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Abstract 

 

Molecular genetics has become an essential part of diagnostic and prognostic 

methods in oncology of solid tumors. One representative of human solid tumors was 

selected for this study - breast carcinoma, which is the most common malignancy 

among women. Breast carcinomas were investigated by immunohistochemistry (IHC), 

fluorescence in situ hybridisation (FISH) and comparative genomic hybridization 

(CGH).  

Trastuzumab (Herceptin) is the cornerstone of molecular biology treatment of breast 

cancer women with HER2/NEU modification. The accurate assessment of HER2 status 

is therefore critical for identifying of patients who may benefit from trastuzumab-based 

therapy. HER2/NEU gene amplification and overexpresion were evaluated by IHC and 

FISH. The first aim of this study was to correlate the test results of IHC and FISH with 

HER2/NEU gene amplification in breast cancer patients. IHC was performed with the 

DAKO Cytomation HercepTest and FISH with the PathVysion Probe kit. A total of 213 

(10,56 %) of 2017 patients were positive by IHC. Our results indicate that high-level 

and normal expresion of HER2/NEU status of breast carcinomas can by detected 

reliably both by IHC and FISH. However, bordeline results, especially those with 2+ 

IHC, should by interpreted with caution using both IHC and FISH with standardised 

methodology. 

The second aim was to examine the use of CGH to screen breast tumors for copy 

number changes (DNA deletions and gains). Invasive breast carcinomas are 

characterized by a complex pattern of chromosomal alterations. We obtained succeful 

results in 15 out of 17 cases. The most frequent DNA sequence copy number changes 

were DNA gains on 1q, 4q and 8q and losses on 1p, 16q, 17p, 19 and 22. Hence, the 

CGH technique represents a specific tool for the whole-genome screening of the 

chromosomal abnormalities in human solid tumors. 
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Abstrakt 

 

Molekulární genetika se stala základní součástí diagnostických a prognostických 

metod v onkologii solidních nádorů. Pro tuto studii byl vybrán karcinom prsu - jeden ze 

zástupců lidských solidních nádorů, který je nejběţnější malignitou u ţen. Karcinom 

prsu byl vyšetřován metodou imunohistochemickou (IHC), fluorescenční in situ 

hybridizací (FISH) a komparativní genomovou hybridizací (CGH).  

Trastuzumab (Herceptin) je základním kamenem molekulárně biologické léčby 

rakoviny prsu u ţen s HER2/NEU genovou amplifikací. Přesné stanovení HER2 statusu 

je rozhodující k identifikaci pacientů, kteří budou mít prospěch z terapie zaloţené na 

trastuzumabu. HER2/NEU genová aplifikace a overexprese byla hodnocena pomocí 

metod IHC a FISH. Prvním cílem této studie bylo porovnat výsledky HER2/NEU 

genové amplifikace získané metodami IHC a FISH u pacientek s karcinomem prsu. 

Metoda IHC byla provedena za pouţití diagnostického kitu HercepTest firmy DAKO 

Cytomation (Dánsko) a FISH při pouţití PathVysion Probe kitu firmy Abbott-Vysis 

(USA). Celkem 213 (10,56%) z 2017 pacientek bylo IHC pozitivních. Naše výsledky 

indikují, ţe vysoká úroveň overexprese (3+) a normální HER2/NEU exprese (0, 1+) u 

karcinomu prsu můţe být spolehlivě odlišena pomocí FISH a IHC. Nicméně hraniční 

výsledky, speciálně 2+ IHC, by měly být interpretovány s obezřetností za pouţití IHC i 

FISH se standardizovaným postupem. 

Druhým cílem bylo zhodnocení pouţití CGH ke screeningu kvantitativních změn 

(ztráty a zisky DNA) karcinomu prsu. Invazivní karcinomy prsu jsou charakterizovány 

komplexním vzorem chromosomálních alterací. Získali jsme úspěšné výsledky u 15 

ze 17 případů. Nejčastějšími kvantitativními změnami DNA byly zisky na 1q, 4q a 8q a 

ztráty na 1p, 16q, 17p 19 a 22. Lze tedy konstatovat, ţe CGH technika reprezentuje 

specifický nástroj pro celogenomový screening chromosomálních abnormalit u lidských 

solidních nádorů.  
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Zkratky: 

BAC   bacterial artificial chromosome (umělé bakteriální chromozomy) 

bp base pair (páry bází) 

BRCA gen, jehoţ mutace mohou vyvolat hereditární karcinom prsu a   

ovaria    

CCD charge-couple device imaging (CCD kamera) 

CGH  comparative genomic hybridization (komparativní genomová 

hybridizace) 

CISH chromogenic in situ hybridization 

DAPI 4,6-diamidino-2-phenylindol  

DGGE denaturační gradientová gelová elektroforéza 

DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonukleová kyselina) 

dATP deoxyadenozintrifosfát 

dCTP deoxycytozintrifosfát 

dGTP deoxyguanozintrifosfát 

dNTPs deoxyribonukleozidtrifosfáty 

dTTP deoxytymidintrifosfát 

dUTP deoxyuridintrifosfát 

EDTA ethylene diamine tetraacetic acid (disodná sůl kyseliny 

etylendiamintetraoctové) 

EGFR epidermal growth factor receptor (receptor pro epidermální 

růstový faktor) 

ELISA enzyme – linked immunosorbent assay (enzymová imunoanalýza) 

FDA Food and Drug Administration 

FISH fluorescent in situ hybridization (fluorescenční in situ 

hybridizace) 

HER rodina genů pro receptor růstových faktorů 

HER-2/NEU ERBB2, c-erbB-2, human epidermal growth factor receptor (gen 

pro receptor epidermálního růstového faktoru) 

HR-CGH high resolution CGH (CGH s vysokým rozlišením) 

I-FISH interphase fluorescence in situ hybridization (interfázní FISH) 

IgG imunoglobulin třídy G 
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IHC imunohistochemie 

Kb kilobáze 

Mb megabáze 

M-FISH multicolor FISH (mnohobarevná FISH) 

MYC rodina protoonkogenů kódující jaderné transkripční faktory 

PCR polymerase chain reaction (polymerázová řetězová reakce) 

PSA prostate-specific antigen (prostatický specifický antigen) 

RAS rat sarcoma virus gene 

RB1 retinoblastomový tumor-supresorový gen 

mRNA messenger ribonucleic acid (mediátorová ribonukleová kyselina) 

SD standard deviation (směrodatná odchylka) 

SKY spectral karyotyping (spektrální karyotypování) 

Tris tris(hydroxymetyl)aminometan 

YAC   yeast artificial chromosome (umělé kvasinkové chromosomy) 
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1. Úvod 

 

Nádorová onemocnění představují v současné době v rozvinutých státech druhou 

hlavní příčinu úmrtí. Jedná se o genetická onemocnění na úrovni somatické buňky, za 

spoluúčasti buněčného genotypu příslušné tkáně daného pacienta a vlivů zevního 

prostředí. (1)  

Solidní nádory jsou definovány jako abnormální hmota tkáně, která neobsahuje cysty 

a ani oblasti s tekutým obsahem. Solidní nádory mohou být jak benigní, tak maligní a 

různé typy jsou pojmenovány podle buněčné populace, kterou jsou tvořeny. Mezi 

solidní nádory patří například sarkomy, karcinomy a lymfomy, naopak 

hematoonkologické malignity nejsou mezi solidní nádory započítávány. (2) 

Problematické získávání reprezentativních vzorků solidních nádorů vedlo k tomu, ţe 

donedávna byla hlavní pozornost onkocytogenetiků věnována především leukémiím a 

lymfomům. V literatuře publikované výsledky zahrnovaly z více neţ tří čtvrtin 

sledování leukémií, i kdyţ mezi malignitami zaujímají solidní nádory téměř 90% (3). 

Zavedení metod molekulární genetiky a cytogenetiky, kdy k analýze stačí menší 

mnoţství dělících se, případně nedělících se buněk, znamenal rozvoj analýzy solidních 

nádorů.  

 Molekulární genetika je obor poměrně mladý, avšak bouřlivě se rozvíjející. Ve 

vyspělých zemích se stává dominantním diagnostickým nástrojem v řadě oborů 

medicíny. Studium mechanismů na molekulární úrovni pomocí molekulárně 

genetických metod poskytuje nejen poznatky o vzniku nádorů, ale i nové moţnosti pro 

přesnější diagnostiku, spolehlivější určení prognózy a v neposlední době se začíná 

uplatňovat i v terapii nádorů (genová léčba). V ČR se molekulárně genetická 

diagnostika datuje od konce osmdesátých let, kdy se jednalo především o nepřímou 

DNA diagnostiku.  

Molekulární diagnostika se jiţ dnes stává běţnou součástí zdravotní péče. Znalost 

genotypu člověka je základem individuálního přístupu ke kaţdému pacientovi. U mnoha 

genetických onemocnění je vyšetření mutací jedinou moţností, jak potvrdit klinickou 

diagnózu. Zařazení pacientů do prognostických skupin na základě souborů klinických, 

cytogenetických a molekulárně genetických údajů umoţní cílenější terapeutické 

přístupy a dřívější odhalení nemoci. 
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V problematice tak rozsáhlé a dynamicky se rozvíjející, jako je vyuţití molekulárně 

genetických metod při vyšetřování solidních nádorů, nelze obsáhnout všechny aspekty 

zadaného tématu, proto praktická část této diplomové práce byla zaměřena na skupinu 

solidních nádorů, kterou tvoří karcinomy prsu.  

Karcinom prsu je v dnešní době nejčastějším zhoubným onemocněním u ţen a stává 

se celospolečenským problémem. Jedná se o onemocnění se starobylou historií, první 

zmínky o této chorobě pochází z doby 3000 let před Kristem ze staroegyptských 

papyrusů. V rozvinutých zemích je riziko onemocnění rakovinou prsu u ţen v průběhu 

ţivota 13%, ačkoliv (paradoxně) v méně rozvinutých zemích je o něco niţší (4). 

Ve většině případů rakoviny prsu je vznik nádoru výsledkem interakce hormonálních 

a reprodukčních faktorů, diety a s dietou souvisejících faktorů, ţivotního prostředí, 

ţivotního stylu a genetické zátěţe. Zhoubné nádory prsu představují velkou část všech 

diagnostikovaných zhoubných nádorových onemocnění, jejich incidence v populaci se 

zvyšuje. Incidence a mortalita karcinomu prsu odráţí kromě samotné situace v populaci 

také vlivy související se sledováním a registrací nádorů, tedy změny v diagnostice, 

klasifikaci, způsobu hlášení nádorů atd. Karcinom prsu je nejčastější zhoubný nádor u 

ţen v ČR a tvoří přibliţně čtvrtinu všech malignit. (5) 

Problematika karcinomu prsu není v naší zemi dosud uspokojivě řešena, o čemţ 

svědčí vysoké procento onemocnění diagnostikované aţ v pozdních klinických stádiích.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

2. Teoretická část 

 

2.1. Genetické změny v solidních nádorech 

 

Vznik a progrese lidských solidních nádorů je podmíněna defektem na úrovni genů, 

které  řídí buněčnou proliferaci, diferenciaci, buněčnou smrt (apoptózu), genomovou 

stabilitu, angiogenezi, invazivnost a metastazování. Příčinou mohou být pozměněná 

genetická informace v důsledku mutace nebo změny exprese jednotlivých genů.  

Objevení těchto genů a určení jejich funkce je základem pro porozumění biologie 

rakoviny a pro klinickou aplikaci, zahrnující identifikaci terapeutických cílů, dřívější 

detekci rakovinového procesu, zlepšení prognózy a celkového přeţití. (6) 

Během vývoje nádoru dochází k akumulaci genetických chyb a pravděpodobnost 

jejich vzniku souvisí s proliferační aktivitou exponované tkáně. Mnoho onkogenů a 

nádorových supresorů působí v průběhu regulace buněčného cyklu. Proces nádorové 

transformace je provázen mutacemi, které vedou ke vzniku genomové nestability a z ní 

plynoucí defekty buněčných genů odpovědných za opravu chybného párování a excisní 

opravu. Existují patologické jednotky, které jsou spojeny s poruchou opravy DNA, 

mající za následek větší tendenci k vývoji zhoubných nádorů (xeroderma pigmentosum, 

ataxia telangiectasia, Fanconiho anémie). Během nádorové transformace můţe docházet 

také k epigenetickým změnám, například ke změnám metylace DNA, acetylace histonů, 

změny organizace jádra. Je nutné zdůraznit, ţe neexistují dva nádory, které by byly 

absolutně shodné, jelikoţ se vyvíjí v rozdílném subjektu s jedinečným genotypem a 

ţijícím v rozdílném prostředí. (7) 

Genetické defekty se týkají především dvou hlavních skupin genů - protoonkogenů a 

tumor-supresorových genů. 

 

2.1.1. Onkogeny a jejich úloha v procesu nádorové transformace 

Základy teorie o existenci onkogenů byly poloţeny objevením viru Rousova 

sarkomu (RSV). Bylo prokázáno, ţe se jedná o retrovirus, nesoucí ve své genomové 

výbavě gen pro reverzní transkriptázu. Virový onkogen (v-onc) je gen akutně 

transformujícího retroviru, který je odpovědný za maligní transformaci cílových buněk. 

Celulární onkogen (c-onc) je gen vznikající aktivací protoonkogenu, genu normálních 
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buněk eukaryontů, který mutací nebo jiným zásahem můţe získat transformační 

potenciál. (7) 

Fyziologické regulační schopnosti produktů protoonkogenu se mohou měnit 

v kancerogenní potenciál, změní-li se buněčný protoonkogen v onkogen. Následkem je 

genový produkt v nadbytku nebo v hyperaktivní formě. Proteiny kódované celulárními 

onkogeny mají obvykle funkci růstových faktorů (GF), hormonů, receptorů pro GF a 

pro hormony, přenašečů signálu (transduktory) a transkripčních regulačních faktorů. 

K aktivaci protoonkogenu stačí alterace pouze jedné alely genu, proto označujeme tyto 

geny jako dominantní onkogeny. (1,7)  

Onkogeny jsou uváděny ve zkratkách, které jsou odvozeny z názvu nádoru u zvířat, 

kde byl gen poprvé objeven (např. ras – rat sarcoma, abl – abelson leukemia, myc – 

avian myelocytomatosis atd.) 

Hlavní mechanismy aktivace celulárních onkogenů jsou bodová mutace, amplifikace, 

delece, přestavba chromosomu a inzerční mutageneze. (7) 

Bodové mutace byly pozorovány u četných lidských tumorů. Nejlépe je tato mutace 

demonstrovaná na genech rodiny ras (rat sarcoma virus gene), kde mutace v somatické 

nádorové buňce vede k syntéze abnormálního produktu. Role ras genů byla prokázána 

při vývoji mnoha zhoubných nádorů, zejména u karcinomu tlustého střeva, plic, prsu, 

pankreatu, močového měchýře atd. (8)  

Amplifikace genu je spojena se zřetelnými chromosomovými abnormalitami, jako 

zdvojené drobné chromosomy (double minute chromosomes) nebo homogenně se 

barvící oblasti (homogenously staining regions). Amplifikace byla prokázána v četných 

nádorech, například N-myc v neuroblastomu a L-myc v malobuněčném karcinomu plic. 

(7) 

Dalším příkladem amplifikovaného genu je ERBB2 (synonymum: HER-2/NEU, c-

erbB-2), který kóduje transmembránový protein patřící do rodiny EGFR (receptoru 

epidermálního růstového faktoru). (9) 

Delece genů a přestavba chromosomů mohou mít vliv buď na expresi nebo na 

funkci protoonkogenů. Příkladem jsou translokace, kdy se vlivem přestavby dostává 

protoonkogen pod vliv silného promotoru nebo enhanceru genu (př. Burkittův lymfom – 

protoonkogen myc se dostává pod vliv silného promotoru pro těţký řetězec 

imunoglobulínů, a tím dochází k jeho nadprodukci). (1,7)  

K aktivaci protoonkogenů můţe dojít inzercí retrovirových promotorů a 

zesilovačů (enhancerů), stačí malá část virového genomu obsahující repetice. Poprvé 
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popsáno na příkladu viru Rousova sarkomu (RSV). Připojení promotoru do blízkosti 

protoonkogenu (př. c-myc, c-erbB) vede ke vzniku imortalizované (nesmrtelné) 

buněčné linie, přesto samotná inzerce nestačí k vyvolání maligní transformace. (7) 

 

2.1.2. Tumor-supresorové geny a jejich úloha v procesu nádorové transformace 

Produkty těchto genů se většinou uplatňují při regulaci buněčného dělení, vypnou 

buněčný cyklus v případě abnormální proliferace nebo poškození genetické informace. 

Jejich inaktivace má za následek únik buněk z kontrolních mechanismů, převahu 

faktorů podporujících růst, invazivitu a vývoj nádoru. Mnoho z genů kódujících 

nádorové supresory se chová recesivně, inaktivace jedné alely je zpravidla nedostačující 

pro vývoj nádoru. (7)  

Na rozdíl od protoonkogenů jsou mutantní formy těchto genů dědičné. Jedinci 

zatíţeni nádorovou predispozicí v postiţených rodinách jsou geneticky heterozygotní, 

k nastartování nádorové progrese dochází u těchto heterozygotních nositelů tehdy, je-li 

v cílové buňce příslušného tumor-supresorového genu vyřazena somatickou mutací i 

druhá alela procesem zvaným ztráta heterozygozity (LOH – loss of heterozygosity). 

Tzv. ,,dvojzásahová“ teorie vysvětluje začátek vývoje prakticky všech hereditárních 

malignit, záleţí na typu tumor supresorového genu, jehoţ zárodečná mutace je 

z generace na generaci předávána autozomálně dominantním způsobem. Vysoký podíl 

tumorových supresorových genů působí pleiotropně, tj. jejich mutační formy 

predisponují k více neţ jednomu typu nádoru. (1,10) 

Příkladem můţe být gen p53, dnes jiţ rodina genů p53 (p63, p73), který je 

lokalizován na 17. chromosomu. Defekty tohoto genu patří v lidských nádorech mezi 

nejčastější. Většinou se jedná o mutace obou alel somatických buněk, ale byly popsány i 

zděděné mutace jedné alely, čímţ se zvyšuje riziko mutace druhé alely. Produkt tohoto 

genu funguje jako transkripční faktor a stimuluje expresi různých genů (př. Bax, 

GADD45). Exprese nemutovaného proteinu se zvyšuje jako fyziologická odezva na 

nejrůznější podněty indukující buněčný stres, coţ má za následek zablokování 

buněčného cyklu a vyhodnocení stupně poškození DNA. Pomocí p53 je poté zahájen 

proces opravy poškozených úseků DNA nebo mechanizmus apoptózy v případě 

závaţnějších poruch. Gen p53 bývá označován jako ,,stráţce“ genomu. (7)  

Gen p53 uděluje v případě mutace predispozice k rakovině prsu, prostaty, plic, 

tlustého střeva, močového měchýře, jater, mozku, nadledvinek a k určitým formám 

leukémie. (10)   
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Druhý klasický tumor-supresorový gen, gen dědičného retinoblastomu (RB), 

zatěţuje v mutované formě kromě predispozice k retinoblastomu i predispozicí 

k osteosarkomu a přisuzuje se mu podíl na vývoji rakoviny prsu. (10) 

V retinoblastomech jsou obě alely na chromosomu 13q14 inaktivovány delecí nebo 

bodovou mutací. Retinoblastomový protein (Rb protein) také stimuluje buněčnou 

diferenciaci a apoptózu. (1,7)  

Gen BRCA1 byl objeven na chromosomu 17q12–21 a BRCA2 na chromosomu 

13q12–13. Zděděná mutace jedné alely BRCA1 má za následek predispozici a 

familiární výskyt karcinomu mléčné ţlázy, ovaria a pravděpodobně také prostaty a 

tlustého střeva, podobně jako mutace BRCA2, kde navíc byla popsána zvýšená 

predispozice ke karcinomům pankreatu a hrtanu. Produkty nemutovaných genů 

kooperují s proteinem RAD51 a pravděpodobně se přímo účastní opravy DNA. (7) 

Tumor supresorový gen p16, potlačuje svým produktem průchod buňky buněčným 

cyklem, a to ovlivněním komplexu cyklin D/cyklin dependentní kináza. Je mutován u 

primárních karcinomů močového měchýře, nádoru mozku, plic, krku a hlavy, ezofágu a 

adenokarcinomu pankreatu. (1) 

Mutované formy tumor supresorových genů hrají úlohu také v rozvoji dalších 

nádorů, a to nádoru mozku, karcinomu pankreatu, plic, prostaty, kůţe, maligního 

melanomu, Wilmsova tumoru atd. 

K tumor supresorovým genům jsou řazeny také geny udržující stabilitu genomu, 

někdy označované jako mutatorové geny. Jejich mutace mají v tumorogenezi efekt 

nepřímý a opoţděný, spočívající ve zvýšení frekvence mutací onkogenů a tumor 

supresorových genů. Mezi tyto geny jsou řazeny produkty zajišťující excizní reparační 

proces, jejich recesivní mutace je podkladem prekanceróz např. xeroderma 

pigmentosum. (1) 

Mismatch repairové geny zajišťují reparaci spontánních mutací vznikajících při 

replikaci DNA. Projevem mutací těchto genů je molekulárně geneticky detekovatelná 

instabilita na nukleotidové úrovni – mikrosatelitová instabilita. Mutace genů 

zajišťujících ,,proof reading“ – hojivý proces, byly prokázány u karcinomu ţaludku a 

kolorekta. Mutace genů odpovědných za ataxia teleangiectasia, Bloomův syndrom a 

Fanconiho anémii se projevují chromosomální nestabilitou, která signalizuje poruchy 

hojivých procesů, tato onemocnění se řadí mezi prekancerózy. (1) 
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2.1.3. Modifikující geny, telomery a neoangiogeneze 

Odhalení modifikujících genů je úkolem zejména novějších metod (čipová 

technologie) a metod funkční genomiky. Předpokládá se, ţe produkty těchto genů 

pozitivně nebo negativně modifikují průběh vývoje nádorových klonů s interfamiliární a 

interindividuální variabilitou. 

 Doba ţivota buňky je vymezena postupným zkracováním se koncových tandemově 

opakovaných telomerických sekvencí chromosomů. Při kaţdém dělení dochází ke 

zkracování tandemových repetic postupně aţ k nulovým hodnotám, kdy buňka zaniká 

apoptózou. Enzymatický komplex, který dosyntetizovává telomerické sekvence se 

nazývá telomeráza, je trvale aktivní v opakovaně se dělících buňkách zárodečných, 

kmenových a fetálních. Role telomerázy v nádorovém procesu je podporována několika 

pozorováními. Za prvé, telomeráza je aktivní ve většině nádorů, ale méně často 

v hyperplastických lezích, a za druhé, tumorové telomery jsou kratší ve srovnání 

s normálními buňkami.  

Angiogeneze je stimulována hypoxickým prostředím rostoucího nádorového klonu. 

Hypoxie indukuje transkripční faktor, který pozitivně stimuluje gen pro vaskulární 

endoteliální růstový faktor (VEGF). Angiogenezi stimuluje řada růstových faktorů, 

angiopoetinů a jejich receptorů. U všech typů tumorů byla prokázána produkce alespoň 

jednoho růstového faktoru. (1,6) 

 

2.1.4. Chromosomové změny v nádorově transformovaných buňkách 

Nádorová cytogenetika ve spolupráci s molekulární biologií ukázala základní 

význam chromosomových přestaveb v buňkách zhoubných nádorů. Většina změn 

nalezených v nádorových buňkách je klonální. Společnou vlastností většiny nádorově 

transformovaných buněk jsou změny počtu nebo struktury chromosomů. Změny mohou 

být vyváţené (přímá výměna materiálu mezi 2 chromosomy) nebo nevyváţené (dochází 

k zisku nebo ztrátě genetického materiálu). (6)  

Maligní buněčnou transformaci můţeme definovat jako sérii progresivních 

genetických událostí, které se vyskytují v jednom buněčném klonu v limitovaném počtu 

specifických genů. Těmito geny mohou být onkogeny a / nebo tumor supresorové geny 

(recesivní onkogeny). 

Kaţdá změna spojená s iniciací či progresí nádorového procesu, můţe být 

zprostředkovaná přestavbou chromosomů. Molekulární charakteristika těchto přestaveb 
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vede k identifikaci genů, jejichţ úloha je při vzniku a postupu maligního procesu 

klíčová. (3) 

Chromosomové změny v nádorových buňkách můţeme dělit na translokace a inverze 

(přestavba bez ztráty chromosomového materiálu), delece a monosomie (dochází ke 

ztrátě chromosomového materiálu) a  amplifikace, duplikace, trisomie aţ polyploidie 

(dochází ke zmnoţení chromosomového materiálu). (10)  

Translokace a inverze jsou jednou z nejdůleţitějších změn v karyotypu nádorových 

buněk, dělíme je na specifické a idiopatické (náhodné). Specifické translokace  se 

konzistentně vyskytují u určitých typů nádorů a představují klonální nádorový marker. 

Delece jsou spojeny se ztrátou části chromosomu většího či menšího rozsahu. U 

zhoubných nádorů poruchami při dělení buněk můţe dojít ke ztrátě jednoho z autosomů 

a pak mluvíme o monosomii. Duplikace celých chromosomů nebo jejich částí je velmi 

častou změnou v nádorových buňkách (při mitotické nondisjunkci i trisomie 

chromosomů). Jedním z mechanismů, které vedou k progresi nádorů je zvýšená genová 

dávka (dosage effect), která působí nepoměr mezi genovými produkty při několika 

nadbytečných kopiích genů. V mnoha případech chromosomové změny zasáhnou 

onkogeny a tumor-supresorové geny, jejichţ expresní úroveň je porušena, způsobí 

ztrátu specifických oblastí genomu a vyřazení druhé alely u nosičů dědičné mutace. 

(3,6) 

 

2.1.5. Cytogenetické a molekulárně genetické markery v onkologii solidních 

nádorů 

Při obecné definici můţeme za nádorový marker povaţovat jakýkoliv znak, kterým 

lze s dostatečnou senzitivitou a specificitou odlišit nádorový proces od nenádorového, 

specifickou skupinu nádorů, specifickou vlastnost nádorů, apod. Nádorový marker by 

měl spolehlivě odlišit transformovanou buňku od svého nemaligního progenitoru a být 

přesně měřitelný v abnormálním mnoţství v tkáních, tělních tekutinách a v nádoru 

samotném. 

 Znalost mutací ,,za nádor odpovědných genů“ vyprovokovala velké mnoţství studií 

zaměřených na vytipování molekulárně genetických markerů vyuţitelných pro 

diagnostiku, charakterizaci stádia vývoje malignity, prognózu i terapii. Chemická 

podstata markerů je velmi heterogenní, jedná se o proteiny (př. PSA, ERBB2), produkty 

nádorového mechanismu (př. katecholaminy), RNA (př. transkripty bcr-abl genu), či 

DNA (př. amplifikace specifických onkogenů: c-myc, ERBB2, n-myc). (1,9) 
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Nádorové markery jsou vyuţívány zejména v následujících oblastech: 

1) Screeningové markery se v klinické onkologii uplatňují zatím omezeně. Jejich 

cílem je identifikovat rizikovou skupinu nemocných v jinak asymptomatické 

populaci. Příkladem můţe být PSA. Plošný screening naráţí na problémy 

medicínské, ekonomické i etické. 

2) Diagnostické markery se vyuţívají pro správnou a přesnou diagnostiku 

nádorového onemocnění. Jejich vyuţití je dáno klinickou zkušeností a 

histopatologickým charakterem nádoru.  

3) Prognostické markery jsou charakterizovány jako znaky poskytující 

prospektivní informaci o biologické povaze nemoci, jsou brány v úvahu při 

rozhodování o dalším léčebném postupu.  

4) Prediktivní markery nás informují o pravděpodobnosti klinické odpovědi 

nádoru na daný terapeutický postup či konkrétní léčivo. 

5) Monitorující markery se vyuţívají ke sledování aktivity nádorového procesu 

po proběhlé primární léčbě. Jsou nápomocné zejména při včasném záchytu 

rekurence maligního procesu, případně při sledování efektu léčby. 

Aby se uplatnilo pouţití molekulárních markerů v rutinní klinické praxi, musí být 

přesnější, citlivější, specifičtější, reprodukovatelnější, snadněji vyšetřitelný anebo 

levnější neţ současné klinicko – laboratorní charakteristiky nemoci. (9) 

 

Genetické a cytogenetické prediktivní/prognostické markery 

V současné době se při léčbě onkologických malignit jeví snahy o determinaci 

faktorů, které by predikovaly způsob léčby (vyloučení nevhodných či  pouţití vhodných 

chemoterapeutik). Řada testů je zaloţena na monitorování odpovědi nádorových buněk 

na vybraná chemoterapeutika in vitro. Tyto testy mají řadu limitací a nevýhod, např. 

nelze je provádět retrospektivně, je potřeba velkého mnoţství vitálního nádorového 

materiálu, kultivace nádorových buněk nebývá vţdy úspěšná, nutná je přítomnost 

vysoce specializované laboratoře. Z těchto důvodů se hledají jednodušší markery.  

Objasnění molekulárních defektů na úrovni genomu a pozměněné genové exprese 

spojené s nádorovou transformací a progresí umoţnilo identifikaci nových 

diagnostických a prognostických markerů. Příkladem prognostického a prediktivního 

markeru můţe být ERBB2 gen. Léčba karcinomu prsu pomocí trastuzumabu 

(Herceptinu) je velice nákladná a účinná pouze ve skupině pacientů s jednoznačnou 
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amplifikací genu, coţ má za následek zvýšené poţadavky na přesné vyšetření tohoto 

prognosticko – prediktivního parametru.  (9,11) 

Na závěr by se mělo zdůraznit, ţe klasické sérové nádorové markery jsou stále 

v popředí zájmu kliniků, a jejich více neţ desetiletí intenzivního pouţívání potvrzuje, ţe 

jsou významným spolurozhodovacím nástrojem nejenom při monitorování onkologicky 

nemocných, ale i při sledování účinků terapie. (12) 
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2.2.  Molekulární cytogenetika 

 

Metody molekulární cytogenetiky rozšiřují moţnosti vyšetření do oblastí, kde jiţ 

nesahá rozlišovací schopnost klasické cytogenetiky. Metody klasické cytogenetiky mají 

rozlišovací schopnost nad 10 megabází (Mb). (13) 

Pokroku v molekulární genetice významně napomohl rozvoj nových technologií, 

které umoţnily podrobně analyzovat jak normální, tak i abnormální geny. Aplikace 

těchto technik prohloubila porozumění molekulárním procesům na všech úrovních a 

podpořila  vývoj široké škály laboratorních postupů k detekci a diagnostice genetických 

chorob. (8) 

Společným metodickým základem jednotlivých technik se stala hybridizace in situ. 

Začátky pouţívání této metody můţeme najít jiţ v roce 1970 (Pardue a Gall). (14)  

Název in situ hybridizace je odvozen  podle toho, ţe DNA v metafázických 

chromosomech fixovaných na sklíčkách denaturuje na místě (in situ), tím se stávají dva 

řetězce chromozomální DNA přístupné hybridizaci se značenou sondou. (8) 

Ke specifické hybridizaci dochází tehdy, jestliţe jsou navozeny vhodné podmínky 

pro denaturaci a renaturaci DNA a pokud existuje dostatečná komplementarita mezi 

pouţitou DNA sondou a cílovou sekvenci DNA na studovaném preparátu. 

Pouţívají se dva hlavní typy značení sond a to přímé a nepřímé neradioaktivní 

značení sond. Metoda vyuţívající radioaktivně značené sondy a detekci signálu 

autoradiografií byla vyuţívána široce v předešlých letech. U přímo značených sond je 

detekce moţná ve fluorescenčním mikroskopu pouţitím filtru odpovídající vlnové délky 

excitace. Díky jednoduššímu protokolu a všeobecně lepšímu pozadí jsou přímo značené 

fluorochromové próby (př. fluorescein isothiocyanate - FITC, rhodamine) výhodnější 

neţ nepřímo značené próby (př. digoxigenin, biotin), které vyţadují přídatný značící 

krok (fluorochromem značená sekundární protilátka). (3,4,15)  

Jako enzymatické procedury pro radioaktivní značení se vyuţívají nejčastěji nick-

translace, random–priming a přidání značených nukleotidů do běţné PCR. (16)  

Citlivost metody se zvyšuje při analýze na mikroskopu vybaveným výkonnou CCD 

(charge coupled device) kamerou, která je napojena na počítač se speciálním 

programem pro FISH. 

Počítačová analýza obrazu umoţňuje kvantitativní zpracování dat, měření 

vzdáleností jednotlivých signálů a vytvoření jednoho obrazu z více záznamů.  
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2.2.1. Fluorescenční in situ hybridizace (FISH) a její modifikace 

Nejčastější metodou značení sond je značení pomocí  flourochromů, coţ umoţní 

vizualizaci cílové specifické sekvence DNA pomocí flourescenčního mikroskopu. Tato 

metoda je známá jako fluorescenční in situ hybridizace (FISH). (8) 

Princip metody FISH:  

Zahříváním dvoušroubovicové molekuly na vyšší teplotu zanikají vodíkové vazby a 

vlákna DNA se od sebe oddělují (denaturace). Za mírnějších teplot nebo v přítomnosti 

některých labilizujících činidel (alkálie, formamid) můţe docházet jen k částečné 

denaturaci. Pokud se jednotlivá vlákna setkají se svými komplementárními partnery, 

mohou za příznivých podmínek (teplota, vlhkost, molarita) vytvořit zpětně 

dvoušroubovici DNA. K zjištění umístění sondy na chromosomu je nutné provést 

detekci příslušnými metodami. (14) 

 

 

Obr. 1. Princip metody FISH (17) 

 

FISH nabízí moţnost specificky označit jednotlivé chromosomy po celé délce nebo 

definovat chromozomové regiony v metafázích a interfázích na preparátech. (18)  

Metoda nabízí mnoho výhod, jednou z nejdůleţitějších je lokalizace abnormality 

uvnitř buněčného kontextu tkáně. Umoţňuje studium heterozygotních tkáňových vzorků 

bez potřeby mikrodisekce. Limitace této technologie zahrnuje poţadavek vyvinout 

robustní protokol pro rozdílné typy tkáňových vzorků a potřebu navrhnout a 

kombinovat sondy pro specifické aplikace. (16) 
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Krom řady výhod, FISH metoda má také své nevýhody a limitace. Jednou z nevýhod 

této metody je postupné slábnutí hybridizačního signálu. Klinické laboratoře řeší tento 

problém zachycením signálu pomocí digitálních snímků. Jiné řešení je vyuţití tzv. 

CISH (chromogenic in situ hybridization - chromogenní detekce signálu) k zachování 

signálu, naneštěstí tato technologie má jiné nedostatky, jeden z hlavních je obtíţnost 

multicolor CISH.  

Další limitací FISH jsou různé druhy artefaktů (autofluorescence), které jsou běţnou 

součástí parafinových řezů. Z tohoto důvodu, ačkoliv FISH metoda sama o sobě je 

zvládnuta rychle, její interpretace často vyţaduje mnoho zkušeností.  

 

Typy používaných sond (prób): 

1. Sondy, které hybridizují se specifickými chromosomovými strukturami. Jsou 

to obvykle centromerické (CEPs - centromere enumerating probes) oblasti 

obsahující alfa a beta satelitní sekvence DNA. Satelitní DNA v centromerické 

oblasti je pro většinu chromosomů specifická, vysoce repetitivní a tandemové 

uspořádání zasahuje oblast aţ 4000 kb velkou. Kromě centromerických sond 

existují také sondy na telomerické oblasti a subtelomerické oblasti lidských 

chromosomů. Sondy moţno vyuţít také při sledování nedělících se buněk (tzv. 

interfázická FISH - I-FISH). CEPs byly mezi prvními vyvinutými próbami a 

v dnešní době jsou zejména vhodné k detekci ztrát a zisků celých chromosomů, 

jako monosomie, trisomie a polysomie. Cílová, vysoce repetitivní sekvence alfa 

satelitní DNA je asociována s výbornou hybridizační efektivitou a jasným 

signálem. Naneštěstí sekvenční podobnost s některými pericentromerickými 

regiony má za následek zkříţené hybridizační artefakty, které vedou 

k nadhodnocení počtu signálu. CEP jsou vyuţívány jako referenční próby, 

umoţňující zjistit aneuploidii a polyploidii, které mohou mít za následek 

zavádějící počty signálu. 

2. Sondy, které hybridizují s jedinečnými sekvencemi DNA (př. LSI - locus 

specific identifier). Jsou to obvykle genomické klony, lišící se velikostí 

v závislosti na klonovacím vektoru, kterým můţe být plasmid, kosmid, 

bakteriofág lambda, umělé kvasinkové chromosomy, umělé bakteriální klony, 

P1 klony atd. Moţno vyuţít také při I-FISH. 

3. Sondy, které hybridizují s mnohočetnými chromosomovými sekvencemi. 

Sondy jsou obvykle připraveny ze specifických knihoven DNA. Lze jimi označit 
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celý chromosom (tzv. WCP - whole chromosome painting – malování 

chromosomů), nebo mohou být získány mikrodisekcí určité části chromosomu 

odebranou pod mikroskopem mikromanipulátorem z fixovaných preparátů a 

získaná DNA je dále amplifikována. Malovací sondy nejsou vhodné při 

sledování nedělících se buněk, protoţe signál jednotlivých chromosomů je 

v interfázi disperzní podle domény, kterou zaujímají v jádře. (4,14,19) 

 

Rozlišovací schopnost u FISH je nepřímo úměrná kondenzaci chromatinu a je 

limitována prostorovým rozlišením mikroskopu. Na metafázních chromosomech 

s vysoce kondenzovaným chromatinem je  rozlišení 1 aţ 3 Mb. Interfázní jádra 

poskytují rozlišení 100 kb aţ 1-2 Mb. U fiber-FISH je rozlišovací schopnost (1 kb aţ do 

400-1000 kb) limitována prostorovým rozlišením světelného mikroskopu. Výhoda 

pouţití volných chromatinových vláken uvolněných z interfázních jader je zejména 

v tom, ţe pozorované fluorescenční signály hybridizovaných sond jsou rozmístěny 

v jedné rovině a tím pádem se stávají lépe analyzovatelné. (15) 

 

  

Obr. 2. Rozlišovací schopnost FISH  (20) 

 

Metoda FISH je v onkocytogenetice úspěšně využívaná při: 

- studiu karyotypu buněk v metafázi nebo interfázi a lokalizaci genů,  

- určování početních a strukturálních chromosomových odchylek,  

- detekci minimální reziduální choroby nebo časného relapsu u leukémií a 

zhoubných nádorů,  

- určení, zda se jedná o maligní proces, klonální evoluci nebo benigní proliferaci,  

- detekci typu buněk zahrnutých v neoplastickém projevu, 

- určení chromosomového vybavení jader v interfázi, 
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 -   diagnostice a určení prognózy a terapie leukemií, lymfomů a solidních nádorů. 

FISH technologie není nástroj pro celogenomový screening, ale umoţňuje cílené 

označení alterace, která byla původně identifikována globálnějšími technikami (např. 

CGH). (3,19) 

Spektrální karyotypování (SKY) a multicolor-FISH (m-FISH) jsou nejnovějšími 

modifikacemi hybridizačních technik. Umoţňují v jednom hybridizačním pokusu 

obarvit různými barvami všechny chromosomy. Na takto obarvených chromosomech 

lze posoudit i velmi drobné přestavby, citlivost metody závisí na lokalizaci a 

despiralizaci chromosomů. (14) 

 

Obr. 3. M-FISH a SKY (21) 

V levé části obrázku je zobrazena M-FISH s třemi různými flourochromy. Minimálně 5 

různých fluorochromů umoţní barevné rozlišení všech chromosomů v jedné 

hybridizační reakci. a) M-FISH  b) SKY 

  

2.2.2. Komparativní genomová hybridizace (CGH) a její modifikace 

Vznik a progrese solidních nádorů je spojena s nahromaděním velkého mnoţství 

genetických abnormalit. Identifikace genetických změn, které jsou příčinou procesu 

karcinogeneze je obtíţné, a to v důsledku enormního mnoţství sekundárních abnormalit 

plynoucích z nestability lidského genomu. (22) 

Metoda komparativní genomové hybridizace (CGH) byla vyvinuta v roce 1992 

(Kallioniemi a kol.) a představuje jednu z variant techniky FISH. Na rozdíl od FISH 
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umoţňuje detekci nebalancovaných chromosomálních aberací v celém genomu během 

jedné hybridizační reakce, coţ je technicky nemoţné při pouţití klasických FISH sond. 

(23)  

 

Princip metody: 

     Krátké úseky vyšetřované (nádorové) DNA a kontrolní (referenční, normální) DNA 

jsou označeny různými fluorochromy a po denaturaci jsou simultánně kohybridizovány 

na denaturované preparáty s připravenými metafázickými chromosomy s normálním 

karyotypem 46, XY. Testovaná DNA je obvykle značena zeleným fluorochromem, 

referenční DNA značíme červeně, obě značené DNA musí být stejného pohlaví. Na 

základě komplementární vazby se odpovídající sekvence DNA nádorové i kontrolní 

naváţí na DNA chromosomů a v dalším kroku jsou pak vizualizovány ve 

fluorescenčním mikroskopu. (14) 

     Základní princip značení sond pro fluorescenční detekci spočívá ve vnášení 

značených nukleotidů do sekvence DNA. Při přímém značení jsou nukleotidy značeny 

pomocí fluorochromu a při nepřímém značení se vyuţívá haptenů, které se poté detekují 

pomocí protilátky značené fluorochromem. Vnášení značených nukleotidů se provádí 

nejčastěji pomocí nick translace (metoda posunu jednořetězcového zlomu). Při nick 

translaci dochází k enzymatickému štěpení DNA na menší fragmenty, je nutné 

optimalizovat mnoţství pouţitého enzymu nebo dobu jeho působení. 

 

Obr. 4. Nick translace. (24) 

Působením DNázy I se vytvoří zlom 

(,,nick“) na jednom z řetězců sondy. 

Vzniklý volný 3‘ konec řetězce slouţí 

jako primer pro DNA polymerázu I, která 

svou 5‘-3‘  exonukleázovou aktivitou 

odbourává nukleotidy a současně svou 

polymerázovou aktivitou syntetizuje 

tentýţ řetězec a zapojuje do něj značené 

nukleotidy. 
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U nepřímého značení jsou testovaná a referenční DNA chemicky modifikovány 

pomocí odlišných haptenů (biotin, digoxigenin) v průběhu nick translace. Hybridizace 

testované a referenční DNA je detekována pomocí hapten – specifických ligandů 

spojených s odlišnými fluorochromy. FITC (Fluorescein Isothiocyanate, zelený 

fluorochrom) a TRITC (Texas Red Isothiocyanate, červený fluorochrom) značené anti-

DIG a streptavidinem jsou pouţity k dosaţení vizualizace hybridizačního signálu. 

Poměr mezi FITC signálem (reprezentující testovanou DNA) a TRITC signálem 

(reprezentující kontrolní DNA) je vypočítán pouţitím CGH softwaru. (22,25) 

 

Obr. 5. Princip CGH. (26) 

 

K zabránění nechtěné vazby DNA vzorku na repetitivní DNA oblasti, které se 

vyskytují v celém genomu a v největším počtu na centromerách, telomerách a 

v specifických chromosomových oblastech se vyuţívá Cot-1 DNA (placentární DNA 

obohacená o repetitivní DNA sekvence). Cot-1 DNA blokuje heterochromatinové 

oblasti centromer a heterochromatin na chromosomech 1q, 16q, 19 a Y, čímţ zabrání 

zkříţené hybridizační reakci.  (27)   

Po značení nádorové a kontrolní DNA je vzniklá sonda hybridizována na standardní 

metafázní chromosomy a nespecificky navázaná sonda je po hybridizaci odmyta. 

Následně je provedeno snímání mitóz pomocí fluorescenčního mikroskopu, 

počítačová analýza, karyotypování zobrazených mitóz a na závěr vyhodnocení pomocí 

počítačového programu, který zhodnotí všechny chromosomy na základě porovnání 

fluorescenčních signálů vyšetřované a referenční DNA. Výsledkem je grafické 



 26 

znázornění profilů jednotlivých chromosomů v podobě křivek, z nichţ je zřejmé, zda a 

v jakém rozsahu jsou přítomny ztráty (delece, losses), resp. nadbytek (amplifikace, 

gains) genetického materiálu, a to jednotlivě u kaţdého chromosomu. (28) 

     V případě, ţe vyšetřovaná DNA neobsahuje ţádné změny oproti kontrolní DNA, 

dochází k jednotnému zbarvení všech chromosomů, neboť poměr fluorescence 

vyšetřované i kontrolní DNA je 1:1. Vyhodnocuje se tedy odchylka poměru intenzity 

červeného a zeleného signálu od jedné. Podle osy chromosomů tak můţeme určit místa 

s vyšší nebo niţší intenzitou fluorescence, odpovídající lokalizaci chromosomových 

oblastí, v niţ došlo k zisku (poměr zelené a červené fluorescence > 1) nebo ztrátě 

(poměr zelené a červené fluorescence < 1) části molekuly DNA. (27)  

Poměr intenzit červené a zelené fluorescence pak určuje relativní poměr počtu kopií 

ve vyšetřovaném geonomu. (29)  

     Rozlišovací schopnost klasické CGH podle dosavadních výsledků je 2-10 Mb. (13)  

 

Výhody metody CGH:  

- zobrazení celého genomu v jedné hybridizační reakci bez předchozí znalosti 

hledaných cytogenetických změn (23) 

- vyšetřované somatické nebo nádorové buňky nemusí být v mitóze (pracujeme 

s celkovou izolovanou DNA) (14)  

- lze analyzovat v nádorových tkáních genomové a chromosomové změny bez 

nutnosti kultivace buněk pro karyotypizaci, coţ představuje významnou výhodu 

u buněk, které se obtíţně kultivují nebo u nich nelze kultivaci provést vůbec 

- pro CGH můţe být pouţita DNA extrahovaná z fixovaných i čerstvých 

nádorových tkání, dokonce z archivních ve formalínu fixovaných tkání  

 Nevýhody metody CGH:  

- pomocí CGH nelze odhalit balancované cytogenetické změny (reciproké 

translokace, inverze) a nelze odlišit diploidní a tetraploidní tumory (28)  

- vyţaduje alespoň 50% zastoupení patologického klonu  

- další omezení představují změny v  telometrických oblastech chromosomů a 

v heterochromatinových pericentromerických oblastech chromosomů 1, 9, 16, a 

Y, které nelze spolehlivě pomocí CGH vyšetřit (28)  

- časově náročná a pracná technika (23)  

          Aplikace metody CGH ve výzkumu rakoviny zahrnuje screening nádoru pro 

genetické odchylky, hledání genů zapojených do karcinogeneze, rozlišení jednotlivých 
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typů klinicky a patologicky podobných nádorů, analýza tumorů jako experimentálních 

modelů k získání pohledů na progresi, diagnostickou klasifikaci a prognózu nádorů. 

(27) 

 

Modifikace CGH 

Modifikace metody CGH tzv. komparativní genomová hybridizace s vysokým 

rozlišením (high resolution CGH, HR-CGH) byla vyvinuta za účelem zvýšení 

citlivosti a specifity klasické CGH. Od klasické CGH metody se liší způsobem analýzy 

obrazu a tím dosahuje rozlišení 3-5 Mb. Metoda HR-CGH pracuje se standardním 

referenčním intervalem namísto intervalů fixních. Standardní referenční intervaly jsou 

zaloţeny na zjištění, ţe kaţdý chromosomový pár má přirozenou variabilitu intenzity 

fluorescence, která se zjišťuje na základě statistického zpracování odchylek kontrolních 

profilů u jedinců s normálním karyotypem. Hlavní výhodou této metody je  zvýšení 

citlivosti a specifity, lze tedy zachytit i změny v menším klonálním zastoupení neţ 50 % 

(analýza heterogenních nádorů). Dalším kladem je sníţení falešně pozitivních a falešně 

negativních výsledků, chromosomální oblasti které byly vyloučeny z klasické CGH 

analýzy jsou detekovatelné díky standardnímu referenčnímu intervalu. (30,31) 

 

Dalším zdokonalením techniky CGH byla vyvinuta tzv. array-CGH, také 

označována jako matrix CGH, která umoţňuje v jediném testu rychle zhodnotit změny 

počtu kopií mnoha specifických sekvencí DNA. Jelikoţ analýza obrazu metafází 

chromosomů limituje rozlišovací schopnost klasické CGH (chromosomy jsou 

v metafázi vysoce kondenzované, proto je moţné rozlišit změny aţ od 2 Mb), byly 

metafázické chromosomy nahrazeny fragmenty klonované DNA různých genů. Tyto 

fragmenty jsou speciální technikou navázané - natištěné na povrch skla, kde kaţdý 

fragment klonované genomové DNA zaujímá své přesné místo. Takto připravené 

speciální sklo se označuje microarray neboli čip. (29) 

Princip této metody spočívá v označení normální a nádorové genomové DNA 

rozdílnými fluorochromy  pomocí molekulárně genetické metody random priming PCR 

a takto rozdílně značené DNA hybridizují s čipem obsahujícím fragmenty genomové 

DNA vybraných genů. (29)  

Výsledky hybridizace se snímají speciálním skenerem a hodnotí pomocí 

počítačového softwaru. Kromě DNA lze obdobným způsobem vyšetřovat také mRNA 

izolovanou z různých tkání a hodnotit transkripční aktivitu různých genů. (32)  
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Obr. 6. Array CGH. (33) 

 

Biočipová technologie umoţní simultánní testování tisíce genů v rámci jednoho 

vzorku. Většina biologických a patologických procesů je velmi komplexní a jsou 

charakteristické vzájemnou interakcí většího počtu genetických faktorů, coţ 

standardními metodami nelze postihnout. Ačkoliv jsou čipy poměrně drahou záleţitostí, 

rozšiřování biočipového trhu je neodvratné. (34)  

Ve srovnání s klasickou CGH slouţí metoda array CGH  ke zvýšení přesnosti, 

rozlišení a rozsahu změn a měření můţe být porovnáno přímo k pozici na genomové 

sekvenci. Analýza řady buněčných linií a nádorového genomu v práci řady autorů 

ukázala, ţe tento přístup dovoluje zvýšit citlivost CGH z 10 Mb na 75-130 kb. Pouţití 

array CGH přispělo také k porozumění některým změnám, které pozorujeme v době 

progrese onemocnění. Základní array CGH technologie nedovoluje určit chromosomové 

změny typu balancované translokace. (29)  

Metoda microarray má daleko širší pole vyuţití přesahující do mnoha dalších oborů.  
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2.2.3. Mikrodisekce 

Nádory a prekarcinogenní leze jsou heterogenní buněčné populace. Přítomnost 

některých typů buněk můţe maskovat detekci. Rozvoj mikrodisekčních technik 

umoţňuje selektivní izolaci buněčných populací, například normálních epiteliálních a 

hyperplastických buněk. Tři obvykle uţívané mikrodisekční techniky jsou: laser capture 

microdissection (LCM), laser microbeam microdissection (LPC), laser pressure katapult 

(LPC). (35) 

Jednotlivé laserové mikrodisekční systémy se liší způsobem zachycení 

vystřelovaných objektů, v konfiguraci systému i v jednotlivých aplikacích. Laserová 

záchytná mikrodisekce je metoda umoţňující pomocí laserového paprsku řezat, 

oddělovat a transportovat mikroskopické objekty (části tkání, jednotlivé buňky, 

organely, dokonce i chromosomy). Jde o šetrnou bezkontaktní metodu, získané objekty 

jsou následně vyuţívány k analýzám na úrovni DNA, RNA a proteinů. 

Jednou z mnoha moţností vyuţití tohoto systému je konstrukce 

celochromosomových sond (vyuţívaných v metodě FISH) nebo sond zkonstruovaných 

z určitých částí chromosomů. Další moţností je uplatnění této techniky v kombinaci 

s metodou CGH a array-CGH. Hlavním přínosem pro metodu CGH je získání 

homogenní nádorové buněčné populace ze vzorku heterogenní nádorové tkáně. 

Kombinace laserové mikrodisekce s dalšími technikami vede ke zpřesnění diagnózy a 

prognózy nádorového onemocnění a k moţnosti navrţení nových terapeutických 

přístupů v léčbě onkologických pacientů. (36) 

 

Obr. 7. Technika laserové mikrodisekce. (37) 
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2.3. Solidní nádory - nádory prsu 

 

Karcinom prsu patří mezi tzv. hormonálně závislé nádory. Karcinogenní účinky se 

připisují zejména estrogenům, které indukují zvýšenou expresi některých růstových 

faktorů a patrně i onkogenů, jejíţ produkty ovlivňují proliferační aktivitu buněk. Mezi 

hlavní rizikové faktory patří především délka expozice estrogenům (tj. časná menarche, 

pozdní menopauza a nuliparita), jiná onemocnění prsu, účinky ionizujícího záření a 

obezita. 

V některých genech vznikají během ţivota spontánní mutace, které při porušení 

fyziologické rovnováhy jsou důsledkem genetických abnormalit aktivace některých 

onkogenů (myc, ras, HER-2/neu aj.) nebo alterace tumor supresorových genů (p53, Rb). 

To se projeví změnou fenotypu buněk, která dospěje přes dysplastické změny, atypické 

dysplastické změny, karcinom »in situ« aţ ke vzniku invazivního karcinomu. Vývoj 

karcinomu prsu je dlouhodobý vícestupňový proces.  

Kromě sporadických forem karcinomu prsu (75-85%) se vyskytují také hereditární 

formy karcinomu prsu (10-15%). Dědičné genetické změny u karcinomu prsu jsou 

podmíněny mutací v BRCA-1 nebo BRCA-2 genech, které se dědí autozomálně 

dominantně. Genetické abnormality jsou rovněţ zodpovědné za vznik familiárních 

karcinomů prsu, které nejsou způsobeny zárodečnou mutací jednoho určitého genu, ale 

pravděpodobně mají multifaktoriální a polygenní etiologii. Kromě zvýšené incidence 

karcinomu prsu přináší tyto změny riziko vzniku dalších maligních nádorů. Karcinom 

prsu se můţe vyskytnout vzácně i u muţů. Je nejčastější po 50. roce věku a u jedinců 

s Klinefelterovým syndromem. Prs můţe být cílovou tkáni pro metastázy jiných 

solidních nádorů. (38,39) 

 

2.3.1. Histopatologie 

Nejčastějšími zhoubnými nádory prsu jsou epiteliální nádory (karcinomy), vzácné 

jsou nádory mezenchymálního původu (sarkomy). 

Karcinomy mohou být neinvazivní, jako je lobulární a duktální karcinom in situ 

(LCIS a DCIS). Lobulární  CIS vychází z epitelových buněk mamárních lobulů, je 

charakterizován proliferací malých uniformních buněk v četných lalůčcích působících 

jejich dilataci. LCIS je obtíţně diagnostikovatelný, obvykle bývá multicentrický a je 

přítomen oboustranně. Odhaduje se, ţe přibliţně 35% přechází v invazivní formu. 
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Duktální CIS vzniká proliferací transformovaných epitelových buněk duktálního 

systému a neproniká bazální membránou do periduktálního stromatu. DCIS je snadněji 

klinicky diagnostikovatelný, narůstá do větších rozměrů. V invazivní formu přechází 

mnohem častěji (kolem 70%). (38,40) 

Pagetův karcinom je zvláštní formou duktálního karcinomu, vzniká z epitelu v ústí 

hlavního vývodu. Jedná se o CIS, v dalším vývoji získává moţnost invazivního růstu 

jak v kůţi, tak při šíření do duktu. Metastazuje zřídka a pozdě. 

Většina karcinomů jsou nádory invazivního typu. Lobulární invazivní karcinom 

(tvoří 10% invazivních karcinomů) je charakterizován multicentricitou a často 

synchronním nebo metachronním postiţením obou prsů. (40) 

Nejčastěji se vyskytující nádor prsu je invazivní (infiltrující) duktální karcinom 

(kolem 75%). Je provázen reaktivní fibrózou, která je odpovědná za tuhost nádorového 

útvaru při palpačním vyšetření (skirhotická forma). Méně častěji se vyskytují podtypy 

papilární, mucinózní (koloidní), tubulární, medulární a komedonový. (38) 

Zvláštní klinicko-patologickou jednotku tvoří inflamatorní (erysipeloidní) 

karcinom, který je prognosticky značně nepříznivý. Rychle se šíří lymfatickými cévami 

v celém prsu, včetně kůţe, která je zarudlá, infiltrovaná, s nápadným lymfadémem. 

Vzniká tak charakteristický obraz ,,pomerančové kůry“. (40) 

 

2.3.2. Genetika familiárních syndromů karcinomu prsu 

Velký počet dědičných syndromů je asociován se zvýšenou incidencí rakoviny prsu a 

dalších malignit. Testování je významné zvláště u pozitivních rodinných anamnéz, 

výskytu karcinomu před 30. rokem ţivota, u bilaterálního karcinomu prsu, u karcinomu 

ovaria mladších ţen a u pacientek ţidovského etnika. (38) 

 

Tab. 1. Dědičné syndromy asociované s rakovinou prsu. (4,39) 

Syndrom Gen Chromosom Dědičnost Přidružené malignity 

BRCA 1 

syndrom 

BRCA 1 17q AD vaječník, kolorektum, játra, 

endometrium, cervix, peritoneum, 

vejcovod 

BRCA 2 

syndrom 

BRCA 2 13q AD vaječník, vejcovod, prostata, 

pankreas, ţaludek, kůţe 

(melanom), ţlučník 
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Li-Fraumeni 

syndrom 

p53 17p AD adrenokortikální nádory, měkké 

tkáně, mozek 

Cowden 

syndrom 

PTEN 10q AD štítná ţláza, kolorektum, kůţe, 

mozečku 

HNPCC 

syndrom 

MLH1 

MSH2 

MSH6 

MLH3 

PMS2 

2p,3p,2q,7p 

 

 

 

 

AD kolorektum, endometrium, 

vaječník, tenké střevo, ledvinná 

pánvička, hepatobiliární trakt, 

mozek, kůţe 

Ataxia 

teleangiectasia 

ATM 11q AR prsa 

 

Peutz-Jeghers 

syndrom 

STK11  AD tenké střevo, vaječník, cervix, 

varlata, pankreas 

Pozn. HNPCC (non polyposis colorectal cancer, zahrnuje Lynch II a Muir-Torre 

syndrom), AD (autozomálně dominantní), AR (autozomálně recesivní) 

 

BRCA 1 syndrom 

Infiltrující karcinom prsu u ţen s BRCA 1 mutací se vyskytuje často před 40. rokem 

ţivota. BRCA 1 mutace je nalezena u 20-30% vysoce rizikových familiárních rakovin 

prsu (liší se podle jednotlivých zemí a etnického původu), mutace je vzácná u 

sporadických případů karcinomu prsu. (4) 

BRCA 1 gen byl objeven na chromosomu 17q12-21, obsahuje 24 exonů (22 

kódujících, 1. a 4. exon jsou nekódující). Jeho penetrace je vysoká a predispozice 

k nádorovým onemocněním se v těchto rodinách dědí autozomálně dominantně. 

Celoţivotní riziko onemocnění nádorem prsu pro přenašeče mutovaného genu je 87%, 

nádorem ovarií 40-60%. Nádory prsu se vyskytují u přenašeček častěji oboustranně. 

V rodinách s touto formou onemocnění prsu se mohou vyskytovat i jiné formy nádorů, 

např. ovarií, prostaty a kolorekta. (39)  

Bylo charakterizováno přes 1500 různých mutací tohoto genu. Nedostatečná exprese 

BRCA 1 proteinu u většiny invazivních karcinomů prsu indikuje, ţe geny mohou být 

inaktivovány velkým chromosomálním přeskupením nebo hypermetylací promotoru. 

V praxi to znamená, ţe mutační analýza genu je komplikovaná. Mutace se vyskytují 

v průběhu celého genu, neexistují ţádné ,,hotspots“ (u Ashkenazi Ţidů častá 185delAG 

a 5382insC). Široká rozmanitost aberací dává aţ 30 % falešně negativních výsledků. 
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BRCA 1 gen kóduje protein o velikosti 1 863 aminokyselin. Vyskytují se všechny 

typy mutací, 87% jich vede k alteraci struktury proteinu s poruchou funkce nebo k jeho 

absenci. Exprese a fosforylace BRCA 1 proteinu je spojena s buněčným cyklem, hraje 

roli ve vývoji, regulaci transkripce a buněčné odpovědi na DNA poškození. (4,39) 

 

BRCA 2 syndrom 

BRCA 2 mutace se vyskytuje okolo 10 aţ 20% vysoce rizikových familiárních 

karcinomů prsu, ačkoliv její prevalence můţe být vyšší v určité etnické skupině. (4) 

V rodinách s mutací tohoto genu se vyskytují také nádory ovarií a nádory prsu u 

muţů. Celoţivotní riziko nádoru prsu u přenašeček mutace je 85%, riziko nádoru ovaria 

10-20%. Bylo rovněţ popsáno vyšší riziko pro výskyt nádorů prostaty, pankreatu, 

kolorekta atd. (39) 

Gen BRCA 2 byl objeven na chromosomu 13q12-13. Bylo detekováno téměř 1900 

různých mutací a polymorfismů genu, 80% mutací jsou nonsence mutace, malé inzerce 

nebo delece, které pozmění čtecí rámec. Stejně jako v případě BRCA 1 mutace je 

mutační analýza genu  nesnadná (mutace v průběhu celého genu, ţádné ,,hotspots“ - u 

Ashkenazi Ţidů častá 6174 delT) a výskyt je vzácný u sporadických karcinomů prsu.  

BRCA 2 gen kóduje protein obsahující 3418 aminokyselin. Většina mutací vede 

k alteraci struktury proteinu a k poruše jeho funkce. Ačkoliv charakteristika funkce 

tohoto genu je stále nekompletní, zdá se, ţe hraje roli ve vývoji, genové transkripci a 

buněčné odpovědi na poškození DNA. (4,39) 

 

Tab. 2. Metody využívané k detekci mutací v BRCA 1 A BRCA 2. (41) 

Metoda Výhody Nevýhody 

PTT 

(protein-truncation test) 

levná, rychlá, umoţňuje 

detekci genomických  

delecí 

nevhodné pro příliš krátký 

genový produkt, nedetekuje 

missence mutace, vyţaduje 

RNA pro vyšetřování 

malých exonů 

SSC 

(single-strand-

conformation) 

analýza genomické DNA 

jednoduchá, dobře 

zavedená technika 

nízká citlivost, pracná 

technika, nedetekuje delece 

v exonech 
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Denaturující HPLC detekuje většinu intra-

exonových mutací a splice-

site mutací, rychlá 

drahé vybavení, nedetekuje 

delece v exonech 

DNA čip identifikace všech 

sekvenčních variant, rychlá 

drahé vybavení, vysoká 

cena čipu 

Přímé sekvenování identifikace většiny intra-

exonových a splice-site 

mutací 

drahá, delece exonů můţe 

být opomenuta, jestliţe 

SNP analýza není 

uskutečněna 

MLPA 

(multiplex ligation-

dependent probe 

amplification) 

detekce všech exonových 

delecí 

neumí detekovat intra-

exonové mutace 

 

 

2.3.3. Genetika sporadických forem karcinomu prsu - prognostické a prediktivní 

faktory 

Přestoţe byl objeven velký počet biomarkerů karcinomu prsu, které na základě 

předběţných výsledků slibovaly úspěšné vyuţití, jen HER2/NEU a ER/PR 

(estrogen/progesteron receptor) jsou formálně schválené jako pomocné biomarkery 

College of American Pathologists a American Society of Clinical Oncology. (42) 

 

Estrogenové a progesteronové receptory 

Estrogeny jsou vysoce potentním mitogenem, zvyšujícím sekreci růstových hormonů 

a stimulujícím růst prsní tkáně, estrogen je neúčinný při absenci hormonů přední 

hypofýzy. Stav estrogenních receptorů (ER) a progesteronových receptorů (PR) hraje 

významnou roli jako prognostický faktor karcinomu prsu a je indikátor odpovědi 

k hormonální léčbě. Předpokládá se, ţe většina nádorů prsu je v počátcích svého vývoje 

alespoň částečně hormonálně závislá, pak tuto citlivost ztrácejí spolu se ztrátou 

schopnosti diferenciace. Podání tamoxifenu schválila FDA (Food and Drug 

Administration) v roce 1977, od té doby se indikace tamoxifenu u hormonálně 

senzitivních nádorů rozšířila. Funkcí tamoxifenu je zablokování vazby estrogenu na ER, 

zvýšení produkce inhibičního růstového faktoru TGF beta. Buňky nádoru prsu se tak 

kumulují v G0/G1 fázi, coţ vede k zastavení nádorového růstu. Nejzávaţnějším 
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vedlejším účinkem je tromboembolická nemoc a riziko endometriálního karcinomu. 

Tamoxifen je indikován u nemocných s pozitivním ER či PR. Amplifikace HER2 

onkoproteinu predikuje rezistenci k hormonální léčbě tamoxifenem, a to i u nádorů 

s pozitivními ER receptory. (43) 

Navzdory limitacím imunohistochemické (IHC) metody je tato běţně vyuţívaná jako 

standardní metoda pro určení ER a PR statusu rakoviny prsu. Studie pomocí techniky 

microarray ukázaly vynikající shodu mezi proteinovou expresí ER měřenou pomocí 

IHC, HER2/NEU genovou amplifikací stanovenou pomocí FISH a mRNA úrovní obou 

genů detekovaných pomocí array. (42) 

 

EGFR (epidermal growth factor receptor) 

EGFR také známý jako c-erb-B-1 a HER 1, je členem rodiny transmembránových 

receptorů, která zahrnuje HER2, HER3 a HER4. Geny pro EGFR jsou lokalizovány na 

17p13-12. (42,44) 

Receptorový systém c-erbB/HER hraje zásadní roli pro udrţení homeostázy 

vnitřního prostředí. Receptory jsou lokalizované v buněčné membráně a jsou tak prvním 

místem styku extracelulárních faktorů s buněčným povrchem. Na jejich extracelulární 

domény se váţí peptidové růstové faktory a tím dochází k oligomerizaci receptoru a 

jejich aktivaci. Aktivované receptory iniciují intracelulární signální kaskády, které ve 

svém důsledku mohou ústit v nekontrolovatelnou proliferaci a posléze k získání 

schopnosti invazivního růstu, metastazování a indukce angiogeneze. Aberantní aktivace 

c-erbB receptorů můţe být způsobena zvýšenou produkcí růstových faktorů, zvýšenou 

syntézou receptorů (overexpresí), zmnoţením genů pro tyto receptory (amplifikací) a 

mutacemi těchto genů, popř. můţe docházet k různým kombinacím těchto aktivátorů. 

(44)  

EGFR genová amplifikace můţe být detekována pomocí metody Southern blot, PCR 

a FISH. Overexprese proteinu EGFR je detekována pomocí metod Western blot a 

imunohistochemie. Overexprese EGFR je nalezena u 14 aţ 90%  karcinomu prsu, 

v závislosti na testovaném materiálu a pouţité metodě a je spojována s nepříznivou 

prognózou různých nádorů včetně karcinomu prsu. Testování EGFR není široce vyuţito 

v klinických molekulárních laboratořích a je využíváno k výzkumným účelům. (42) 

Exprese EGFR byla imunohistochemicky prokázána v lobulárních, duktálních a 

myoepiteliálních buňkách. Kromě toho je EGFR exprimován v některých typech 

mamárních buněčných linií a u 48% mamárních karcinomů. (44) 
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TP53 

TP53 je tumor-supresorový gen lokalizovaný na chromosomu 17p, který kóduje 

multifunkční DNA vázající protein, spojený se zastavením buněčného cyklu, opravou 

DNA, diferenciací a apoptózou. Všeobecně je karcinom prsu s TP53 mutací spojován 

s vyšším histologickým stupněm a mitotickým indexem, vyšší proliferací, negativními 

výsledky estrogenových a progesteronových receptorů a různou amplifikací onkogenů 

jako HER2, MYC, RAS a INT2.  

Nejlepší metoda pro testování TP53 v klinických vzorcích je diskutována. Některé 

skupiny  upřednostňují IHC testování s přesností stanovení mutace okolo 80-90%, další 

zmiňují SSCP (single strand conformational polymorphism) nebo přímé sekvenování 

genu. Navíc TP53 exprese můţe být tlumena epigenetickými událostmi, jako je 

metylace promotoru genu. TP53 testování je využíváno jen pro výzkumné účely. (42) 

 

 

Tab. 3. Alterace u sporadického karcinomu prsu. (4) 

Protein Modifikace Frekvence (%) 

Receptory růstových faktorů   

EGFR overexprese 3 

HER2/NEU overexprese 20-40 

FGFR1 overexprese 10 

FGFR2 overexprese 12 

IGFR2 inaktivace 5-10 

Růstové faktory   

FGF1/FGF4 overexprese 20-30 

TGFα overexprese neznámá 

Intracelulární signální 

molekuly 

  

H-ras mutace 5-10 

c-src overexprese 50-70 

Regulátory buněčného cyklu   

TP53 mutace/inaktivace 20-60 

RB1 inaktivace 20 

Cyklin D1 overexprese 35-45 
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Adhezivní molekuly a 

proteázy 

  

E-cadherin redukce/absence 60-70 

P-cadherin redukce/absence 30 

Cathepsin D overexprese  20-24 

Matrixové metalloproteinasy overexprese  20-80 

Další proteiny   

bcl-2 overexprese 30-45 

c-myc amplifikace 5-20 

RB1CC1 inaktivace 20 

 

HER2/NEU 

Protoonkogen HER2/NEU (C-erbB-2, ERBB 2) je lokalizován na dlouhém raménku 

chromosomu 17, v oblasti 17q12-21.32. Kóduje transmembránový glykoprotein známý 

rovněţ jako p185. HER2/NEU patří do skupiny receptorů růstových faktorů.  

Tyto receptory jsou tvořeny extracelulární vazebnou doménou, transmembránovým 

lipofilním segmentem a intracelulární částí vykazující tyrozinkinázovou aktivitu 

s regulačním karboxyterminálním segmentem. HER2/NEU je exprimován na 

plazmatických membránách epitelových buněk a uplatňuje se v normálním růstu a 

diferenciaci. Amplifikace a overexprese byla prokázána u celé řady primárních tumorů 

včetně karcinomů prsu, ovaria, plic, ţaludku, endometria, močového měchýře a dutiny 

ústní. (45,46) 

 

 

Obr. 8. Chromosom 17 - HER2/NEU  gen. (47) 

 



 38 

HER2/NEU genová amplifikace a HER2 proteinová overexprese je identifikována u 

10-34% invazivních nádorů prsu. Ligand pro HER2/NEU proteinový receptor dosud 

nebyl identifikován a jeho aktivace můţe být pomocí homo- či hetero-dimerizace 

s dalšími členy rodiny (EGFR, HER3 a HER4). (42) 

Ve více neţ 90% případů je overexprese přičítána amplifikaci genu HER2/NEU, coţ 

vyústí ve zvýšení koncentrace příslušné mRNA a následně ve zvýšenou syntézu 

proteinu lokalizovaného v plazmatické membráně. (45)  

Vedle ověřené role HER2/NEU onkoproteinu v signálním přenosu vedoucím 

k proliferaci, má nemenší význam i pro metastazování. Tyrozinkinázová aktivita 

spojená s aktivací receptoru spouští další kroky v signální kaskádě, zahrnující aktivaci 

fosfolipázy, fosfoinositidu, přestup kalcia a následně reorganizaci aktinu. (48) 

Extracelulární doména HER2/NEU uvolněná do séra (sérový HER2) je protein o 

molekulové hmotnosti 95-105 kDa. Sérový HER2 vykazuje intra-individuální stabilitu, 

klinická senzitivita je závislá na stádiu onemocnění. Zvýšená hladina byla prokázána u 

nemocných s karcinomem prsu, prostaty, plic, kolorekta, ovarií, jater, ţaludku a 

močového měchýře a je obvykle spojována s agresivnější formou choroby a s horší 

prognózou. Sérový HER2/NEU se jeví být významný prediktor odpovědi na terapii 

Herceptinem. (46) 

Exprese HER2/NEU není u karcinomu prsu pouze prognostickým faktorem, ale také 

markerem umoţňujícím predikci odpovědi na různé terapeutické modality. Preklinické 

studie prokázaly inhibici růstu nádorových buněk karcinomu prsu in vitro při pouţití 

myší monoklonální protilátky 4D5. Tato protilátka, která se váţe na extracelulární 

doménu HER2/NEU, byla humanizována a pomocí rekombinantní technologie byla 

vyprodukována protilátka třídy IgG1. Následné preklinické a klinické studie s touto 

humanizovanou protilátkou rhuMAb HER-2 (trastuzumab, Herceptin) prokázaly 

antiproliferační efekt na buňky karcinomu prsu in vitro, který můţe být zvýšen 

v kombinaci s některými chemoterapeutiky. (45) 

Princip účinku trastuzumabu je vysvětlován jako souborné působení protilátky 

navázané na receptor s důsledky prevence tvorby heterodimerů, indukce klidové fáze 

buněčného cyklu, inhibice angiogeneze a indukce buněčné cytotoxicity závislé na 

protilátce. (48) 

V posledních publikovaných studiích byla odpověď na léčbu trastuzumabem u 

pacientů se skórem 3+ (IHC) 35% a u pacientů skórovaných jako 2+ (IHC) 0%. Ve 

studiích vyuţívajících kombinaci přípravků trastuzumab a paclitaxel k léčbě pacientů 
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s HER2/NEU overexpresí, byla odpověď na léčbu 67-81% ve srovnání s 41-46% u 

pacientů s normální expresí HER2/NEU. (42) 

Léčba přípravkem trastuzumab je účinná a významně prodluţuje celkové přeţívání 

pacientek. Přínos léčby výrazně převyšuje její rizika. Kromě kardiotoxicity, která je 

hlavním neţádoucím účinkem, byla ve studiích pozorována hypersenzitivní reakce 

spojená s prvním podáním přípravku. (5) 

 

K určení statusu HER2/NEU bylo vyuţito mnoho metod detekujících jednak 

genovou amplifikaci (Southern blotting, slot blot, PCR, FISH), jednak metody hodnotící 

overexpresi mRNA (Northern blotting, slot blot) či metody hodnotící overexpresi 

proteinu (Western blotting, immunoassaye, imunohistochemie). Většina těchto metod 

neumoţňuje zpracování formalínem fixovaných a do parafínu zalitých tkání a nemůţou 

být tedy prováděny na archivních materiálech. Metodiky FISH a imunohistochemie tuto 

nevýhodu nemají a stávají se metodami volby pro průkaz HER2/NEU amplifikace a 

overexprese. (45) 

 

Tab. 4. Porovnání metod detekce HER2/NEU v rakovině prsu. (42) 

Metoda Cíl FDA status 

IHC protein schválená (Dako Cytomatin Herceptest a Ventana Pathway) 

FISH DNA schválená pro stanovení prognózy (Ventana Inform) 

schválená pro stanovení prognózy a léčby trastuzumabem 

(Abbott-Vysis Pathvysion) 

CISH DNA neschválená 

Southern blot DNA neschválená 

RT-PCR mRNA neschválená 

ELISA protein neschválená 

Sérum ELISA protein schválená pro monitoring (Bayer Diagnostics) 
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3. Cíle 

Cíly této práce bylo: 

- provést molekulárně genetickou analýzu karcinomu prsu pomocí metod: 

imunohistochemie (IHC), fluorescenční in situ hybridizace (FISH) a 

komparativní genomové hybridizace (CGH) 

- porovnání výsledků dosaţených metodami IHC a FISH z hlediska histologie 

karcinomu prsu, citlivosti a specifity obou metod a vyhledání pacientek k léčbě 

pomocí trastuzumabu (analýza dat za období 2003-2008 získaných ve spolupráci 

s pracovníky CGB laboratoře a.s. v Ostravě - Vítkovicích) 

- porovnání výsledků získaných metodou CGH z hlediska spektra detekovaných 

genetických změn (ztáty a delece) u karcinomu prsu 
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4. Experimentální část 

 

4.1. Materiál  

Jako modelová skupina solidních nádorů, na níţ bylo studováno vyuţití metod 

molekulární genetiky, byly zvoleny nádory prsu. Vzorky karcinomu prsu byly získány  

z operačních materiálů zaslaných k histologickému a genetickému vyšetření z 

Vítkovické nemocnice a.s., Šumperské nemocnice a.s., Uherskohradišťské nemocnice 

a.s., Nemocnice Šternberk o.z., Silesie Medical s.r.o. a Baťovy nemocnicí Zlín v letech 

2003-2008. Analýza nádorové tkáně byla provedena v Cytogeneticko – cytobioptické 

laboratoři v Ostravě – Vítkovicích. Za období cca 10 měsíců mé stáţe (červenec 2007 – 

duben 2008) jsme vyšetřili 58 vzorků karcinomu prsu pomocí FISH a 17 vzorků 

metodou CGH. Pro větší výpovědní hodnotu výsledků metod IHC a FISH, byla  do 

analýzy dat zahrnuta veškerá vyšetření pomocí těchto metod provedená v CGB 

laboratoři v letech 2003-2008, včetně výsledků získaných během mé stáţe v této 

laboratoři (2007-2008). Analýzy jsou součástí rutinního vyšetřováni karcinomu prsu, 

které jsou indikovány ošetřujícím klinickým lékařem v souladu se standardními postupy 

vyšetřování a následné onkologické léčby pacientů  s touto diagnózou. 

 

4.1.1. IHC 

Reagencie: 

Reagens blokující peroxidázu: 3% peroxid vodíku s obsahem 15 mmol/L azidu 

sodného. 

Králičí anti – lidský protein HER2: specifita – protein HER2, imunogen – syntetický C–

koncový fragment proteinu HER2 navázaný na KLH (keyhole limpet hemocyanin). 

Vizualizační reagent: dextranový polymer konjugovaný s křenovou peroxidázou a 

afinitně izolovanými kozími anti – králičími imunoglobulíny. 

Reagens pro negativní kontrolu: imunoglobulínová frakce normálního králičího séra při 

odpovídající koncentraci proteinu jako protilátka k proteinu HER2. 

DAB chromogen: 5% 3,3´-diaminobenzidin tetrahydrochlorid chromogenový roztok. 

Pufrový substrát DAB: substrátový pufrový roztok. 

Roztok k odmaskování epitopu: 0,1 mol/L citrátový pufr s antimikrobním činidlem. 

Promývací pufr: Tris/HCl pufr s detergentem a antimikrobiálním činidlem. 
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Kontrolní podloţní sklo: obsahuje řezy tří buněčných linií karcinomu prsu fixované ve 

formalínu a zalité v parafínu představující různé úrovně exprese proteinu HER2 – 

MDA-231 (0), MDA-175 (+) a SK-BR-3 (3+). 

Přístroje  a pomůcky: 

Světelný mikroskop (výrobce Olympus, typ Olympus BX, Japonsko) 

Vlhkostní komora 

Vodní lázeň s víkem 

Podloţní skla SuperFrost Plus, potaţená poly-L-lysinem nebo Dako Silanized Slides 

Nádoby nebo lázně na barvení 

 

4.1.2. FISH 

Reagencie: 

PathVysion HER-2 DNA Probe kit (Vysis) 

LSI HER-2/neu SpectrumOrange (Vysis) 

CEP 17 SpectrumGreen DNA Probe (Vysis) 

DAPI Counterstain (Vysis) 

NP-40 (Vysis) 

20X SSC salts (Vysis) 

proteáza (Vysis) 

 

Roztoky a pufry: 

2xSSC (oplachovací pufr):    PBS:  

17,53 g NaCl      0,1 g KCl 

8,82 g citronan sodný     4 g NaCl 

Doplnit destil. vodou do 1l, upravit pH na 7. 1,4 g Na2HPO4 

       0,1 g KH2PO4 

       Doplnit do 500 ml aqua pro  

       injectione. 

2xSSC/0,1% NP-40 (1l):    0,4xSSC/0,3 NP-40 (1l):  

100 ml 20xSSC pH 5,3    20 ml 20xSSC pH 5,3 

850 ml redestil. H2O     950 ml redestil. H2O  

1 ml NP-40      3 ml NP-40 

Doplnit do objemu 1l redest. H2O.   Doplnit do objemu 1l redest. H2O. 

Upravit pH na 7,0 +/- 0,2.    Upravit pH na 7,0 +/- 0,2.  
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0,2M HCl: 9 ml 35% HCl do 500 ml aqua pro injectione. 

Roztok NaSCN: 81,07 g NaSCN rozpustit v 1000 ml destilované vody. 

Roztok proteázy: 25 mg proteázy rozpustit bezprostředně před pouţitím v 50 ml pufru 

pro proteázu (fyziologický roztok NaCl, pH=2) nahřátím na 37°C. Mnoţství dostačující 

na 4 preparáty. 

Technické vybavení: 

pH metr MAURICIUS 

Provozní termostat INCUCELL 

Vyhřívací plotna TERM 01  

Vodní lázeň MEMMERT 

Digitální pipeta NICHIRYO  

Fluorescenční mikroskop typ: Olympus BX 61 vybavený poţadovanými filtry 

Další: teploměr, pinzeta, skleněné kyvety (MERCI spol.s.r.o.), ThermoBrite (Abbott 

Molecular). 

 

4.1.3. CGH 

Reagencie: 

NucleoSpin Tissue kit (Macherey-Nagel) 

CGH Nick Translation Reagent Kit (Vysis) 

SpectrumRed
TM 

Female Reference DNA (Vysis) 

SpectrumRed
TM

 Male Reference DNA (Vysis) 

SpectrumRed dUTP (Vysis) 

SpectrumGreen dUTP (Vysis) 

LSI/WCP hybridizační pufr (Vysis) 

Human Cot-1 DNA (Invitrogen, Vysis) 

DAPI II (Vysis) 

CGH Target slides, Male Metaphase (Vysis) 

GeneRuler
TM

 Express DNA Ladder, (Fermentas) 

Roztoky a pufry: 

20x SSC (0,5l):    Denaturační roztok (1 kyveta): 

87,65 g NaCl      24,5 ml formamid 

44,1 g citronan sodný    3,5 ml 20xSSC pH 5,3 

Doplnit do 500 ml redestil. H2O, pH 5,3. 7 ml redestil. H2O, pH 7,0 – 8,0 
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2xSSC/0,1 % NP-40:   TE pufr: 

viz. metoda FISH     1ml 1M Tris – HCl, pH 7,5 

0,4xSSC/0,3 % NP-40:   0,2 ml 0,5M EDTA 

viz. metoda FISH     Doplnit do 100 ml sterilní injekční vodou. 

  

0,5M EDTA, pH 8:    1M TRIS – HCl, pH 7,8: 

186,1 g EDTA Na22H2O   121,1 g TRIS base 

20 g NaOH     Rozpustit v 800 ml sterilní injekční vody. 

800 ml sterilní injekční voda   Upravit pH na 7,8 pomocí HCl. 

Upravit pH na 8,0 pomocí NaOH.   Doplnit do 1 litru sterilní injekční vodou. 

Doplnit do 1l sterilní injekční vodou. 

 

6M NaCl:     70 % etanol: 

35,1 g NaCl     73 ml 96 % etanol p.a. 

Doplnit do 100 ml sterilní injekční vodou. Doplnit do 100 ml sterilní injekční vodou. 

 

5x TBE pufr:     Orange G nanášecí pufr: 

27 g TRIS      150 μl 20 % glukózy 

13,8 g kys. boritá     450 μl 0,5xTBE pufru 

10 ml 0,5M EDTA     Přidat Orange G prášek.  

Doplnit do 500 ml redestil. vodou. 

     

Příprava nukleotidů dle originálního protokolu: 

0,2mM dUTP – 10 μl 1mM dUTP + 40 μl nuclease free water  

0,1mM dTTP – 10 μl 0,3mM dTTP + 20 μl nuclease free water 

0,1mM dNTP – 10 μl 0,3mM dATP + 10 μl 0,3mM dCTP + 10 μl 0,3mM dGTP 

 

Technické vybavení: 

Spektrofotometr Biowave S2 100 (WPA) 

Chlazená centrifuga Z300K (Hermile) 

Centrifuga Spectrafuge 24D (Labnet) 

Centrifuga EBA 20 (Hettich) 

Vodní lázeň MERCI s.r.o. 

Vodní lázeň  WB14 MEMMERT 
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Termoblok Accu Block Digital Dry Bath, Labnet 

Pracovní termostat INCUCELL 

ThermoBrite, Abbott Molecular 

Fluorescenční mikroskop Olympus BX61, CCD kamera, počítač 

Další: biohazard laminární box (Jouan), stolní minicentrifuga, digitální pipety 

(Nichyrio), skleněné kyvety, pH metr (Mauricius), mrazící boxy (Zanussi), chladnička, 

vortex, předváţky, horizontální elektroforéza (Scieplast), transluminátor (Herolab 

UVT), kryostat.  

 

4.2. Imunohistochemie - stanovení exprese proteinu Her 2/ neu -

pracovní postup 

HercepTest je semikvantitativní imunohistochemický test ke stanovení overexprese 

proteinu HER2 v tkáních karcinomu prsu, které jsou zpracovány běţným způsobem pro 

histologické vyšetření (formalínem fixovaný a v parafínu zalitý materiál). Tento test je 

indikován jako pomůcka při hodnocení pacientů, u kterých je zvaţována léčba 

trastuzumabem.  

Pro vyšetření byl vyuţit diagnostický kit HerceptTest
TM

 firmy DAKO Cytomation 

(Dánsko), kódové číslo K5204. Tento test obsahuje reagencie pro úplnou 

dvoustupňovou imunohistochemickou metodu barvení.  

Po inkubaci primární králičí protilátkou proti lidskému proteinu HER2 vyuţívá tato 

souprava předem připravené vizualizační reagens, které je zaloţené na dextranové 

technologii. Vizualizační reagens obsahuje molekuly sekundárního kozího anti–

králičího imunoglobulínu i molekuly křenové peroxidázy navázané na společnou kostru 

dextranového polyméru. Tímto se eliminuje nutnost sekvenční aplikace vázané 

protilátky a peroxidázou konjugované protilátky. Zkříţená reakce vizualizačního 

reagens s lidskými imunoglobulíny a s fetálním telecím sérem je odstraněna absorpcí na 

pevnou fázi. Enzymatická přeměna přidaného chromogenu vede k vytvoření viditelného 

reakčního produktu v místě antigenu. Jako chromogen se vyuţívá DAB 

(diamonobenzidin), který po finální peroxidázové enzymatické reakci dává pozitivní 

hnědé zbarvení. Následuje obarvení vzorku kontrastním barvivem – hematoxylínem 

(obarvení jader nádorových buněk).  

Rozdíly ve fixaci tkáňových řezů, zpracování a zalití v laboratoři mohou značně 

ovlivnit výsledky. Proto bylo nezbytné provádět pravidelnou kontrolu interních 
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podmínek ústavu a kontrolu za pouţití kontrolních sklíček dodávaných společně 

s kitem. (49) 

 

4.2.1. Příprava vzorku 

Tkáně uchované v neutrálním pufrovaném formalínu nebo v Bouinově fixačním 

roztoku jsou vhodné pro zpracování a zalití v parafínu běţným způsobem. Bioptické 

vzorky byly nařezány na tloušťku 3–4 mm a na dobu 18–24 hodin fixovány 

v neutrálním pufrovaném parafínu. Tkáně byly dehydratovány v odstupňovaných 

sériích alkoholu a xylenu, následovalo napuštění rozpuštěným parafínem a skladování 

při teplotě niţší neţ 60ºC.  

Vzorky tkání bylo nutno nařezat na řezy o tloušťce 4–5 μm. V zájmu zachování 

antigenity musí být tkáňové řezy fixované na podloţních sklech barveny do 4–6 týdnů 

od řezání. 

 

4.2.2. Pracovní postup metody IHC 

1.  Na začátku jsme provedli odstranění parafínu a rehydrataci tkáňových řezů 

fixovaných na podloţních sklech. Podloţní sklo jsme vloţili postupně do 

xylenové lázně (inkubace 5 minut, po výměně lázně jsme tento krok 

zopakovali), dále po odstranění přebytečné kapaliny do bezvodého etanolu 

(inkubace 3 minuty, opakování), 95% etanolu (inkubace 3 minuty, opakování) a 

nakonec do destilované nebo deionizované vody na 30 sekund. 

2. Pro optimální účinnost jsme pouţili metodu odmaskování specifického epitopu 

varem v 10 mmol/l citrátovém pufru. Tkáňové řezy fixované na podloţních 

sklech ponořené v citrátovém pufru jsme zahřívali v kalibrované vodní lázni, 

která je schopná udrţet potřebnou teplotu roztoku k odmaskování epitopu (95 – 

99ºC). 

3. Podloţní skla jsme ponechali v roztoku k odmaskovaní epitopu k ochladnutí po 

dobu 20 minut při pokojové teplotě. 

4. Následně jsme tkáňové řezy opláchli v promývacím pufru, k docílení optimální 

účinnosti jsme řezy namáčeli po dobu 5-20 minut. 

5. Pomocí netřepící se tkaniny jsme odstranili přebytečnou kapalinu. Vzorek 

překryli 3 kapkami (100 μl) reagencie blokující peroxidázu a inkubovali 5 

minut. Poté jsme podloţní skla opláchli v promývacím pufru. 
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6. Po odstranění přebytečného pufru jsme vzorek překryli 3 kapkami (100 μl) 

proteinu anti–HER2 (primární protilátka) nebo reagencií pro negativní kontrolu, 

inkubovali 30 minut a opláchli pufrovým roztokem.  

7. Stejně jako v předešlých krocích jsme odstranili přebytečný pufr a vzorek tkáně 

pokryli 3 kapkami (100 μl) vizualizačního reagens. Inkubace probíhala 30 minut 

a poté jsme skla omyli v pufrovacím roztoku. 

8. Následovalo pokrytí vzorku 3 kapkami (100 μl) roztoku substrát – chromogen 

(DAB). Inkubace po dobu 10 minut a opláchnutí vzorku. 

9. Kontrastní barvení jsme provedli ponořením podloţních skel do hematoxylinové 

lázně (bleděmodré aţ tmavomodré zabarvení buněčných jader) a inkubací po 

dobu 2–5 minut. Skla jsme opláchli v destilované nebo deionizované vodě. 

10. Provedli jsme fixaci. Doporučuje se bezvodé, permanentní fixační médium, 

vodní fixace je však také přípustná. 

 

4.2.3. Interpretace výsledků 

Výsledky byly interpretovány patologem pomocí světelného mikroskopu. Podloţní 

skla s kontrolními vzorky k validaci barvících cyklů obsahují 3 lidské buněčné linie 

karcinomu prsu fixované ve formalínu a zalité v parafínu s hodnotami intenzity 

zbarvení 0, 1+, 2+ a 3+. Intenzita zabarvení koreluje s počtem receptorů na jednu 

buňku. Pro stanovení overexprese proteinu HER2 by se měla hodnotit intenzita a 

obrazec pouze membránového zabarvení, cytoplazmatické zabarvení by mělo být 

povaţováno za nespecifické.  

 

Tab. 5. Kritéria intenzity zabarvení buněčné membrány. (49)  

Skóre Hodnocení overexprese 

HER2 

Barvící obrazec 

0 Negativní Nebylo pozorováno ţádné zbarvení nebo 

bylo pozorováno membránové zbarvení 

v méně neţ 10% nádorových buněk. 

1+ Negativní Nejasné membránové zbarvení bylo 

zjištěno ve více neţ 10% nádorových 

buněk. Buňky byly zabarveny pouze na 

části své membrány. 
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2+ Slabě pozitivní Slabé aţ střední úplné membránové 

zabarvení bylo pozorováno ve více neţ 10% 

nádorových buněk. 

3+ Silně pozitivní Silné úplné membránové zabarvení bylo 

pozorováno ve více neţ 10% nádorových 

buněk. 

 

  

  

Obr. 9. Imunohistochemie HER2/NEU, negativní (0 a 1+) a pozitivní (2+ a 3+) 

výsledek. 

 

4.3. Fluorescenční in situ hybridizace – stanovení statusu genu 

Her2/neu - pracovní postup 

 

Základním principem metody je in situ hybridizace značené sondy pro Her2/neu gen 

na histologickém řezu nádorové tkáně u diagnózy karcinomu prsu.  

Skóre 0 

Skóre 2+ Skóre 3+ 

Skóre 1+ 
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Her2/neu gen je lokalizovaný na 17q21.1 a jeho proteinový produkt Tyrosin kináza – 

receptor lokalizovaný na buněčném povrchu. K významné overexpresi dochází u 25-

30% karcinomu prsu, nikdy jí však nenacházíme u benigních lézí. K nadměrné expresi 

proteinu dochází většinou amplifikací genu u 20-30% lidských nádorů.  

Důleţitost sledování exprese proteinu c-erbB-2 (denzity receptorového proteinu) 

spočívá v prognostickém i prediktivním významu pro chemoterapii, hormonální terapii 

a léčbu trastuzumabem. Indikací k tomuto vyšetření je prokázaná pozitivita Herceptestu 

2+ nebo 3+ u pacientek s diagnózou karcinomu prsu. Spolehlivá, přesná rutinní metoda, 

citlivá na dodrţení pracovního postupu. 

 

4.3.1. Příprava vzorku 

Technika FISH byla provedena na připravených histologických preparátech 

z parafinových bločků, fixovaných  na podloţním sklíčku. Před vlastní FISH metodou 

byla nutná deparafinizace a příprava preparátů.  

 

4.3.2. Pracovní postup metody FISH 

Metoda FISH byla prováděna pomocí diagnostického kitu PathVysion HER-2 DNA 

Probe kit. Součástí kitu je: sonda LSI HER-2/neu SpectrumOrange, sonda CEP 17 

SpectrumGreen, DAPI II, NP-40, 20 x SSC. Pracovní roztoky jednotlivých sond byly 

připraveny dle protokolů výrobce.  

 

1. Histologický preparát jsme zahřívali v termostatu při 56°C po dobu 30 minut. 

2. Deparafinizace tkáňových řezů.  

Rozpouštění parafínu probíhalo inkubací zahřátých skel v kyvetě s xylénem, celkem 

třikrát po dobu 10 minut. Následně jsme provedli inkubaci v 96% etanolu při 

laboratorní teplotě dvakrát po dobu 5 minut a vysušení preparátu na výhřevné plotýnce 

při 45-50°C po dobu 2-5 minut. 

3. Předpříprava preparátů (pretreatment) 

Po vysušení jsme preparáty inkubovali 20 minut v 0,2M HCl při lab. teplotě. Po 

inkubaci následoval oplach v destilované vodě a v oplachovacím pufru (2xSSC), v obou 

případech po 3 minutách při lab. teplotě. Dále jsme preparáty inkubovali v roztoku 

NaSCN při 80°C ve vodní lázni po dobu 35 minut. Poté jsme preparát opět opláchli při 

laboratorní teplotě v destilované vodě (1minuta) a následně v oplachovacím pufru 

(dvakrát po dobu 5 minut). 
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4. Digesce preparátů proteázou. 

Po vyjmutí skel z kyvety s opakovaným oplachovacím pufrem jsme nadbytek vody 

ponechali stéci přes roh skla na buničinu. Následovala inkubace preparátů v termostatu 

v roztoku proteázy při 37°C po dobu 6O minut (dle typu tkáně). Poté jsme preparát 

dvakrát opláchli v 2xSSC po dobu 5 minut při lab. teplotě a vysušili na vyhřívané 

plotýnce při 45-50°C po dobu 2-5 minut. 

5. Fixace preparátů. 

Preparáty jsme fixovali v 10% pufrovaném formalínu (2 ml 35% formaldehydu a 38 

ml PBS) 10 minut při lab. teplotě. Následně jsme preparát dvakrát opláchli v 2xSSC (5 

minut při lab. teplotě) a vysušili na vyhřívané plotýnce při 45-50°C po dobu 2-5 minut. 

6. Hybridizace 

K preparátu na podloţním skle jsme aplikovali 10 μl pracovního roztoku sondy, 

preparát přikryli krycím sklíčkem a okraje sklíčka překryli tenkou vrstvou lepidla 

Fixogum. Sondu a preparát jsme poté společně kodenaturovali při teplotě 85°C po dobu 

1 minuty pomocí přístroje ThermoBrite a následně hybridizovali v tomto přístroji  přes 

noc.  

7. Odmytí nenavázané sondy 

Po uplynutí hybridizační doby (14-18 hodin) jsme opatrně odstranili krycí sklíčko a 

preparát ponořili do kyvety s odmývacím roztokem 0,4xSSC/0,3% NP-40 předehřátým 

ve vodní lázni na 73°C po dobu 2 minut. Mokrý preparát jsme přenesli do kyvety 

s druhým odmývacím roztokem 2xSSC/0,1% NP-40 při laboratorní teplotě na 1 minutu. 

Odmytý preparát jsme usušili na tmavém místě. 

8. Barvení preparátu 

Na preparát jsme aplikovali 10 μl barviva DAPI II (k podbarvení jader) a preparát 

zakryli krycím sklíčkem a okraje zalepili lakem na nehty k zabránění posunu skla a 

znehodnocení preparátu. 

9. Skladování a vyhodnocení preparátu 

Preparáty jsme do vyhodnocení skladovali v chladničce v tmavé krabici. 

Zhodnocení bylo provedeno pomocí fluorescenčního mikroskopu vybaveného 

příslušnými filtry. 

 

4.3.3. Vyhodnocení preparátu 

Laboratoř má vypracovány postupy pro hodnocení FISH a má stanoveny referenční 

rozmezí pro kaţdou pouţívanou sondu. Je hodnoceno nejméně 60 jader, optimálně však 
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100. Hodnotí se počet signálů pro centromeru chromosomu 17 (SpectrumGreen) a počet 

signálů pro gen Her-2 neu (SpectrumOrange). V normálním stavu jsou v jádře buňky 

přítomny 2 signály pro kaţdou alelu genu lokalizované v oblasti 17q21.1. Pokud dojde 

v nádorové buňce k amplifikaci genu, vyskytuje se signálů více. Stanoví se poměr počtu 

kopií genu Her-2neu k počtu kopií pro centromeru chromosomu 17. Je-li poměr 2 a 

více, pak se jedná o pozitivní nález – amplifikace je prokázána. Je-li poměr menší neţ 2, 

pak se jedná o negativní nález – amplifikace není prokázána. Podle nejnovějších 

doporučení  American Society of Clinical Oncology and College of American 

Pathologist se hranice pro stanovení amplifikace velikosti poměru počtu kopií genu 

Her-2neu k počtu kopií pro centromeru chromosomu 17 sniţuje na 1,8. (50) 

 

  

Obr. 10. FISH-PathVysion. V levé části obrázku negativní a v pravé pozitivní 

amplifikace HER2/NEU. 

 

Možné zdroje chyb: 

- špatná laboratorní příprava preparátu (tlustý řez, nedostatečná digesce, špatně 

proběhlá denaturace, hybridizace), nelze interpretovat 

- hodnocení špatné oblasti preparátu (nenádorové buňky – falešně negativní nález) 

- hodnocení statisticky malého počtu buněk 

- nekvalitní hybridizace – signály špatně viditelné (nelze interpretovat) 
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4.4. Komparativní genomová hybridizace 

 

4.4.1. Příprava vzorku 

Pro metodu CGH byla výchozím materiálem nativní tkáň nádoru, která byla 

odebrána v rámci chirurgického odstranění nádorové tkáně . 

 

4.4.2. Izolace DNA z nádorové tkáně 

Vzorek byl dodán jako výsledek bioptického odběru, či jiného lékařského postupu, 

slouţícího k získání buněk či tkáně pacienta za účelem jejich vyšetření. Vzorek tkáně 

byl odebrán za sterilních podmínek do sterilní odběrové nádobky (různé velikosti a 

typu) s přidáním sterilního fyziologického roztoku. Z nádorové tkáně jsme izolovali 

DNA standardní vysolovací metodou, pomocí kitu NucleoSpin Tissue nebo pomocí 

vysolovací metody (za přídavku chloroformu).  

 

Izolace DNA z nádorové tkáně byla prováděna následujícími způsoby: 

1. Izolace DNA standardní vysolovací metodou.  

Vzorek nádorové tkáně jsme sterilně rozstříhali na malé kousky, přenesli do 

mikrozkumavky a 2x promyli fyziologickým roztokem (centrifugace při 10 000 RPM 

po dobu 5 minut). K sedimentu nádorové tkáně jsme přidali 360 μl T1 lyzačního 

roztoku (katalogové číslo 740940.25, součástí NucleoSpin Tissue kitu), 50 μl proteinázy 

K (Biotech) a inkubovali přes noc při 56˚C. Druhý den bylo provedeno vysolení pomocí 

175 μl 6M NaCl a centrifugace při vysokých otáčkách. V laminárním boxu jsme 

provedli vysráţení DNA v 96% ledovém etanolu a její vytaţení pomocí sterilního 

skleněného háčku. DNA jsme opláchli v 70% etanolu a uskladnili v 50 μl TE (Tris – 

EDTA) pufru. Metoda izolace DNA vysolováním je poměrně robustní a spolehlivá.   

 

2. Izolace DNA pomocí kitu NucleoSpin Tissue.  

Izolace probíhá na komerčních kolonkách firmy Macherey-Nagel pomocí 

komerčních roztoků a centrifugace podle protokolu výrobce. Příprava vzorku probíhá 

obdobně jako u standardní vysolovací metody. Nádorovou tkáň jsme nejprve rozstříhali 

na malé kousky, 2x promyli ve fyziologickém roztoku (centrifugace při 10 000 RPM po 

dobu 5 minut). K sedimentu buněk jsme přidali 180 μl T1 lyzačního roztoku (součástí 

NucleoSpin Tissue kitu), 25 μl proteinázy K zředěné v proteinázovém pufru (součástí 
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kitu) a inkubovali přes noc při 56˚C. Následovala lýza buněk, vazba DNA na silikátový 

povrch v kolonkách, promytí kolonky a eluce DNA z kolonky podle protokolu výrobce. 

Metoda mikroizolace DNA je v laboratoři pouţívána při minimálním mnoţství 

výchozího materiálu nebo při zpracování jiného typu vstupního materiálu neţ je 

periferní krev. Předmětem izolace je jaderná DNA, která je výchozím materiálem pro 

metody molekulární genetiky. Izolace DNA pomocí NucleoSpin Tissue Kitu je velmi 

rychlá a spolehlivá a osvědčila se u vzorků, kde selhal standardní vysolovací postup. 

Standardně se výtěţnost DNA získané z 25 mg tkáně pohybuje kolem 35 µg dsDNA 

(údaje výrobce kitu). 

 

3. Izolace DNA vysolovací metodou za pomoci chloroformu. 

Nádorovou tkáň jsme sterilně rozstříhali na malé kousky, přenesli do 

mikrozkumavky a promyli fyziologickým roztokem. K sedimentu nádorové tkáně jsme 

přidali 360 μl T1 lyzačního roztoku a 50 μl proteinázy K zředěné v proteinázovém pufru 

(součástí NucleoSpin Tissue kitu). Inkubace probíhala při 56°C přes noc. Následující 

den jsme buněčný lyzát vytemperovali na pokojovou teplotu. K lyzátu buněk jsme 

přidali chloroform v poměru 1:1 (410 μl) a mikrozkumavku umístili na třepačku (30 

minut, laboratorní teplota). Následovala centrifugace 15 minut / 10000 g. Horní vodní 

vrstvu jsme odebrali do čisté mikrozkumavky a přidali stejné mnoţství (410 μl) 

isopropanolu. Za občasného promíchání jsme ponechali vzorek stát 90 minut při 

laboratorní teplotě. Po uplynutí uvedené doby jsme provedli centrifugaci (5 minut / 

10000 g) a supernatant slili na sterilní tampón. K sedimentu jsme přidali 200 μl 

vychlazeného 70 % etanolu a po dobu 10 minut jsme vzorek ponechali na třepačce. Po 

další centrifugaci (5 minut / 10000 g) a slití supernatantu na sterilní tampón jsme přidali 

200 μl 96 % etanolu. Následovala poslední centrifugace (5 minut / 10000 g), odstranění 

supernatantu a sušení peletu v pracovním termostatu cca 5 minut. Peletu jsme rozpustili 

v TE pufru. 

 

Koncentraci a čistotu DNA jsme stanovili spektrofotometricky. Optimální čistota 

vyizolované DNA je dána poměrem absorbace A260/280, který by měl mít hodnotu kolem 

1,8. Hodnoty pod 1,6 ukazují na znečistění DNA proteiny a hodnoty nad 2,0 ukazují na 

vysoký obsah RNA ve vzorku.  
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4.4.3. Pracovní postup metody CGH 

Komparativní genomová hybridizace je souhrnný název pro postup skládající se 

z několika dílčích kroků: nick translace, příprava sondy, hybridizace, snímání a 

následná analýza obrazu. Součástí postupu můţe být i izolace DNA ze vzorku tkáně 

uvedená výše.  

 

Nick translace 

1. Před přípravou mixu jsme změřili koncentrace DNA pomocí spektrofotometru, 

popřípadě ověřili kvalitu DNA na gelu.  

2. Všechny chemikálie jsme připravovali a pipetovali na ledu. Roztoky jsme 

připravili dle originálního protokolu, který je součástí nick translačního kitu. 

Nick translační kit Vysis obsahuje: Nuclease free Water, Nick Translation 

Enzyme, 10x Nick Translation Buffer, nukleotidy (dTTP, dCTP, dATP, dGTP), 

Control DNA Unlabeled, Spectrum Green Control DNA. 

3. Roztoky nukleotidů jsme připravili dle originálního protokolu. 

4. Do reakce jsme pouţili 2 μg DNA (mnoţství bylo vypočteno ze zjištěné 

koncentrace, optimální čistota je 1,8 – 1,9), poté jsme dopočetli mnoţství vody 

potřebné do reakce.  

5. Reagencie jsme pipetovali v pořadí: nuclease free water, nádorová DNA, 2,5 μl 

spectrum green dUTP, 5μl dTTP, 10 μl dNTP (dATP, dCTP, dGTP), 5μl nick 

translační pufru a naposled 10 μl nick translační enzymu. Dobře promíchali a 

stočili na stolní centrifuze 2–3x. 

6. Připravený mix jsme umístili na 45 minut do vodní lázně o teplotě 15˚C (kde 

byla DNA v procesu nick translace označena pomocí Spectrum Green – dUTP), 

poté přemístili na 5–10 minut do -28˚C. Doba nick translace záleţí na 

odzkoušení aktivity enzymu a také na kvalitě DNA, u různých vzorků se můţe 

lišit. 

7. Délku naznačených fragmentů DNA jsme ověřili na 0,8% agarózovém gelu. 

Ideální délka fragmentů je v rozmezí 300–3000 bp. Nebyla – li  DNA naštěpena 
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v uvedeném rozmezí, prodlouţili jsme dobu inkubace při 15˚C, případně přidali 

do reakce nick translační enzym.  

 

M     1      2     M      1       2  

                    

Obr. 11. Snímek gelu: Ověření správného naštěpení DNA. 

Dráha M představuje  velikostní standard (Express DNA Ladder, rozpětí 100-

5000 bp), dráha 1 a 2 vzorky naštěpené DNA. Kvalitní sondy pro CGH jsou 

v rozmezí 300-3000 bp. Při metodě nick translace dochází ke štěpení DNA na 

kratší fragmenty, podle toho, kolik bylo vytvořeno jednořetězcových zlomů, je 

nutné optimalizovat mnoţství pouţité DNázy I nebo dobu působení enzymu. 

Delší molekuly se štěpí na více místech, a proto se musí pouţít větší mnoţství 

DNázy I či delší doba působení enzymů.     

8. Reakci jsme ukončili inkubací při 70ºC po dobu 10 minut (inaktivace enzymu) a 

následně zchlazením při teplotě -20ºC také po dobu 10 minut.  

Příprava sondy 

1. 20 μl naštěpené nádorové DNA (označené Spectrum-Green) a 1,2 μl kontrolní 

DNA (Female, označené Spectrum-Red)  jsme smíchali s 15 μl Cot Human DNA, 

která se pouţívá pro vyblokování centromer. Následovalo vysráţení přidáním 140 

μl 96% etanolu a 3 μl 3M octanu sodného. Uvedené reagencie jsme dobře 

promíchali a stočili na stolní centrifuze.  

2. Přes noc jsme sondu ponechali v  kryostatu při teplotě -35ºC. 

   5 000 bp_ 
 

      500 bp _ 
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3. Druhý den jsme provedli centrifugaci při 12 000 RPM po dobu 45 minut při 

teplotě 4ºC. 

4. Supernatant jsme odstranili a pelet vysušili při teplotě 37ºC po dobu 30 minut. 

5. Vysušený pelet jsme následně rozpustili  přidáním 7 μl LSI/WCP hybridizačního 

pufru a 3 μl nuclease free water (součástí kitu). Rozpouštění probíhalo ve tmě za 

občasného opatrného promíchání (cca 30 minut). 

Hybridizace 

1. Skla (VYSIS) jsme vytemperovali při pokojové teplotě, denaturační roztok byl 

vytemperován ve vodní lázni na 73ºC. 

2. Denaturace sondy probíhala při teplotě 73ºC 4–5 minut, následované přenesením 

sondy do lázně s teplotou 37ºC po dobu 10 minut. 

3. Denaturace skel jsme provedli v denaturačním roztoku vytemperovaném na 

teplotu 73ºC po dobu 5 minut, pak jsme skla odvodnili v ledové vzestupné řadě 

alkoholů (70%, 80%, 90%, 96% po 1 minutě). Na podloţních sklech jsou 

fixovány metafázní chromosomy zdravých dárců. 

4. Sklo jsme umístili na dvě minuty na plotnu o teplotě 45-47ºC a vysušili, rovněţ  

krycí sklíčka jsme nahřáli na plotně. 

5. Zdenaturovanou sondu jsme nanesli na sklo, opatrně překryli krycím sklíčkem a 

zalepili fixogumem, který zabrání vysychání sondy během hybridizace. 

6. Hybridizace probíhala při 37ºC po dobu 72 hodin ve vlhké hybridizační 

komůrce nebo v přístroji ThermoBrite (systém pro hybridizaci / denaturaci za 

pouţití podloţních sklíček). 

Po 72 hodinách hybridizace 

1. Odmytí nenavázané sondy jsme provedli inkubací skla v sérii odmývacích 

roztoků. Odmytí skla v 0,4x SSC/0,3%NP – 40 při 73ºC po dobu 4 minut (za 

stálého štěrkání s kyvetou), následované  2xSSC/0,1%NP – 40 při laboratorní 

teplotě po dobu 2 minut. 
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2. Preparát jsme ponechali ve tmě k dosušení. 

3. Metafázní chromosomy jsme podbarvili roztokem DAPI II (rozlišení 

jednotlivých chromosomů), zakryli krycím sklíčkem a okraje zalepili lakem na 

nehty. 

4. Snímání probíhalo ve fluorescenčním mikroskopu. 

 

4.4.4. Snímání a následná analýza obrazu 

Metafáze jsme nasnímali (v počtu 25) pomocí fluorescenčního mikroskopu Olympus 

BX 61. U kaţdého preparátu jsme zkaryotypovali v programu LUCIA 10 mitóz. 

Kontrolou kvality jednotlivých mitóz je intenzita fluorescenčního zbarvení 

metafázických chromosomů, homogennost hybridizace, kvalitní podbarvení včetně 

výrazného pruhování chromosomů (ve filtru pro DAPI) a nízká nespecifita pozadí. 

Jestliţe DNA neobsahovala ţádné změny, docházelo k jednotnému zbarvení všech 

chromosomů, protoţe poměr fluorescence testované i kontrolní DNA byl 1:1. Změny 

poměru intenzit signálu, tedy přesah fixních referenčních intervalů 0,8 a 1,2 byl 

analyzován pomocí softwaru pro analýzu obrazu u 10 mitóz a statisticky zpracován. 

Přesahy referenčního intervalu 0,8 byly hodnoceny jako ztráty sekvencí (delece či 

monosomie), přesahy referenčního intervalu 1,2 byly hodnoceny jako zisky (duplikace, 

amplifikace, polysomie). Při vyhodnocování telomerických oblastí chromosomů, 

heterochromatinových pericentrických oblastí chromosomu 1, 9, 16 a Y a GC bohatých 

oblastí chromosomu 1pter, 19 a 22 musíme postupovat zvláště obezřetně. 
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Gelová elektroforéza 

 

Elektroforéza nukleových kyselin na 0,8% agarózovém gelu. 

Příprava gelu: 

- V Erlenmayerově baňce jsme smíchali 0,24 g agarózy a 30 ml 0,5x TBE pufru. 

- Roztok jsme zahřívali v mikrovlnné troubě po dobu 1 minuty a  průběţně  

promíchávali. 

- Po přidání 1,7 μl ethidiumbromidu jsme roztok důkladně promíchali, přelili do 

formy a nechali 30 minut tuhnout při laboratorní teplotě. 

Nanášení vzorku: 

- Zatuhlý gel jsme přemístili do elektroforetické vany a ponořili do 0,5xTBE 

pufru. 

- Na prouţku parafilmu jsme smíchali 8 μl vzorku a 3 μl nanášecího pufru 

(Orange G), do první jamky jsme napipetovali 5 l CGH ladder (Express DNA 

Ladder, Fermentas, rozmezí 100-5000 bp).  

Podmínky elektroforézy: -30 minut/75V 
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5. Výsledky 

5.1. Detekce overexprese a genové amplifikace HER2/NEU u 

karcinomu prsu metodami IHC a  FISH 

Schéma doporučeného algoritmu vyšetření statusu HER2/NEU:

I.  vstupní IHC na spádovém pracovišti patologie - c-erbB-2 ONKOPROTEIN 

3+ 1+, 2+ s nejasnou interpretací jednoznačné 0 a 1+

Indikace k terapii 

Herceptinem

k ověření k rozhodnutí

II. IHC na vlastním pracovišti, či ve spolupráci s jiným oddělením   - HercepTest DAKO Cytomation.

2+, případně 1+ s nejasnou interpretací 0, 1+

Indikace k terapii

Herceptinem

FISH

3+

 

III. Ve vlastní laboratoři nebo ve spolupráci s jiným oddělením /ústavem

hraniční amplifikace                               bez amplifikace

Amplifikace genu

Referenční laboratoř

Léčba HERCEPTINEM

není doporučena

polyploidie

 
  Pozn. V ČR je nutno výsledek Herceptestu DAKO Cytomation 3+ vţdy ověřit 

metodou FISH. 

V letech 2003-2008 (duben) bylo provedeno vyšetření nádorové tkáně karcinomu 

prsu pomocí metod IHC (DAKO Cytomatin HercepTestu
TM

)
 
a FISH (PathVysion HER-

2 DNA Probe kit). Výsledky byly získány ve spolupráci s pracovníky CGB laboratoře 

v Ostravě – Vítkovicích. Celkem bylo pomocí Herceptestu provedeno vyšetření u 2017 

vzorků nádorové tkáně karcinomu prsu (viz. tab. 6).   
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Tab. 6. Počet karcinomů mammy za obbobí 2003-2008. 

Karcinom mammy za období 2003-2008 počet procent (%) 

Karcinom duktální infiltrující   1465 72,63 

Karcinom intraduktální neinfiltrující, NS  97 4,81 

Duktální recidivující  5 0,25 

Duktální invazivní  19 0,94 

Karcinom duktál. a lobulár.infiltrativní   30 1,49 

Karcinom komedonový neinfiltrující   1 0,05 

Karcinom komedonový, NS   5 0,25 

Karcinom medulární infiltrující, NS   37 1,83 

Karcinom lobulární in situ   2 0,1 

Karcinom lobulární, NS   267 13,24 

Adenokarcinom apokrinní   2 0,1 

Adenokarcinom mucinózní   41 2,03 

Karcinom in situ, NS   2 0,1 

Karcinom, NS   11 0,55 

Karcinom metastatický, NS   1 0,05 

Paget.nemoc a infiltruj.duktál.karcinom   4 0,2 

Adenokarcinom, NS   3 0,15 

Adenokarcinom hlenotvorný  2 0,1 

Karcinom kribriformní   1 0,05 

Adenokarcinom metastatický, NS   2 0,1 

Adenokarcinom intraduktální papilární invazivní  20 0,99 

Celkem  2017 100 % 

 

Vyšetření byla prováděna u heterogenní skupiny karcinomů prsu s nejčetnějším 

zastoupením karcinomu duktálního infiltrujícího (72,63%), dále pak karcinomu 

lobulárního infiltrujícího (13,24%) a duktálního neinfiltrujícího (4,81%) a minoritním 

zastoupením jiných typů karcinomů.  

Metoda imunohistochemická byla prováděna Herceptestem firmy DAKO Cytomatin. 

Celkem bylo vyhodnoceno 2017 karcinomů prsu, pozitivita Herceptestu (2+ a 3+) byla 

stanovena u 213 vzorků nádorové tkáně, coţ odpovídá 10,56%. Výsledky jsou 

znázorněny pomocí následující tabulky číslo 7. 

 

Tab. 7. Výsledky metody IHC u karcinomu mammy stanovené Herceptestem. 

Typ nádorů  Hodnocených pozitivita Herceptestu % 

Karcinom duktální infiltrující  1465 10,99% (161) 

Karcinom intraduktální neinfiltrující  97 10,31% (10) 

Karcinom duktál. a lobulár.infiltrativní  30 10% (3) 

Karcinom medulární  37 37,84% (14) 

Karcinom lobulární infiltrující 267 4,49% (12) 

Ostatní  121 10,74% (13) 

      

Celkový počet hodnocených 
nádorů pomocí Herceptestu 2017 10,56% (213) 
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U karcinomu medulárního byla zjištěna nejčetnější pozitivita Herceptestu, naopak 

nejniţší výskyt pozitivních výsledků Herceptestu byl pozorován u karcinomu 

lobulárního infiltrujícího.  

 

Hlavním cílem předloţené diplomové práce bylo porovnat výsledky metod IHC 

(hodnota Herceptestu 2+, 3+) a FISH na vzorcích karcinomu prsu včetně karcinomu 

vývodového metastatického u uzliny.  

 

Tab. 8. Výsledky metody FISH u karcinomu mammy a uzliny s pozitivním 

Herceptestem. 

Typ nádorů  
Pozitivní 
Herceptest 

neúspěšná 
hybridizace FISH 

Pozitivita FISH 
(%) 

Karcinom duktální infiltrující 161 10 71,52% (108) 

Karcinom intraduktální neinfiltrující 10 1 88,89% (8) 

Karcinom duktál. a lobulár. infiltrativivní  3 1 negativní 

Karcinom medulární  14 2 91,67% (11) 

Karcinom lobulární infiltrující 12 1 9,09% (1) 

Pagetova nemoc  4 0 100% (4) 

Ostatní karcinomy mammy 9 1 75% (6) 

Karcinom vývodový metastatický -
uzlina  23 0 73,91% (17) 

        

Celkový počet  236 16 70,45% (155) 

 

Metoda FISH byla prováděna u karcinomu mammy a uzliny za pomocí  

diagnostického kitu PathVysion HER-2 DNA Probe kit, a to pouze  u vzorků nádorové 

tkáně s pozitivním výsledkem Herceptestu (2+ a 3+). Vyšetření bylo prováděno u 236 

vzorků (včetně karcinomu vývodového metastatického u uzliny), z nichţ u 16 vzorků 

nebylo moţné provést metodu FISH z důvodu neúspěšné hybridizace nádorového 

materiálu.  

 

Tab. 9. Herceptest versus FISH. 

pozitivní Herceptest 
(počet) 

Amplifikace genu 
Her-2/neu % 

Bez amplifikace 
genu Her-2/neu % 

2+ (87) 36,78% (32) 63,22% (55) 

2+ až 3+ (11) 54,55% (6) 45,45% (5) 

3+ (122) 95,90% (117) 4,1% (5) 

      

celkem (220) 70,45% (155) 29,55% (65) 
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Celkově byla amplifikace genu Her-2/ neu metodou FISH byla prokázána v 70,45% 

případů karcinomu prsu s pozitivitou Herceptestu, zatímco v  29,55% nebyla 

amplifikace genu Her2/neu metodou FISH potvrzena. Největší shoda mezi IHC 

vyšetřením a metodou FISH byla v případech s výsledkem Herceptestu 3+ (95,9%), 

naopak nejniţší shoda v případech s výsledkem Herceptestu 2+ (63,22%).  

 

  

Obr. 13. Příklad detekce amplifikace genu HER2/NEU v buňkách karcinomu prsu 

metodou FISH. (centromera – zelený signál, Her-2/neu – červený signál) 

 

Na závěr jsme stanovili medián velikosti amplifikace  na buňku (FISH) u výsledků 

Herceptestu 2+ a následně 3+. Hodnota mediánu FISH u výsledků Herceptestu 2+ byla 

1,43 a Herceptestu 3+ 6,3. Pomocí statistického programu SigmaStat for Windows 

3.0.1. (SPSS Inc.) a testu Mann-Whitney Rank Sum Test jsme zjistili, ţe rozdíl mediánu 

hodnot je statisticky významný na hladině významnosti P <0,001 (viz. tab. 10 a graf č. 

14) 

 

Tab. 10. Stanovení průměrné velikosti signálu na buňku (FISH) v závislosti na hodnotě 

Herceptestu (2+,3+). 

HERCEPTEST\FISH Průměrný počet signálů na buňku Směrod. od. SEM Medián 

2+ 2,68 2,79 0,3 1,43 

3+ 6,73 3,07 0,278 6,3 
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Obr. 14. Porovnání mediánu hodnot FISH u Herceptestu 2+ a 3+. 
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5.2. Celogenomový screening genetických změn (ztráty a delece) u 

karcinomu prsu metodou CGH 

 

V letech 2007-2008 bylo provedeno CGH vyšetření u 17 pacientek s diagnózou 

karcinomu prsu. U dvou pacientek nebyl získán informativní výsledek z důvodu špatné 

kvality nádorového materiálu. Věk pacientek se pohyboval v rozmezí 31-85 let, medián 

věku v době stanovení diagnózy činil 59 let.  

Metoda CGH odhalila v rámci sledovaného souboru pacientů celkem 117 změn 

genetického materiálu, medián počtu změn na pacienta byl 7. Celkově bylo nalezeno 

více amplifikací neţ delecí genetického materiálu (viz. tab. 11.).  

 

Tab. 11. Změny počtu kopií DNA u sledovaného souboru pacientů. 

Celkový počet změn DNA 117 

Ztráty DNA (delece) 49 

Zisky DNA (amplifikace) 68 

Průměr na pacienta 7,8 

Medián  7 

 

Přehled změn genetického materiálu v rámci vyšetřovaného souboru pacientů 

s diagnózou karcinomu prsu je uveden v tabulce číslo 12. 

 

Tab. 12. Přehled genetických abnormalit u jednotlivých pacientů. 

Číslo 
pacienta 

ztráta DNA (delece) - označeny červenou barvou  
zisky DNA (amplifikace) - označeny zelenou barvou 

1 
 
 

1p35-pter, 9q34-qter, 16q23-qter, 17p12-pter, 19, 22 

1q25-q31, 2q22-q31, 2q32.1-q32.3, 3q23-q26.3, 4p14-p15.3, 4q21-q28, 5p14, 
7p15-p21, 8q21.1-q23, 12q15-q22, 18q21-q22 

delece 1p, 9q, 16q, 17p, 19, 22 a amplifikace 1q, 2q, 3q, 4pq, 5p, 7p, 8q, 12q, 
18q 

2 
 
 

1p32-pter, 16q22-qter, 17, 19, 22 

1q25-qter, 7p12-p21, 7q21-q32, 8p12-p22, 8q12-q24, 9p12-p23, 10q21, 11p14, 
11q14-q22, 14q12-q31, 18q12, 18q21-q22 

delece 1p, 16q, 17, 19, 22 a amplifikace 1q, 7pq, 8pq, 9p, 10q, 11pq, 14q, 18q, 

3 
 
 

1p35.pter, 3p21, 16p13.2-pter, 16q22-qter, 17, 19 

1q25-q31, 2q24-q32.1, 4q25-qter, 10q21-q22,  

delece 1p, 3p, 16pq, 17, 19 a amplifikace 1q, 2q, 4q, 10q 

4 
 
 

1p34-pter, 7q11.2-q21, 16q23-qter, 17p12-pter, 17q24-qter, 19, 22 

1q23-q31, 1q42-q44, 2q22-q23, 2q24-q31, 3q13.1-q13.3, 4q13-q21, 4q23-q28, 
5q21, 6q16-q21, 6q22, 12q21, 13q21-q22  

delece 1p, 7q, 16q, 17pq, 22 a amplifikace 1q, 2q, 3q, 4q, 5q, 6q, 12q, 13q 

5 
 
 

1p35-pter, 16q23-qter, 17pter-q11.2, 17q24-qter, 19, 22 

1q23-qter, 4q24, 5q13, 5q15-q23, 5q32, 8q23, 9p21-p23, 12q21, 13q21-q32, 

delece 1p, 16q, 17pq, 19, 22 a amplifikace 1q, 4q, 5q, 8q, 9p, 12q, 13q 
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6 Negativní 

7 
 
 

1p31-p36.1, 1p36.3-pter, 16q11.2-q12.1, 16q23-qter,  Xp22.1-pter, Xq11-q13 

4p15.1-p15.3, 4q22-q26, 5p13-p14, 5q12-q23, 5q31-q34, 8q11.2-q24.2, 12q15, 
16p11.2-p13.2 

delece 1p, 16q, Xpq a amplifikace 4pq, 5pq, 8q, 12q, 16p 

8 
 
 

1p36.3-pter, 19p13.3-pter 

1q22-q42, 8q13-q23, 18q12-q22 

delece 1p, 19p a amplifikace 1q, 8q, 18q 

9 
 
 

1p35-pter, 16q13-qter 

1q32, 1q42, 4q26-q33, 8q12-q21.1, 8q22-q24.1, 18q12-q22, Xp22.1-p22.3 

delece 1p,16q a amplifikace 1q, 4q, 8q, 18q, Xp 

10 
 
 

1p33-pter, 3(p?), 7p22.1-pter, 9p23-pter, 12q21-qter, 17q12-pter, 19, 21q22-
qter, Xpter-q13 

1q25-qter, 3q24, 4q22-q26, 6q22-q24, 7q21-qter, 8p21-p23, 8q13-qter, 10p14-
p15, 13q14-q34,  

delece 1p, 3p, 7p, 9p, 12q, 17pq, 19, 21q, Xpq a amplifikace 1q, 3q, 4q, 6q, 7q, 
8pq, 1Op, 13q 

11 
 
 

negativní delece 

8q13-qter 

amplifikace 8q 

12 
 
 

6q15-qter, 7q22-qter, 16q11.2-qter 

1p21-qter, 16pter-q11.1 

delece 6q, 7q, 16q a amplifikace 1pq, 16pq 

13 
 
 

16q11.2-qter 

8q11.1-qter 

delece 16q a amplifikace 8q 

14 
 
 

1p36.2-pter 

1q25-q31, 1q43-qter, 3p12-q13.3, 3q23-q26.1, 6q16-q21, 8q13-q23 

delece 1p a amplifikace 1q, 3pq, 6q, 8q 

15 
 
 

4p15.3-pter, 8p11.2-pter, 9q21-qter 

7p15-qter, 8q22-qter, 13 

delece 4p, 8p, 9q a amplifikace 7, 8q, 13 

Pozn. Podtrţení označuje změny v genomu, které se vyskytly u více neţ 50% pacientek.  

 

Z výsledků vyplývá, ţe nejčastěji nalezené delece genetického materiálu byly na 

chromosomech 1p, 16q, 17p a delece celého chromosomu 19 a 22. Nejčastěji nalezené 

amplifikace u daného souboru pacientů byly na chromosomech 1q, 4q a 8q. 

 

Pro názornou ukázku detekovaných změn jsou uvedeny obrázky nasnímané mitózy, 

zpracované mitózy a výsledného CGH profilu u vybrané pacientky číslo 7 (obr. 15-18). 
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Obr. 15. Příklad nasnímané mitózy u pacientky č. 7. 

 

 

Obr. 16. Zpracovaná mitóza u pacientky č. 7. Na první pohled patrná amplifikace 

chromosomu 8q, 16p a delece chromosmu 16q a Xp. Při interpretaci výsledků musíme 

postupovat obezřetně při hodnocení telomerických a heterochromatinových 

pericentromerických oblastí chromosomů 1, 9, 16 a Y. Běţně jsou rovněţ artefakty při 

značení v GC bohatých oblastech na chromosomech 1pter, 19 a 22. 
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Obr. 17. Zpracovaná mitóza u pacientky č. 7. Metafázní chromosomy jsou označeny 

pomocí DAPI-II ( pozadí), slouţí k identifikaci chromosomů. 

 

 

Obr. 18. CGH profil u pacientky č. 7. Na obrázku sloţený profil z 10 hodnocených 

mitóz. Interval spolehlivosti 0,80-1,20. 
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Pro srovnání uvádíme souhrnný profil 974 případů karcinomu prsu z CGH databáze 

Progenetix (obr. 19). 

 

 

 

Obr. 19. CGH databáze Progenetix - karcinom prsu. Číselné hodnoty ztát a zisků na 

jednotlivých chromosomech. Osa X – jednotlivé chromosomy, osa Y – četnost výskytu 

dané změny genetického materiálu. Ztráty – červená barva, zisky – zelená barva. Delece 

genetického materiálu (s četností výskytu nad 20%) je nalezena na chromosomu 8p, 16q 

a hraničně u 11q, 13q, 17p a amplifikace u chromosomu 1q, 8q, 17q, 20q a hraničně u 

chromosomu 16p. (51) 
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6. Diskuse  

 

V posledních letech se rozběhlo intenzivní studium různých tkání solidních nádorů 

s cílem odhalit co nejvíce genetických změn a jejich příčinný vztah k pravděpodobné 

prognóze onemocnění, volbě optimální léčebné strategie a zpřesnění diagnózy. Metody 

molekulární genetiky, jejichţ potenciál vyuţití v onkocytogenetice neustále vzrůstá, 

odstranily hlavní nedostatky metod klasické cytogenetiky, a to především potřebu 

kvalitních mitóz a nízkou rozlišovací schopnost. 

Pro rychlou a komplexní analýzu nádorové tkáně jsou v dnešní době především 

vyuţívány molekulárně genetické metody - FISH, CGH a array CGH. Kaţdá z těchto 

metod má své limity a nedostatky co se týká praktického vyuţití a ani jedna z nich 

neposkytuje úplné informace o všech abnormalitách, které se můţou v lidském genomu 

vyskytnout.  

Dosaţené výsledky, které jsou prezentovány v předchozí kapitole, demonstrují na 

karcinomech prsu výhody a omezení jednotlivých metodik - IHC, FISH a CGH, coţ 

bylo hlavním cílem této diplomové práce. 

IHC je vhodná, rutinně pouţívaná  metoda pro klinické testování HER2/NEU. 

Výhody této metody jsou technická dostupnost, nízká cena, snadné uchování barvených 

preparátů a uţití rutinních mikroskopů. Metoda můţe být významně ovlivněna 

technickými aspekty, zahrnujícími preanalytické problémy (délka a typ fixace, 

podmínky uskladnění parafínového bloku), intenzitu antigen retrievalu, typ protilátky 

(monoklonální versus polyklonální), kontrolní vzorky a neobjektivní skórovací systém. 

(42) 

Dva komerčně dostupné kity, HercepTest a Pathway, byly doporučeny FDA (Food 

and Drug Administration) k imunochemické analýze HER2/NEU exprese. Oba kity jsou 

doporučeny k indikaci  pacienta k léčbě pomocí přípravku Herceptin. Velký počet studií 

ukazuje, ţe shoda mezi pozitivním zabarvením buněčné membrány (3+) a HER2/NEU 

amplifikací pomocí FISH metody je 80 aţ 100%, mezi negativním zabarvením buněčné 

membrány (0 nebo 1+) a nedostatečnou amplifikací pomocí FISH nad 90%, ale shoda 

mezi neurčitým nebo středním zabarvením buněčné membrány (2+) a HER2/NEU 

amplifikací pomocí FISH pouze 10 aţ 35%. Výsledek IHC 2+ je nejistý výsledek, k 

potvrzení nebo vyloučení pozitivity je vţdy nutno doplnit vyšetření amplifikace 
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metodou FISH. V případě výsledku IHC 3+ se vyšetření FISH doplňuje u nemocných s 

indikací léčby trastuzumabem. (4) 

Výhodou metody FISH oproti IHC je vyuţití objektivního skórovacího systému a 

vnitřní kontroly pomocí dvou signálů HER2/NEU genu v kaţdé buňce. Nevýhodou  této 

metody je především cena, delší čas potřebný k vyhodnocení, poţadavek 

fluorescenčního mikroskopu a nemoţnost uchování signálu. Dvě verze FISH metody 

jsou doporučeny FDA: Ventana Inform test (měří pouze HER2/NEU kopie genu) a 

Abbott-Vysis Pathvysion test (zahrnuje próbu pro chromosom 17, dvojbarevný formát). 

(42) 

Co se týká ekonomické stránky věci, jsou náklady nesrovnatelné. Ceny kitu 

HercepTest firmy Dako Cytomation (1274 Kč za jedno stanovení) a Abbott-Vysis 

Pathvysion (2812 Kč na jedno stanovení) se značně liší. FISH metoda je také časově 

náročnější, pracnější a vyţaduje nákladný fluorescenční mikroskop.  

 

U souboru pacientů s diagnózou karcinomu prsu byla provedena korelace obou 

metod (IHC a FISH). Analyzovaná data za období 2003-2008 byla získána ve 

spolupráci s kolektivem pracovníků CGB laboratoře a.s. v Ostravě - Vítkovicích. 

Za pomocí Herceptestu bylo zjištěno 10,56% případů karcinomu prsu s prokázanou 

overexpresí genu HER2/NEU. Tato hodnota nevybočuje z publikovaného rozmezí 10-

34% HER2/NEU pozitivních karcinomů prsu. (42,52). 

Nesmí se opomenout ani skutečnost, ţe aţ 10% případů invazivních karcinomů prsu 

s Herceptest pozitivitou 2+ nebo 3+ nesouvisí s amplifikací genu HER2/NEU, ale 

uplatňují se zde jiné mechanismy jako aktivace transkripce, případně jiné 

posttranskripční modifikace. (45) 

Celkově bylo 70,45% případů s pozitivním Herceptestem hodnoceno jako 

HER2/NEU pozitivních pomocí FISH. Nápadné je zejména vysoké procento 2+ 

pozitivních případů, které byly metodou FISH hodnoceny jako neamplifikované 

(63,22%), coţ naprosto koreluje s údaji uváděnými v literatuře. (4) 

Studie  Wang a kol. publikována v roce 2000 porovnávala 3 komerčně dostupné 

zkoušky na určení amplifikace genu Her2/neu  a overexprese proteinu Her2/neu a to, 

DAKO Cytomatin polyklonální protilátku A0485, FISH INFORM (Ventana) a 

PathVysion (Abbott–Vysis, USA). (53) Z výsledků této studie (53) vyplývá, ţe rozdíl 

mezi FISH a IHC byl rovněţ primárně u vzorků hodnocených jako 2+ pomocí IHC, kde 
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u 67% vzorků IHC 2+ nebyla prokázána amplifikace metodou FISH (v našem souboru 

pacientů u 63,22 %). 

Další studie (54) se zabývala stanovením amplifikace HER2/NEU karcinomu prsu u 

2+ pozitivních případů stanovených za pomocí HercepTestu. Většina výsledků 

Herceptest 2+ nebyla doprovozena genovou amplifikací a představují falešně pozitivní 

IHC ve smyslu prognózy a terapie. (54) 

V naší studii celkově 36,78% IHC 2+ a 95,90% IHC 3+ případů bylo hodnoceno 

jako HER2/NEU pozitivních pomocí FISH. Pro názornost uvádíme několik dalších 

studií porovnávajících metodiky IHC a FISH při stanovování overexprese a genové 

amplifikace u karcinomu prsu. 

Studie Kuo a kol. (2007) měla za cíl korelaci výsledků metod IHC a FISH, za 

pomocí Herceptestu a Vysis, při stanovení HER2/NEU statusu u pacientek  s rakovinou 

prsu pocházejících z Taiwanu. (55) V této studii (55) celkově 53% IHC 2+ a 83% IHC 

3+ případů bylo HER2/NEU pozitivních pomocí FISH. 

Studie publikována v roce 2004 Mrozkowiak a kol. porovnává výsledky při 

stanovení HER2 statusu u karcinomu prsu za pomocí DAKO Cytomation Herceptestu a 

FISH (Oncor-QBiogene). U 90% případů skórovaných jako IHC 3+ byla prokázána 

genová amplifikace, ale 80% případů skórovaných jako IHC 2+ bylo negativní pomocí 

FISH. (56) 

Ačkoliv je všeobecně dobrá korelace mezi HER2/NEU genovou amplifikací a 

overexpresí, přibliţně 3,5% karcinomu prsu vykazují vysokou overexpresi HER2/NEU 

bez amplifikace a malé, neurčené procento amplifikuje tento gen bez everexprese 

proteinu. V několika studiích je rozdíl mezi těmito dvěma metodami v rozmezí 5 aţ 

10%. (57) 

Jedny z hlavních příčin rozdílností výsledků IHC a FISH jsou z důvodu nestálosti 

proteinu, rozdílů ve fixaci tkání a jejich zpracování, coţ můţe ovlivnit konečný 

výsledek. Další důvod je, ţe různé laboratoře vyuţívají odlišné protilátky, polyklonální 

či monoklonální, které mají odlišnou senzitivitu a specifitu. Nejdůleţitější faktor je však 

potřeba objektivního skórovacího systému. Většina publikovaných studií 

porovnávajících IHC a FISH, nalezla shodu ve více neţ 90% vzorků. (53) 

Ve studii Sauer a kol. (2003) byla shoda mezi IHC a FISH nalezena v 92%. (59) Jiná 

studie (58) nalezla shodu 78-80% mezi IHC A FISH metodou a 93-95% mezi IHC a 

dPCR za vyuţití Herceptestu. 
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Na rozdíl od výše zmíněných výsledků studie Hammock a kol. (2003) ukazuje, ţe 

silná HER2/NEU proteinová overexprese stanovená pomocí IHC nemusí znamenat 

amplifikaci genu stanovenou metodou FISH. (60) V této studii (60) byl pouţit 

PathVysion kit a Herceptest firmy DAKO Cytomation (stejně jako v naší studii) u 102 

karcinomech prsu. Pouze 49% 3+ IHC bylo amplifikováno FISH, 6% IHC 2+ bylo 

amplifikováno pomocí FISH a 4% negativních IHC ukázalo slabou amplifikaci. U více 

neţ 50% karcinomu prsu 3+ IHC nebyla prokázána amplifikace metodou FISH. Tato 

studie ukazuje, ţe metoda FISH by měla být pouţita u všech 2+ a 3+ pozitivních 

nádorů. (60) 

 

Na základě vyšetření FISH  u našeho souboru pacientů byla ve 21 případech z 220 

vyšetření nalezena polyzomie chromosomu 17, coţ odpovídá 9,55%. 

Vyšší počet kopií chromosomu 17 (polyzomie chromosomu 17) je nacházen u 10-

20% všech  karcinomů prsu. (61)  

Díky polyzomii chromosomu 17 není na základě FISH vyšetření k léčbě 

Herceptinem indikováno přibliţně 5-7% pacientek, jelikoţ nesplní kritérium poměru 

počtu signálů Her-2/neu:chromosom 17 >2,0. Odlišení pravé amplifikace od nepravé 

pomocí sondy na 17p zvyšuje procento pacientek indikovaných k léčbě Herceptinem. 

(61) 

U 16 (6,78%) vzorků našich pacientů nebylo moţné provést vyšetření pomocí FISH 

z důvodu neúspěšné hybridizace. Neúspěšná hybridizace u metody FISH byla nejčastěji 

důsledkem termizace tkáně před zpracováním, degradací preparátu nesprávným 

transportem před fixací nebo nevhodně zvolenou či nestandardně provedenou fixací 

preparátu. 

Na závěr porovnání obou metodik (FISH a IHC) jsme vypočetli průměrnou hodnotu 

počtu signálu na buňku (FISH) u Herceptestu 2+ a následně 3+, abychom zjistili, zda se 

od sebe tyto dvě hodnoty významně liší. Jelikoţ hodnoty výsledků FISH neposkytovaly 

normální  gaussovské rozloţení, byl vypočten medián hodnot FISH a vysledky mediánu 

porovnány pomocí statistického programu SigmaStat for Windows 3.0.1 (SPSS Inc.) a 

testu Mann-Whitney Rank Sum Test. Z výsledků testu bylo zjištěno, ţe rozdíl mediánu 

hodnot je statisticky významný na hladině významnosti P=<0,001. Můţeme tedy 

konstatovat, ţe výsledky Herceptestu 2+ a 3+ se od sebe významně liší. 

Mnoho studií prokázalo klinický efekt výběru pacientů pro léčbu trastuzmabem 

pomocí dvoubarevné FISH. Faktem zůstává, ţe pouze 50% vybraných pacientů reaguje 
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na léčbu Herceptinem. Dvě nedávné publikace vzniklé ve spolupráci mezi Abbott 

Molecular a Rush University Medical Center uvádějí, ţe rozdílná velikost amplikonu 

můţe být asociována s různou odpovědí na léčbu. Her-2 gen se nachází v genově 

bohatém regionu a mnoho z těchto genů můţe mít potenciál k rozvoji rakoviny. Rozsah 

Her-2 amplikonu byl mapován za pouţití kombinace Her-2, CEP 17 a další próby 

značené třetí barvou. Bylo zjištěno, ţe odpověď na léčbu Herceptinem souvisí 

s rozsahem amplikonu. (62) 

HER2/NEU overexprese je spojena s agresivnější formou duktálního karcinomu in 

situ a mamární a extramamární Pagetovou nemocí. Většina studií srovnávající 

HER2/NEU status ve dvojici primárních a metastatických tumorů nalezla shodu HER2 

statusu v invazivních i neinvazivních nádorech bez ohledu na metodu testování. Také 

v některých studiích karcinomu prsu u muţů je HER2/NEU amplifikace a overexprese 

spojována s horší prognózou. Nízká hladina HER2/NEU overexprese byla nalezena ve 

vzorcích biopsií benigních karcinomů prsu a je spojována se zvýšeným rizikem pozdější 

invazivní rakoviny prsu. (42) 

Na závěr bych chtěla zmínit další alternativní metody ke stanovení HER2/NEU 

statusu. Studie zabývající se  srovnáním metod FISH (Pathvysion kit) a kvantitativní 

PCR pomocí LightCycler systému (Roche Diagnostics) ukazují, ţe existuje 83 aţ 98% 

shoda mezi výsledky FISH a PCR. (4) 

RT-PCR je přednostně vyuţívána k detekci HER2/NEU mRNA z okultních buněk 

rakoviny prsu, vyskytujících se v periférní krvi nebo kostní dřeni. Tato metoda koreluje 

více s metodou FISH  neţ s IHC stanovením overexprese proteinu. (42) 

Studie Hauser-Kronberger a Dandachi (2004) porovnávající CISH a další metody ke 

stanovení statusu HER2/NEU. HER2/NEU overexprese byla nalezena ve 24,3%  

pomocí IHC (Herceptest), genová amplifikace pomocí CISH v 19,1% a dPCR v 9,2% 

nádorů. (63) Celkově shoda mezi CISH a IHC byla 95,9 %, mezi CISH a FISH 100% a 

mezi dPCR a IHC 85%. (63) 

 

Další alternativa ke klasickým cytogenetickým metodám je komparativní genomová 

hybridizace, jako metoda pro celogenomový screening nebalancovaných 

chromosomálních abnormalit. Metoda CGH byla provedena na jiném souboru pacientů 

neţ metoda FISH.  

Jelikoţ nádorová tkáň je velice heterogenní materiál, významným faktorem, 

ovlivňujícím jiţ na počátku výsledek metody komparativní genomové hybridizace je 
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kvalita a kvantita DNA. Problémy se získáním potřebného mnoţství DNA se objevují 

zejména u materiálu získaného z malých biopsií, zatímco problém s kvalitou se můţe 

objevit u formalínem fixovaných tkání nebo u parafínových řezů. Významným 

problémem je heterogenita nádorové tkáně, pro metodu CGH je nutné 50% zastoupení 

patologického klonu. Některé vzorky nádorové tkáně se nepodařilo vyizolovat 

standardní vysolovací metodou (problém se zakalením vzorku), a proto bylo nutné 

zvolit jiné postupy k izolaci DNA (pomocí kitu NucleoSpin Tissue nebo pomocí 

vysolovací metody (za přídavku chloroformu). Celkem bylo zpracováno 17 karcinomů 

prsu, z toho byla úspěšně provedena CGH metoda u 15 vzorků. Zbylé dva vzorky se 

nepodařilo vyizolovat v dostatečné kvantitě a čistotě, coţ je jeden ze základních 

poţadavků k úspěšnému provedení metody CGH. 

Z výsledků prezentovaných v předchozí kapitole vyplývá, ţe nejčetnější detekované 

genetické změny u souboru 15 pacientů s diagnózou karcinomu prsu jsou delece 

chromosomu 1p (66,67%), 16q (60%), 17p (40%) a delece celého chromosomu 19 

(33,33%) a  22 u 26,67% pacientů. Nejčastěji nalezené amplifikace u daného souboru 

pacientů byly na chromosomech 1q (66,67%), 4q (46,67%), 8q (73,33%) a 3q, 12q, 13q, 

18q (u všech 26,67%). Při interpretaci výsledků musíme postupovat obezřetně při 

vyhodnocování změn v profilu telomerických a heterochromatinových 

pericentromerických oblastí chromosomů 1, 9 a 16 a rozsáhlé heterochromatinové 

oblasti na chromosmu Y. Artefakty vznikající při značení v GC bohatých oblastech na 

chromosomech 1pter, 19 a 22 mohou být falešně pozitivním nálezem. Hraniční nálezy 

mohou být způsobeny niţším podílem nádorových buněk ve vzorku, nebo niţším 

zastoupením buněk s těmito aberacemi (< 50%) v nádorové tkáni.  

Porovnáme-li výše uvedené nejčetnější změny DNA s CGH databází Progenetix, 

která poskytuje souhrnný CGH profil 974 karcinomů prsu, vyskytují se delece 

chromosomu 1p, 16q, 17p a 22 mezi nejčetnějšími delecemi uvedenými v databázi 

Progenetix u karcinomu prsu (četnost výskytu kolem 20%), výskyt delece chromosomu 

19 se v databázi nachází s niţší četností výskytu kolem 10%. (51) Amplifikace 

chromosomu 1q a 8q patří k nejčastěji zastoupeným amplifikacím uvedených 

v databázi, amplifikace 3q, 13q, 18q se vyskytují s četností kolem 10%, avšak 

amplifikace 4q a 12q jsou uvedeny s niţším procentem výskytu (pod 10%). (51) 

Pro srovnání uvádíme několik dalších studií zabývajících se CGH metodou u 

karcinomu prsu. 
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 Studie Baudise (2007) na 667 případech karcinomu prsu nalezla nejčastější 

amplifikaci genetického materiálu (gains): 1q31 (50,8%), 8q23 (47,3%), 17q24 

(31,2%), 20q (30,9%), 16 p, 11q13, 19, 3q a ztráty (delece): 16q (30%), 8p23 (26,1%), 

17p13 (23,5%), 11q23 (23,1%), 13q21 (22,8%). (64) Podle této studie (64) zisky 

genetického materiálu na chromosomu 1q a ztráty na chromosomu 16q představují 

nejčastější změny u karcinomu prsu. V literatuře jsou cytogenetické subtypy 

s kombinací těchto imbalancí a s několika dalšími genomickými změnami asociovány 

s histologicky dobře diferenciovaným DCIS a příznivou prognózou. (64) 

Studie (65) na 57 invasivních duktálních karcinomech nalezla nejčastější změny 

DNA - amplifikace: 8q, 17q, 1q, 20q, 11q, 6q a delece: 16q, Xp, Xq, 13q, 11q, 8p. 

Ve studii Isola a kol. (1999) byly nejvýznamnější nelezené aberace amplifikace 

DNA: 1q (58%), 8q (52%), 20q (30%) a delece: 18q (39%), 13q (39%), 3p (33%). (66) 

V jiné studii (67) byly nalezeny nejčastěji změny amplifikace 1q, 8q a 20q. Pozitivita 

estrogen receptoru byla významně vyšší u případů amplifikace DNA na chromosomu 

20q a delece DNA na chromosomu 16q. (67) 

Studie Isola a kol. (1999) uvádí genetické alterace v ERBB2 pozitivních nádorech 

prsu. (66) V této studii (66) byl u ERBB2 pozitivních karcinomů prsu oproti ERBB2 

negativních zjištěn větší počet delecí genetického materiálu na chromosomu 18q a 

amplifikace DNA na chromosomu 20q. Shoda v detekci ERBB2 genu pomocí  FISH a 

IHC byla 90%, mezi FISH a CGH 82% a u IHC a CGH 84%. Studie potvrzuje, ţe 

ERBB2 overexprese či genová amplifikace je geneticky odlišná u ERBB2 negativních 

tumorů. (66) 

Chromosom 1 je alterován u 50-60% karcinomu prsu, data ukazují, ţe 1p je spojován 

spíše se ztrátami DNA, zatímco 1q téměř výhradně se ziskem genetického materiálu. 

(68)  

Zisky na dlouhém rameni chromosomu 1 a ztráty na chromosomu 16q jsou často 

výsledkem nebalancovaných translokací mezi těmito dvěma chromosomy. (69,70) Ve 

studii Farabegoli a kol. (2004) je naznačeno funkční spojení mezi geny umístěnými na 

chromosomech 1q a 16 q (dysregulace, ztráty), steroidní hormonální citlivostí a nízkým 

proliferačním stupněm. (71) 

Aberace chromosomu 8 je velmi častá u karcinomu prsu. Ve studii Rummukainen a 

kol. (2001) byla ztráta 8p detekována v 9 z 13 buněčných linií karcinomu prsu a zisk 

celého 8q v 6 z 13 buněčných linií. (72) Chromosom 11 byl nejčastěji alterován 
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společně s chromosomem 8. Vysoká frekvence a komplexnost alterace na chromosomu 

8q indikuje jeho významnou roli u karcinomu prsu. (72) 

Rozmanité alterace na chromosomu 8 u karcinomu prsu, zahrnující částečnou nebo 

kompletní deleci na 8p nebo 8q, duplikaci na 8q a isochromosom 8q, byly rovněţ 

uvedeny v jiném článku (73).  

Ztráta heterozygozity na chromosomovém rameni 8p je častým jevem u velkého 

počtu běţných forem lidské rakoviny, zahrnující karcinom prsu. Ve studii z roku 1998 

od Anbazhagan a kol. byla nalezena LOH na 8p (8p21.3-p23) jako běţná genetická 

alterace jak v  infiltrujících, tak  v in situ karcinomech prsu. (74) 

Mutace TP53 hraje důleţitou roli v rozvoji mnoha karcinomů a vyskytuje se v 20-

40% všech karcinomů prsu, je to jedna z příčin nestability genomu. (75) Podle této 

studie (75) chromosomy nejčastěji alterovanými u TP53 jsou delece 8p a amplifikace 

8q, zatímco delece 16 q jsou spojovány s wild-type TP53. Ztráty na chromosomovém 

rameni 5q  jsou rovněţ spojovány s alterací TP53. (75) 

V jiné studii (76) je naznačen vztah mezi abnormalitami na chromosomech 8q24 

(amplifikace) a 5q15-5q21 (delece) a mutací TP53.  

Ztráta heterozygozity (LOH) na dlouhém rameni chromosomu 16 se vyskytuje 

v přinejmenším polovině všech karcinomů prsu a je povaţována za cíl jednoho nebo 

více tumor supresorových genů. (77) 

V další studii (78) bylo pomocí CGH metody demonstrováno, ţe dobře 

diferencovaný karcinom prsu ukazuje významnější fyzickou ztrátu 16q neţ slabě 

diferencovaný karcinom.  

Chromosom 17 je rovněţ alterován u karcinomu prsu, zatímco krátké rameno 

podléhá často ztrátám DNA, na dlouhém rameni chromosomu 17 se vyskytují 

kombinace amplifikace a ztrát DNA. (79).  

Jiná studie (80) poukázala, ţe inaktivace tumor-supresorového genu na chromosomu 

16q je spojena s rozvojem dobře a středně diferencovaných DCIS, zatímco inaktivace 

genů na chromosomu 17 je spojována s rozvojem slabě diferencovaných DCIS.  

Co se týče vztahu mezi nalezenou alterací chromosomu a prognostickými parametry, 

byl ve studii Zudaire a kol. (2001) uveden  zisk 1q a 11q13 jako častý jev u rekurence 

rakoviny a ztráta 16q jako prognostický faktor dobrého výsledku, jelikoţ je asociován 

s dobrými patologickými prognostickými rysy jako overexprese Bcl-2 a negativita 

uzlin. (65) Jiná studie (76) zmiňuje zisk 8q24 a ztrátu 9q13 jako nepříznivou prognózu.  
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Zudaire a kol. spojuje ztrátu 16q jako potencionální marker dobré prognózy (uzliny 

negativní, oestrogen pozitivita, bcl-2+), ale amplifikace 1q, 11q, 17q a 20q  jsou v této 

studii asociovány se špatnou prognózou. (81) Tumory s amplifikací 1q a 11q  mají vyšší 

stupeň relapsu. (81) 

Ve studii Buerger je alelická imbalance 11q13 asociována s více agresivnějším 

fenotypem, který je popsán u DCIS i LCIS. (82) 
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7. Závěr 

 

Algoritmus vyšetření overexprese a genové amplifikace HER2/NEU zahrnující 

imunohistochemii jako screeningové vyšetření a ověření hraničních výsledků pomocí 

fluorescenční in situ hybridizace, se jeví jako nezbytné ke správnému stanovení 

HER2/NEU u karcinomu prsu.  

Imunohistochemická metoda je díky poměrně vysoké senzitivitě, niţší ceně a 

náročnosti provedení vhodná jako screeningové vyšetření. Dvoubarevná fluorescenční 

in situ hybridizace je v dnešní době pouţívána rutinně v mnoha analýzách genových 

abnormalit. Díky pokroku v oblasti medicíny se stává metoda FISH stále více potřebná 

a je vyvinuta vícebarevná FISH, která umoţňuje analýzu více neţ dvou 

chromosomálních markerů. Vícebarevné FISH próby, značené různými fluorescenčními 

barvami, jsou v dnešní době schopny detekovat čtyři aţ pět různých genetických 

alterací. Základní předností techniky CGH je moţnost odhalit mnohonásobné 

chromosomové abnormality kdekoliv v lidském genomu a to v rámci jedné hybridizační 

reakce. 

Mnoţství a především různorodost detekovaných změn v genomu dokazuje, ţe 

nádorová tkáň prsu je geneticky heterogenní materiál. Široké spektrum genetických 

změn, které by mohly hrát roli při stanovení prognózy či volby terapie pacienta 

naznačují potřebu kombinovat různé metodické přístupy k analýze karcinomu prsu. 

CGH studie tak můţe odhalit genetické markery, které mohou být vyuţity jako 

specifický diagnostický cíl pro FISH próby. Toto je názorný příklad uplatnění 

kombinace CGH technologie a vícebarevné FISH v diagnostice solidních nádorů.  

Analýzy CGH budou pokračovat pro získání  statisticky významného souboru a 

budou rozšířeny na ostatní typy solidních nádorů. 
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