může mít dopad na aktivitu estrogenního receptoru 

alfa (Xu et al., 2009), regulaci růstu buněčných linií karcinomu ovaria (Qin et al, 2012; Xu et 

al., 2016) a lokalizaci Calveolinu 1 (Xu et al., 2014). 

Většina prací, zmíněných v předchozím odstavci, zároveň zkoumá se stejnými nebo velmi 

podobnými výsledky i „odvozenou“ variantu Δ9_10,11q, která navíc postrádá exony 9 a 10 a 

která je v literatuře často označována jako BRCA1b (Lu et al., 1996). Tato sestřihová varianta 

se vyskytuje v mamární a přilehlé tukové tkáni v signifikantně vyšším poměru celkové 

exprese BRCA1 nežli v leukocytech periferní krve (3,27 % a 3,21 % vs 1,22 %; p = 0). Na 

rozdíl od mamární a přilehlé tukové tkáně vykazuje tato varianta v leukocytech periferní krve 
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vyšší expresi u pacientů s karcinomem prsu oproti zdravým ženám o 25,9 % (s hraniční 

signifikancí p = 0,048). NGS analýza pro tuto konkrétní variantu není k dispozici, odráží 

pouze souhrnnou variantu Δ9_10. 

ASV Δ9_10 s dlouhou formou exonu 11 se ve vyšetřovaných tkáních exprimuje ve vyšší 

míře než „příbuzná“ Δ9_10,11q, nicméně opakuje podobný vzorec tkáňově specifické exprese 

(mamární tkáň 10,21 %; přilehlá tuková tkáň 9,11 % a leukocyty 3,96 %; p = 0 v obou 

případech). Navíc tato varianta vykazuje u leukocytů periferní krve vyšší relativní míru 

exprese o 29,8 % u pacientek s karcinomem prsu oproti zdravým kontrolám (p < 0,0073), 

zatímco v mamární tkáni je exprese u pacientek s karcinomem prsu o 14,9% nižší, než u 

zdravých kontrol (p < 0,001). Tyto výsledky potvrzuje i statistické porovnání souhrnu obou 

variant s výpadkem exonů 9 a 10 (pacientky mají v leukocytech periferní krve vyšší expresi 

této varianty o 28,8 % než kontroly; p < 0,0073; a v prsní tkáni o 11,7 % nižší; p < 0,0073). 

NGS analýza pro souhrnné varianty Δ9_10 vykazovala opět významný rozptyl 562 až 5109 

normalizovaných čtení v závislosti na vyšetřované tkáni. 

Nejčastěji detekovanou a popsanou exonizací intronové oblasti je varianta s inzercí 

popisovaného alternativního exonu ▼13A (Fortin et al., 2005). Tato „in-frame“ varianta 

vykazovala významně odlišnou míru exprese v prsní tkáni (4,14 % z celkové BRCA1 oproti 

6,7 % v leukocytech a 6,44 % v tukové tkáni; p = 0) a relativní exprese se nelišila u pacientek 

s karcinomem prsu oproti zdravým kontrolám. NGS analýza identifikovala 703 až 7267 

normalizovaných čtení napříč vyšetřovanými tkáněmi. Výsledkem inzerce 66 bází dlouhého 

alternativního exonu 13 do transkriptu je přidání 22 AK do středu oblasti bohaté na serinové 

zbytky, která na základě fosforylací od signálních kináz pravděpodobně moduluje vazebnou 

kapacitu BRCT domén. Vliv takovéto inzerce na funkčnost proteinu BRCA1 je nejasný, 

funkční analýza proteinu této ASV by mohla objasnit vliv na funkci wt BRCA1. 

 Vzhledem k diskutované literatuře a na základě relativně vysoké míry fyziologického 

výskytu sestřihových variant s krátkou formou exonu 11, s výpadky exonů 9 a 10 či se 

zahrnutým alternativním exonem 13, se nedomníváme, že by izoformy vznikající z těchto 

variant měly významně negativní vliv na funkci BRCA1 jako tumor supresoru. Kromě vysoce 

konzervovaných C a N koncových domén nemá BRCA1 ve vnitřní části proteinu významně 

uspořádanou oblast. Vnitřní část BRCA1 pravděpodobně slouží hlavně jako spojník 

koncových domén, jak je tomu u celé řady proteinů zapojených v signalizačních procesech. 

Z tohoto pohledu by se dalo uvažovat jen o velmi málo omezené funkčnosti izoforem, 

vznikajících ze zmiňovaných variant, protože všechny tyto izoformy konzervované RING, 



 23 

SCD a obě BRCT domény zachovávají. Struktura proteinů vznikajících z těchto variant se liší 

ve střední části délkou primárního řetězce, a vzhledem k tomu, že dosud není známa 3D 

struktura střední části BRCA1, se nedá vliv výpadků či inzercí jmenovaných ASV detailněji 

posoudit. 

Důležitý význam variant 11q a Δ9_10 se pravděpodobně projevuje až v případě výskytu 

„stop“ či „frameshift“ mutací lokalizovaných v úsecích exonů 9, 10 a dlouhé 11, které 

sestřihový aparát s využitím alternativního sestřihu, eliminuje. Seo a kolektiv (2018) prokázali 

ve dvou případech rodin, nesoucích mutace vedoucí k předčasnému STOP kodonu v dlouhé 

části exonu 11, zvýšený výskyt varianty 11q (společně se snížením exprese či nepřítomnosti 

transkriptu o plné délce obsahující terminační kodon, pravděpodobně na základě mechanizmu 

nonsense-mediated decay), která byla do určité míry schopna nahradit funkci wt BRCA1, 

resp. výrazně omezit negativní efekt nepřítomnosti BRCA. Tento mechanizmus se 

pravděpodobně může uplatnit i v případě variant s trunkačními mutacemi v exonech 9 a 10. 

Poslední kvantifikovanou variantou je neobvyklá varianta BRCA1 IRIS, která na konec 

svého transkriptu inkorporuje přilehlou část intronu 11 s vlastním poly-A signálem, což vede 

k „předčasnému“ ukončení translace. Kvantifikace této varianty prokázala výrazně zvýšenou 

relativní míru exprese v leukocytech (14,62 %) oproti mamární (7,16 %, p = 0) a přilehlé 

tukové tkáni (6,24 %; p = 0). Dále byla prokázána signifikantně nižší míra exprese této 

varianty u pacientek s karcinomem prsu oproti zdravým kontrolám o 15,4 % (p < 0,0073). 

BRCA1 IRIS byla popsána v roce 2004 (ElShamy a Livingston 2004), a od této doby je 

v laboratoři autorů intenzivně zkoumána. Autoři v řadě svých prací postupně prokazují 

pravděpodobně protumorogenní vlastnosti této varianty v případě její overexprese, která byla 

pozorována u karcinomů prsu a plic a také u akutní myeloidní leukémie. BRCA1 IRIS má 

schopnost vazby na chromatin a ovlivnění transkripce řady genů. V případě vštěpení 

pacientských nádorových buněk s overexprimovanou IRIS do myších modelů je pozorována 

schopnost metastazování těchto buněk na základě ovlivnění exprese na úrovni transkripce 

(inhibice PTEN vedoucí k aktivaci HIF1α; Li et al., 2017). Určení fyziologické míry exprese 

této ASV je tedy důležitým předpokladem pro správné posouzení overexprese, což by mohl 

být jeden z markerů určitých typů nádorových onemocnění. 

Výsledky kvantifikací provedených v této práci potvrdily obecně nízkou expresi BRCA1. 

Ačkoliv experiment nebyl navržen pro absolutní kvantifikaci celkové BRCA mRNA, 

z porovnání s referenčními geny GAPDH, UBC a ATP5B vyplývá 100x až 1000x nižší 

exprese BRCA1, což vzhledem k tumor-supresivní úloze proteinového produktu není, v 
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případě zdravých tkání dospělých jedinců překvapivé, a je ve shodě s RNA-seq daty databáze 

GTEx (https://www.gtexportal.org). 

Z porovnání výsledků relativních expresí oblastí zastupujících veškerou BRCA1 (v exonu 7 

a v oblasti exonů 23-24) s referenčními geny, vyplývá vyšší relativní exprese amplikonu 

lokalizovaném v e7. Tato zvýšená exprese naznačuje přítomnost transkriptů, postrádajících 

exony 23 a 24, tedy pravděpodobně transkriptů s alternativně ukončenou translací, jako je 

například BRCA1 IRIS. Samotná exprese ASV IRIS tyto značné rozdíly, zvláště 

v leukocytech periferní krve (až dvojnásobné), nevysvětluje, protože je v leukocytech 

exprimována jen o cca 7–8 % více v porovnání s ostatními tkáněmi. Tento výsledek naznačuje 

přítomnost další varianty či variant postrádajících 3’ koncovou část transkriptu. Tyto 

hypotetické varianty jsme nebyli schopni zvoleným NGS přístupem, zaměřeným na analýzu 

exon-exonových spojení, detekovat. 

NGS přístup identifikace ASV variant umožnil omezeným způsobem kvantifikovat nalezené 

ASV varianty na základě množství identifikovaných čtení normalizovaných na celkový počet 

čtení ve vzorku. Při srovnání NGS „kvantifikace“ s přesnou RT-qPCR metodou vyšla najevo 

některá omezení NGS „kvantifikace“. Např. u ASV Δ3 a Δ5, s mírou exprese okolo 0,1 % a 

1,1 % celkové BRCA1, bylo NGS přístupem identifikováno ve zdravých tkáních leukocytů 

3120, v prsní tkáni 4141 a v tukové tkáni 2135 čtení (Δ3), resp. 8016, 5524, 4778 (Δ5). 

Přičemž u relativně hodně exprimovaných variant Δ9_10 a 11q s expresí až 10 a více % 

celkové BRCA1, bylo identifikováno v leukocytech 562, v prsní tkáni 998 a v tukové tkáni 

940 čtení (Δ9_10), resp. 823, 2971 a 1048 čtení u 11q. 

Na druhou stranu ostatní varianty, které byly z kvantifikace vyřazeny na základě Cp hodnot 

za spolehlivým detekčním limitem qPCR metody (Δ3_5, Δ11, Δ9_11) správně vykazovaly 

mnohem nižší hodnoty množství čtení identifikovaných NGS (> 500 čtení). Omezená 

kvantifikace ASV se dá na základě NGS analýz provést, ale pro přesné výsledky musí být 

použity metody kvantitativní PCR či ddPCR. 

I přes zmiňované nedostatky v kvantifikaci byla navržená metodika identifikace ASV genu 

našeho zájmu v našich laboratořích již několikrát úspěšně využita a průběžná, či pre-finální, 

data těchto experimentů vykazují výborné výsledky 
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6. Závěr 

 

Alternativní sestřih a varianty vznikající na jeho základě jsou více než 30 let intenzivně 

zkoumány. Během této doby byla objasněna řada mechanizmů, které alternativní sestřih 

způsobují nebo jinak ovlivňují. Současně byla na řadě konkrétních případů demonstrována 

důležitá a nezastupitelná role ASV v organizmu. Nemálo ASV bylo popsáno v průběhu 

výzkumu genů predisponujících ke karcinomu prsu, zvláště u BRCA1, který byl v souvislosti 

s tímto onemocněním identifikován a intenzivně zkoumán jako první. První ASV BRCA1 

byly popsány už v roce 1996 a od té doby jich byly identifikovány desítky. Nedlouho po 

objevení ASV se začaly objevovat práce zkoumající funkci identifikovaných ASV BRCA1, 

přičemž byl prokázán nesporný patogenní efekt několika z nich. Přesto nebyla otázka složení 

a množství jednotlivých variant v lidských tkáních dosud uspokojivě zodpovězena. Z důvodu 

nedostatečných znalostí o principu fungování regulačních míst alternativního sestřihu také 

nebylo dlouhou dobu zcela zřejmé, jaké varianty se vyskytují přirozeně a jaké se vyskytují na 

základě mutací, postihujících tato místa. Taktéž neexistoval levný, jednoduchý a rychlý 

přístup k analýze a identifikaci ASV, který by měl dostatečnou citlivost. Proto se předkládaná 

práce pokusila tyto problémy vyřešit. 

V rámci řešení předkládané práce byl navržen přístup, který umožňuje s využitím 

sekvenování nové generace identifikovat na úrovni mRNA přítomné sestřihové varianty 

libovolného genu našeho zájmu. Zavedená metodika byla validována na modelovém genu 

BRCA1, pravděpodobně jediného takto komplexního genu, u kterého existuje katalog ASV 

z roku 2014. Porovnání s tímto katalogem prokázalo, že v práci předkládaný NGS přístup 

identifikace je citlivější, dle použité metodiky jednoznačně rychlejší a bezesporu levnější. 

V návaznosti na tato zjištění je aktuálně používán s výbornými průběžnými výsledky pro 

analýzu dalších ASV jiných genů (dosud nepublikováno). 

Na základě NGS identifikace ASV BRCA1 bylo přesnou RT-qPCR kvantifikováno několik 

nejčastěji se vyskytujících „in-frame“ variant, poprvé na větším souboru zdravých 

tkání leukocytů periferní krve, prsní a přilehlé tukové tkáni u zdravých žen a žen, u kterých se 

v průběhu života vyvinul karcinom prsu. Výsledky prokázaly, že: a) exprese BRCA1 ve 

zdravých tkáních je velmi nízká; b) z celkem deseti vyšetřovaných sestřihových variant 

nepostihující čtecí rámec, které byly detailněji kvantifikovány metodou RT-qPCR, jich šest 

bylo exprimováno ve > 1% celkové BRCA1; c) jejich relativní exprese se pohybovala 

kumulativně mezi 35 – 40 % všech transkriptů BRCA1, bez ohledu na vyšetřovaný typ tkáně; 
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d) všech šest variant bylo přítomno ve všech třech vyšetřovaných tkáních, ale míra exprese 

některých z nich se lišila (u leukocytů periferní krve vykazuje Δ9_10 více než 2x nižší a IRIS 

naopak 2x vyšší v porovnání s ostatními tkáněmi); e) exprese variant v prsní a přilehlé tukové 

tkáni spolu obvykle pozitivně, statisticky signifikantně korelují, zatímco v porovnání 

s leukocyty ne; f) rozdíly v expresi vyšetřovaných ASV u souboru zdravých žen a pacientek 

s karcinomem prsu jsou v relevantní prsní tkáni malé, statisticky signifikantně je o 15,4 % 

snížena exprese varianty IRIS, která má pravděpodobně odlišnou funkci než wt BRCA1 či má 

funkci regulační, o 11,7 % je snížena exprese Δ9_10, která má pravděpodobně velmi 

podobnou funkci jako wt BRCA1; g) exprese variant spolu laterálně pozitivně koreluje. 

Výsledky předkládaných experimentů objasňují, vzhledem k citlivosti použitých metod, 

složení a množství alternativních sestřihových variant BRCA1 v relevantních tkáních lidského 

těla – leukocytů periferní krve (ze kterých je materiál pro genetické vyšetření nejčastěji 

extrahován) a mamární (přilehlé tukové) tkáně, která je obvykle postižena případným 

karcinomem (nebo vyšetřována na aktuální somatický status BRCA1). Na základě 

kvalitativních i kvantitativných výsledků této práce, v porovnání s budoucími výsledky např. 

rutinních RNA-Seq analýz nádorové prsní tkáně, bude ihned možné identifikovat sestřihovou 

variantu vzniklou na základě aberantního sestřihu, tzn. nepřímo odhalit mutace vedoucí 

k aberantnímu sestřihu, anebo, na základě kvantitativní dysbalance fyziologicky se 

vyskytujících variant, identifikovat mutaci v regulačním sestřihovém místě. 
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