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ÚVOD

V pozadí agresivního chování karcinomu pankreatu je velmi uspořádaná posloupnost 

biologických událostí a pravidel odehrávajících se při jeho vzniku.  Narůstající poznatky o 

molekulární patogenezi karcinomu pankreatu a vývoj v klinické péči o pacienty představují 

určitou naději na smysluplný pokrok v pochopení a účinné léčbě této choroby.

Epidemiologie, klinická manifestace a léčba

Karcinom pankreatu postihuje asi 100 osob na milion obyvatel za rok a je jedním

z nejčastějších příčin úmrtí na malignitu u obou pohlaví. Rakovina pankreatu je většinou 

rozpoznána v jejím pokročilém biologickém stadiu.  Pacient, nejčastěji mezi 60 a 70 lety, 

pozoruje váhový úbytek, bolest, změnu defekačních stereotypů nebo náhlý vznik ikteru.  

Během vyšetření je nalezeno ložisko v pankreatu, většinou v jeho hlavě.  Bohužel u 80% 

těchto pacientů je zřejmé, že rakovina již pokročila do jiných orgánů, nejčastěji do jater.  

Jedinou možností pro tyto pacienty je paliace (např. zavedení stentu do obturovaných 

žlučových cest) či nekurativní chemoterapie.  U menšiny pacientů (asi 20%) není metastatický 

proces zřejmý.  Tito pacienti jsou kandidáti chirurgické resekce.  Nicméně téměř všichni 

pacienti, kteří podstoupí resekci, následně podlehnou metastatické chorobě.  

Prekurzory karcinomu pankreatu

Karcinom pankreatu nevyroste rychle náhle, přestože to klinický průběh řady pacientů 

naznačuje.  Stejně jako všechny epitelové karcinomy, karcinom pankreatu vzniká  

z neinvazivních prekurzorů v průběhu relativně dlouhé doby postupné progrese.  Již před sto 

lety byly popsány přechodné formy mezi normálním epitelem pankreatických vývodů a 

invazivním karcinomem.  Popsány byly formy buněčné hypertrofie, papilární architektury a 

nepravidelného růstu podobného karcinomu (1).  Tyto prekurzory jsou dnes nazývány PanIn 

(pancreatic intraepithelial neoplasia).  Nejnižší stupeň, PanIn-1, je relativně častá.  Její výskyt 

se popisuje až u poloviny starých osob.  Je odhadováno, že 1 z 500 PanIn-1 lézí se stane

maligní.  PanIn-2 je méně častá, nalézána u asi 10% starých osob, riziko malignizace je však 

větší.  PanIn-3 léze jsou většinou nalézány v asociaci s již jednoznačným invazivním 

karcinomem (2).  Jednotlivá PanIn stadia jsou detailně geneticky charakterizována (genetická 

progrese) a je zřejmé, že předcházejí vzniku invazivního karcinomu (3,4,5).  

Jelikož již klinicky časné formy karcinomu pankreatu jsou velmi agresivní a mají 

nepříznivou prognózu, je prevence jednou z nejslibnějších nadějí.  Kouření zvyšuje riziko 

vzniku karcinomu pankreatu 2 až 3 krát, další faktory životního stylu jako obezita a nízký 
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příjem ovoce a zeleniny riziko taktéž mírně zvyšují.  Není známo, jaká doba uplyne mezi 

vznikem karcinomu a jeho manifestací (6).

Genetika karcinomu pankreatu

Somatické mutace v onkogenu KRAS2 se vyskytují u více než 95% duktálních 

adenokarcinomů pankreatu, ale pouze u asi jedné třetiny medulárních karcinomů.  CDKN2A

gen (p16) je inaktivován u prakticky všech adenokarciomů pomocí mutací, homozygotních 

delecí či utlumení transkripce methylací promotoru.  Gen p53 je mutovaný u 50 až 75%, gen 

MADH4 (DPC4, SMAD4) je inaktivovaný mutací či homozygotní delecí u asi 50% nádorů.  

Somatické mutace mitochondriálního genomu jsou přítomny u téměř všech dobře 

studovaných případů.  Ztráty částí chromozomů (loss of homozygosity, LOH) jsou časté.  

Působí ztrátu přibližně 40% chromosomů se specifickou preferencí, např. v oblastech tumor 

supresorových genů.  

Následující geny jsou somaticky mutované či homozygotně deletované s nižší 

frekvencí:  TGF-ß receptory I a II (TGFBR1 a TGFBR2), aktivinové receptory IB a II 

(ACVR1B a ACVR2), LKB1/STK11 kináza, RB1 substrát p16 regulovaných cyklin 

dependentních kináz, MKK4 mediátor stresem aktivované  dráhy protein kináz, EP 300, BAX, 

BRAF, BUB1, FANCC, FANCG a BRCA2.  Bylo popsáno několik míst genové amplifikace 

(AKT2, MYB, MDM2, KRAS2, AIB1.  Ve skutečnosti většina nádorů nese mutaci alespoň 

jednoho z těchto nízkofrekvenčních genů.  Některé geny jako např. BAX, TGFBR2 a ACVR2

mají charakteristické postižení v intragenových mikrosatelitech ve svých kódujících

frekvencích, které vznikne v případě mikrosatelitní nestability tumoru (7,8,9,10).

Model histologické a genetické progrese 

Histologická progrese charakterizující jednotlivá PanIn stadia je provázena genetickou 

progresí.  Téměř všechny PanIN-1 mají dramatické zkrácení telomer.  Toto poškození možná 

startuje chromosomální nestabilitu, která provází duktální tumorigenezu a konečný karcinom.  

Polovina PanIN-1 lézí má mutace v KRAS2 genu.  Tato frekvence se zvyšuje u PanIN-2, kdy 

se také objevují p16 abnormality.  Zvýšená exprese proteinu p53, která může signalizovat 

jeho mutaci, se objevuje u vyššího stadia PanIN.  Ztráta Madh4 proteinu je charakteristická 

pro PanIN-3 léze.  Zdá se pravděpodobné, že tato uspořádaná progrese intraduktální neoplasie 

vede k takové konstelaci genetického poškození, které je nakonec odpovědné za invazivní a 

metastatický charakter tumoru (3,4). 
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Vrozená predispozice

Je možné, že až jeden ze šesti karcinomů pankreatu vzniká na pozadí vrozené 

predispozice (11,12).  Toto číslo je mezi karcinomy neobvykle vysoké.  Pacienty s vrozenou 

dispozicí můžeme rozdělit do dvou skupin.  Ta první, asi 10% všech karcinomů, je 

charakterizována nakupením rakoviny pankreatu v rodině.  Toto nakupení může být součástí 

již  známého vrozeného syndromu, většinou je však příčina vrozené dispozice neznámá.  Její 

rozpoznání představuje jednu z největších výzev současné pankreatologie. V rodinách 

s dvěma či více postiženými členy má každý další člen rodiny 18-ti násobné riziko vzniku 

karcinomu pankreatu.  Rodiny se třemi členy mají přibližně 60-ti násobně zvýšené riziko.  

Druhou skupinou jsou rodiny, ve kterých výskyt karcinomu pankreatu budí dojem 

sporadického, přestože jejich členové jsou nositelé vrozených mutací genů asociovaných 

s rakovinou. Asi 7% všech pacientů s karcinomem pankreatu je nositelem vrozené mutace 

v BRCA2 genu.  Typický familiální patern není u těchto pacientů většinou přítomen pro 

nízkou penetranci choroby u nositelů mutací (13).

Fanconiho anémie a karcinom pankreatu

Genová rodina Fanconiho anémie (FA) se skládá z nejméně 13 genů 

(FANCA,FANCB,FANCC,BRCA2/FANCD1, FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, 

FANCJ, FANCL, FANCM, FANCN).  Bialelické mutace v těchto genech způsobují FA, 

vzácnou recesivní chorobu charakterizovanou kongenitálními abnormalitami skeletu, 

progresivním selháním kostní dřeně a zvýšeným rizikem vzniku nádorů (14).  Defekty 

v genech FA se vyskytují také u solidních nádorů v běžné populaci;  FANCC a FANCG geny 

jsou mutované u karcinomů pankreatu (15) a epigenetický útlum FANCF je přítomen u řady 

nádorů (16).  BRCA2/FANCD1 gen je mutovaný u pacientů s karcinomy pankreatu, prsu, 

ovárií a dalších orgánů (17).  

Asi 7% všech pacientů s karcinomem pankreatu je nositelem vrozené mutace 

v BRCA/FANCD1 genu (13).  Vedle toho asi jedna ze šesti rodin s familiárním karcinomem 

s mnohočetným postižením členů (3 a více) je nositelem vrozené BRCA2/FANCD1 mutace

(18).  

Krátce po zjištění, že gen BRCA2/FANCD1 patří do rodiny genů FA, byly nalezeny 

mutace v genech FANCC a FANCG u sporadických karcinomů pankreatu v nejméně 3 %

procentech případů  (15).  Mutace byly nalezeny také mezi dostupnými buněčnými liniemi 

karcinomu pankreatu,  což umožnilo získat předběžné výsledky o fenotypu nádorových buněk 

s poškozením signální dráhy FA (19).
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FA proteiny účinkují ve společné signální dráze, jejíž distální část interaguje 

s regulátory buněčného cyklu a opravy DNA, především poškozené meziřetězovými můstky

(interstrand-cross-links, ICL) a zlomením dvoušroubovice DNA (double strand break, DSB).  

Zformování zakladního nukleárního FA komplexu, skládajícího se z Fana, Fancb, Fancc, 

Fance, Fancf, Fancg, Fancl, Fancm a Fancn je závislé na integritě všech zúčastněných 

proteinů (Obrázek 1).  FA komplex je aktivován po poškození DNA, které je detekované 

senzorickými proteiny jako ataxia telangiectasia mutated (ATM) nebo ataxia telangiectasia 

mutated and Rad3-related (ATR).  Tato aktivace způsobuje monoubiquitinaci Fancd2, který 

následně přechází do jádra.  Fancd2 kolokalizuje a interaguje s Brca2 a mnoha dalšími 

proteiny účastnícími se opravy DNA jako Blm, Brca1, Nbn, Pcna, Rad51 a Rpa2.  Přímá 

účast signální dráhy FA v opravě DNA je dále podporována skutečností, že Fancj je identický 

s DNA helikázou Brip1 a Fancm je lidským orthologem bakteriálního proteinu Hef (20).

             Obrázek 1. Signální dráha Fanconiho anémie

Racionální terapie 

Hlavním důvodem studia molekulární patogeneze karcinomu  pankreatu je snaha o 

jeho včasnější detekci a účinnější léčbu.  Pojem “racionální terapie” znamená, že znalost 

fundamentálních alterací určitého typu nádorového onemocnění umožňuje předpokládat 

úspěch určitých nových specifických terapeutických přístupů.  Např. zvýšená exprese 

Her2/neu a EGFR (epidermal growth factor receptor) receptorů karcinomem pankreatu je 

předpokladem současně probíhajích studií užívajících monoklonální protilátky cílené proti 

receptorovým proteinům či studie užívající inhibitory receptorových kináz (21, 22).  Vysoký 
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výskyt mutací KRAS2 u karcinomu pankreatu nabízel naději při užití farnesyl transferázových 

inhibitorů či jiných inibitorů funkce Ras proteinů.  Téměř univerzální inaktivace Cdk 

inhibitoru, p16, slibovala úspěch při užití Cdk4 inhibitorů.  Jakákoliv jiná relativní 

biochemická rozdílnost, která odliší rakovinové buňky karcinomu pankreatu, jako např. Akt2 

nebo RelA aktivace, může představovat terapeutický cíl (7).  Jednou z nevýhod tohoto 

přístupu utilizujícího relativních rozdílů je možný vývoj mutací v zamířeném genu, které 

způsobí rezistenci.  

Alternativně lze využít absolutního biochemického rozdílu mezi nádorovými a 

nenádorovými buňkami.  Tyto existují v místech genových delecí a inaktivujících mutací 

v nádorových buňkách. V tomto případě je cílem absolutní ztráta genové funkce, tudíž 

rakovinová buňka nemůže vyvinout rezistenci k léčbě.  Inaktivované geny tak mohou být 

vhodné pro vývoj nových terapeutických strategií vysoce specifických pro nádorové buňky.  

BRCA2/FANCD1 mutace by mohly nabídnou vhodný cíl na základě absolutního 

biochemického rozdílu.  Buňky postrádající Brca2 protein a buňky defektní v homologní 

rekombinaci poškozené DNA jsou zvýšeně citlivé k mitomycinu C či jiným preparátům 

způsobujícím meziřetězcové můstky či jiným látkám způsobujícím poškození DNA ve 

srovnání s buňkami s intaktní signální dráhou Fanconiho anémie (19).  Tato přecitlivělost 

může u pacientů s Brca2 deficientními tumory vytvořit dostatečně široké terapeutické okno, 

potencionálně umožňující použití nízkých dávek chemoterapeutik s nízkou toxicitou po 

dlouhou dobu podávání (19,20).  Nabízí se pak i možnost, že BRCA/FANCD1 status bude 

rutinním vyšetřením u pacientů s karcinomem pankreatu.  Revoluční spekulací zůstává 

možnost profylaktické chemoterapie za účelem eliminace nádorových buněk se ztrátou wild-

type (wt) allely u nosičů BRCA2 mutací, u kterých doposud karcinom nebyl diagnostikován. 

Potenciolnální genově-specifická terapie karcinomů vznikajících na podkladě 

intaktivace FA proteinů bude vyžadovat vhodné preklinické modely. Všechny doposud 

vytvrořené buněčné modely mají významné limitace pro farmakogenetické studie (20).

Farmakogenetické modely FA

Za pokrok v pochopení molekulárních funkcí FA genů do významné míry vděčíme 

úspěšnému vývoji modelů FA defektů u různých biologických druhů (zahrunující lidské, 

myší, křeččí, kuřecí, žabí a rybí).  Pro farmakogenetické studie se zdá nejvhodnější užití 

modelů lidských pro možné artefakty přisuzované možným mezidruhovým rozdílům.  

Mezidruhová konservace FA genů je různá a vyšší u členů distální části signální dráhy (23).
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Buněčné modely užívající nádorové buňky jsou preferovány, především proto, že 

specifické funkce FA genů v kontrole buněčného cyklu, opravy DNA a udržování 

neporušeného genomu mohou být významně rozdílné u nádorových a nenádorových buněk. 

Genové defekty způsobující selektivní buněčnou výhodu mohou mít současně 

detrimentální efekt ("redukce zdatnosti"), který při přirozeném vzniku musí být 

vykompenzován získanou výhodou.  Mutační profil nádorové buňky tedy představuje 

rovnováhu mezi selektivním tlakem pro a proti jakékoliv mutaci;  oba směry selekce mohou 

působit u jednoho mutovaného genu (24).  Podle toho se tedy nádorové buňky, které byly 

přirozeně selektovány pro jejich FA genový defekt, mohou významně lišit od těch, u kterých 

byl defekt arteficiálně superponován.  Velikost tohoto rozdílu se nejspíše liší mezi 

jednotlivými FA geny.  Například, myši s vrozenými defekty v genech FANCA, FANCC a 

FANCG mají normální neonatální viabilitu.  Naproti tomu defekty v distálních částech FA 

signální dráhy, jako BRCA2/FANCD1 a FANCD2 způsobují u myší embryonální či 

perinatální letalitu (20, 25-31).  

Z výše uvedeného vyplývá, že modely využívající buňky, které byly přirozeně 

vyselektovány pro jejich FA genový defekt, mohou být preferovány pro studie zabývající se 

farmakogenetikou.  Problémem však  zůstává arteficiální náhrada defektní funkce 

studovaného genu.  Té je dosahováno nejčastěji restorací normální funkce pomocí genové 

overexprese.  Tuto však nelze považovat za fyziologickou.  

V poslední době atraktivní modely inhibice RNA přinášejí taktéž řadu úskalí.  

Největšími z nich jsou nedosažení nulové exprese, práce s neselektovanou populací 

transientně transfekovaných buněk a časté off-target efekty, které mohou získanému fenotypu 

dominovat (32).  

Specifický problém BRCA2

Pro vysokou frekvenci poškození u celé řady různých nádorů je BRCA2/FANCD1

nejatraktivnějším a nejvíce studovaným genem FA rodiny. Je lokalizovaný na chromosomu 

13q12-13 a tvoří protein o 3418 aminokyselinách.  Je považován za distálního člena FA 

signální dráhy a jeho účast v opravě DNA je zprostředkována homologní rekombinací

mediovanou jeho interakcí s Rad51 (33).  Pro tuto interakci jsou důležité repetice v exonu 11 

(BRC repeats) a exon 27 (34).  Interakce exonu 27 s Rad51 má být regulována CDK 

dependentní fosforylací zbytku S3291 (35).  Studie funkce BRCA2/FANCD1 jsou však 

náročné a obtížně interpretovatelné pro nedostatek vhodných celulárních modelů.
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Pouze jedna buněčná linie s přirozeně se vyskytující inaktivující mutací 

BRCA2/FAND1 genu byla doposud identifikována.  Jedná se o buněčnou linii karcinomu 

pankreatu, CAPAN1 (6174ΔT a ztráta druhé alely) (13).  Tato buněčná linie je však pro 

funkční či farmakogenetické studie nešikovná, neboť je obtížně transfekovatelná, špatně 

klonovatelná a pomalu se dělící pravděpodobně v důsledku specificického efektu Brca2 

deficitu ("redukce zdatnosti").  Těžko ji tedy lze porovnávat s neisogenními buněčnými 

liniemi.  Isogenní kontrolní linie konstruované pomocí exogenní overexprese Brca2 proteinu 

jsou velmi nedokonalé, ba dokonce nevhodné pro nejspíše dominatně-negativní efekt 

nadbytku Brca2 (36).  

Doposud se nepodařilo zkonstruovat žádné lidské isogenní knockout modely pro 

BRCA2/FANCD1.  Důvodem je nejspíše letalita způsobená kompletní absencí Brca2.  

Knockout modely u myší, křečků a kuřat existují, jejich relevance pro potřeby humánní 

onkologie je však otazná (25-31).  Kompletní absence Brca2 u myší je letální.  Mutace 

zachovávající některé části genu (BRC repeats) mohou zachovat viabilitu.  Křeččí buněčná 

linie V-C8, vzniklá náhodnou chemickou mutagenezou, nese dvě různé nonsense mutace (37).  

U kuřecích DT40 buněk vedla kompletní absence Brca2 ke smrti (38), mutace zachovávající 

část genu umožnily přežití (39).  Uměle zkonstruované buněčné modely Brca2 deficitu 

postihují různě odlišné zvířecí druhy, pravděpodobně pro rozdílnou rovnováhu mezi 

buněčnou selekcí, redukcí zdatnosti a kompensatorní evolucí, která operuje po inaktivaci 

genu. 

Specifickým a závažným problémem BRCA2/FANCD1 genu je častá přítomnost 

mutací způsobujících pouze záměnu jedné aminokyseliny u pacientů s nádory či dokonce 

v jejich rodinách.  Pro mnoho z těchto variant není možné rozhodnout, zda-li jsou či nejsou 

pro vznik nádoru významné, jelikož nejsou k dispozici ani epidemiologická data, ani 

jednoduché a účinné laboratorní metody ozřejmující funkční význam těchto mutací (40).  

Na základě výše uvedeného považujeme za velmi perspektivní blíže studovat 

farmakogenetický potenciál nádorů deficitních v signální dráze FA.  K tomu je nutné vytvořit 

vhodné buněčné modely, které umožní bližší charakteristiku jejich deficitního fenotypu, 

nalezení nových  funkcí a významu FA genů a v neposlední řadě identifikaci látek se 

selektivním účinkem na mutované nádory.  Tento postup nese velký potenciál v budoucí léčbě 

podskupiny pacientů s karcinomem pankreatu.  
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DISKUSE

Nemaligní buňky s deficitem v signální dráze FA byly charakterizovány celou řadou 

fenotypů.  Jednoznačné potvrzení přítomnosti těchto fenotypů u nádorových buněk, 

především sensitivity k chemoterapeutikům a iradiaci, je nezbytným předpokladem zahájení 

klinických studií u pacientů s nádory nesoucími mutace v FA genech (20).  Z tohoto důvodu 

jsme narušili geny FANCC a FANCG v lidské adenokarcinomové buněčné linii.

U knockoutovaných buněk jsme pozorovali typický fenotyp, především jejich 

zvýšenou  sensitivitu k ICL látkám.  Látky funkčně a strukturně příbuzné vyvolávaly různou

míru hypersensitivity, nejmenší jsme pozorovali při užití moderní oxaliplatiny.  To lze 

nejspíše vysvětlit jejím mechanismem účinku, neboť oxaliplatina vytváří méně

meziřetězcových můstků než jiná platinová chemoterapeutika.

Naopak jsme nepotvrdili dříve popisovanou sensitivitu ke gemcitabinu, PARP 

inhibitoru NU1025 a oxidativnímu stresu (19, 41). Kontroversní senstivitu FA deficitních 

buněk k iradiaci jsme potvrdili jen pro FANCG a nikoliv pro FANCC, což představuje 

zajímavé téma pro budoucí studium, především proto, že rozdílné funkce těchto dvou genů 

nebyly dosud jednozančně popsány.

Při dlouhodobém pasážování jsme pozorovali vývoj spontánních chromosomálních 

aberací u obou linií.  Změny v počtu chromosomů však nebyly patrné.  Souhrnem lze říci, že 

FANCC a FANCG hrají roli v udržování stabilního genomu, nejsou však schopny vytvořit 

plný CIN (chromosomal instability) fenotyp.  

V kontrastu k FANCC a FANCG jsme nebyli schopni dosáhnout bialelického

přerušení genů FANCD2 v buněčných liniích RKO a PL5 a BRCA2/FANCD1 v buněčné linii 

RKO.  Po úspěšném přerušení první alely došlo v druhém kole vždy k integraci cílených 

konstruktů do již přerušené alely.  Při předpokladu 50% pravděpodobnosti každé ze dvou alel, 

že bude zasažena, je šance na náhodné zasažení jenom jedné z nich 25 krát z 25 pokusů velmi 

nízká (0.3x10-8).  Experimenty s siRNA proti FANCD2 nenaznačili žádnou zřejmou  

nevýhodu deficitních buněk.  Nepozorovali jsme rozdíly v buněčné smrti, proliferaci či 

buněčném cyklu.  Nutno podotknout, že proteinová deplece při užití siRNA není kompletní.  

Tyto výsledky, naznačující selekci nádorových buněk proti inaktivaci FANCD2, nejsou 

v rozporu s existencí FA pacientů s bialelickými FANCD2 mutacemi.  Normální buňky, na 

rozdíl od nádorových, mohou být schopny FANCD2 inaktivaci podstoupit. Sporadické nádory 

FANCD2 deficitní doposud nebyly popsány. 

Hypersenstivita buněk deficitních v signální dráze FA k některým 

chemoterapeutikům z nich dělá atraktivní cíl individualizované chemoterapie založené a 
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jejich genotypu.  Užití těchto chemoterapeutik je limitováno jejich významnými nežádoucími 

účinky.  Za pomocí vysokokapacitního skríningu jsme se pokusili nalézt nové látky 

vyvolávající přecitlivělost v buňkách deficitních v signální dráze FA.

Citlivost FANCC a FANCG deficitních buněk se systematicky nelišila od buněk se 

zachovalou FA signální dráhou (zásah u 0.2% z 40 000 látek).  Identifikovali jsme dvě rodiny 

látek, jejichž členové vyvolávali asi trojnásobnou hypersensitivitu.  Taktéž jsme nalezli látku, 

8013642, která vykazovala největší selektivní toxicitu při užití širokého spektra dávkování.  

Tato látka měla odlišný mechanismus účinku než ICL látky a proto jsme ji kombinovali 

z dosud známými ICL agens.  V kombinaci s mitomycinem C a melfalanem jsme pozorovali 

aditivní efekt, což představuje šanci na její pozdější použití v klinické praxi.  Do té doby však 

chybí dlouhá cesta její úpravy.  Ve snaze generalizovat naše poznání jsme testovali tuto látku

ve starším modelu deficitu FANCC a FANCG založeném na exogenní overexpresi (19).  Byli 

jsme schopni zvýšenou sensitivitu reprodukovat, její míra však byla menší.  Předpokládáme, 

že příčinou je snížené množství artefaktů v našem novém modelu, což ilustruje jeho 

nezbytnost k identifikaci nových selektivně toxických látek.

Do dnešního dne nebyly vytvořeny žádné lidské BRCA2/FANCD1 knockout buňky.  

Knockout modely existují u myší, potkanů, křečků a kuřat (25-31).  Buněčná linie karcinomu 

CAPAN1, jediná BRCA2/FANCD1 deficitní lidská nádorová buněčná linie, je obtížně 

použitelná ke studiu pro svou nízkou transfektabilitu, špatnou klonogenicitu a nepřítomnost 

isogenní kontrolní linie (13).  Naše BRCA2 ∆ex11/∆ex11 buňky představují první lidský syngenní 

BRCA2/FANCD1 knockout model.

K potvrzení BRCA2/FANCD1 fenotypu a s cílem nalézt nové potenciální možnosti 

léčby BRCA2/FANCD1 deficitních nádorů jsme testovali informativní panel různých 

chemoterapeutik.  Potvrdili jsme zvýšenou citlivost buněk k různým ICL látkám, stejně tak 

jsme potvrdili v literatuře velmi kontroverzní a diskutovanou citlivost k PARP inhibitoru 

NU1025 (41).

Objevili jsme již popsanou, nicméně kontroverzní a přehlíženou citlivost k etoposidu.  

Ta bylo poprvé zmíněna Holtem et al. (42) a Zdzienickou et al. (37) u CAPAN1 a syngenních 

křeččích buněk.  Prakticky současně s námi publikoval asi 2 násobnou citlivost fibroblastů od 

BRCA2/FANCD1 pacientů k etoposidu Treszezamsky et al. (43)  Námi pozorovovaná 

hypersensitivita v dobře kontrolovaném modelu byla 10 násobná.  Rozšířili jsme naše 

pozorování i o jiné ihibitory topoisomeráz.  Vzhledem k nízké toxicitě těchto látek se nabízí 

jejich použití u BRCA2/FANCD1 deficitních nádorů v klinických studiích.
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Nemožnost posouzení funkční významnosti a rizika spojených s řadou missence 

mutací v BRCA2/FANCD1 genu přestavuje velký klinický problém (40).  Doposud největší 

důkazy o významnu těchto mutací pocházejí ze segregačních analýz a současné 

spolupřítomnosti známých patogenních mutací.  Tyto metody však vyžadují informace, které 

mnohdy nejsou k dispozici.  Funkční Brca2 studie se ukázaly jako nesmírně náročné.  Jsou 

závislé na exogenní expresi celého či části normálního či mutovaného proteinu.  Výsledky 

zjištěné při užití jenom parciálních proteinů nebyly vždy potvrzeny.  Exprese celého proteinu 

je obtížná pro jeho velikost a je možná většinou pouze transientně.  Důsledkem může být 

Brca2 deficit způsobený odtitrováním volného Rad51 (44).  

Zde představujeme zcela nový způsob k evaluaci genových variací za pomocí rychlé a 

jednoduché homologní rekombinace, jejíž produktem jsou syngenní klony.  Tento přístup 

generuje mnohočetné stabilní klony, které mohou poskytnou jednoznačné výsledky.    Pomocí 

dvou robusních funkčních esejí a za užití mnohočetných kontrol jsme byli schopni 

klasifikovat několik mutací nejasného významu nalezených v nádorových rodinách.  

K testování funkce jednotlivých částí proteinu jsme zvolili serin 3291, jehož významná role 

v regulaci  funkce proteinu mediovaná jeho fosforylací v závislosti na buněčném cyklu byla 

nedávno popsána (35).  Napodobením konstitutivní fosforylace proteinu substitucí serinu za 

glutamát jsme pozorovali hypomorfní fenotyp.  Když jsme zabránili fosforylaci záměnou za 

alanin, byl, na rozdíl od původní práce, wt fenotyp zachován. Tyto naše výsledky jsou 

v částečném rozporu s těmi, které byly získány pomocí transfekce pouze parciálních peptidů.  

Fosforylace v místě 3291 skutečně částečně inhibovala interakci s Rad51, nicméně je pro 

Brca2 fenotyp postradatelná.   Naše studie tedy startuje diskusi o teleologickém významu 

serinu 3291 v Brca2-Rad51 interakci (35).  

Užití chemoterapeutik v monoterapii často selhává u neselektovaných pacientů.  

Velmi často je vhodné kombinovat buď chemoterapeutikum se specifickou skupinou pacientů 

či více chemoterapeutik najednou.  K podpoře tohoto přístupu je vhodné upřesnit termíny, 

pojmy a modely užívané v hodnocení kombinací.  Ve snaze začlenit do hodnocení 

molekulární podstatu věci, nahrazujeme termín terapeutické okno termínem farmakogenetické 

okno, jednoznačné numerické měřítko interakce produkované kombinací. Dále jsme zavedli 

pojem farmakogenetická synergie, kterou lze definovat z grafického znázornění 

farmakogenetického okna.  Domníváme se, že užití metod jako verikální okno může být 

z větší části dominováno artefakty. 
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ZÁVĚR

Isogenní knockout FANCC a FANCG buněčné linie představují optimálně 

kontrolovaný model ke studiu biologických funkcí jednotlivých FA genů.  Vliv deficitu 

v signální dráze FA na lékovou a radiační sensitivitu dává předpoklad pro užití specifické 

terapie u pacientů s nádory založené na genetickém defektu v FA genech a představuje 

opodstatnění pro klinické studie.

FANCD2 a BRCA2 přestavují obzvláště zranitelné části signální dráhy FA, což 

podporuje předpoklad, že nádorové buňky nepreferují jejich inaktivaci.   To může vysvětlit 

fakt, že inaktivace některých genů z rodiny FA je vzácně nalézána u nádorů v obecné 

populaci či je v tumorigenezi velmi pozdním jevem.

Provedení vysokokapacitního skríningu za použití lidských isogenních FANCC a 

FANCG knockoutovaných buněčných linií přestavuje nový přístup ve vyhledávání látek 

způsobujících hypersenzitivitu v buňkách deficitních v signální dráze FA.  Objevili jsme 

několik atraktivních kandidátů, které mohou sloužit jako vůdčí  látky při hodnocení vztahu 

mezi strukturou a aktivitou a k vývoji konečných léčiv selektivně toxických pro deficitní 

nádory v signální dráze FA.

Vytvořili jsme první isogenní lidský BRCA2 deficitní model.  Tento model je 

optimální pro vysokokapacitní skríning velkými knihovnami chemických látek  za účelem 

identifikace nových látek vyvolávajících selektivní toxicitu v mutovaných buňkách.  

Dále představujeme nový způsob posuzování funkce genu, který je technicky snadný a 

eticky akceptovatelný.  Tato technika může být použita  pro jakýkoliv klinicky významný gen 

a tím umožnit anotaci lidské genomové variace.  Další možností využití je posouzení funkce 

jednotlivých kodonů a regulačních částí lidských chromosomů aniž by docházelo k mnoha 

artefaktům typickým pro exogenní expresi genů či jejich fragmentů.  Vytvořené varianty 

představují stabilní a snadno rozdělitelný zdroj pro budoucí výzkum.

Nakonec na základě našich vlastních zkušeností a podrobného studia  literatury 

definujeme nový způsob analýzy farmakogenetických dat.
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SOUHRN

K inaktivaci genů signální dráhy FA dochází v řadě lidských nádorů včetně karcinomu 

pankreatu a způsobuje jejich citlivost k látkám tvořícím meziřetězcové můstky (interstrand-

cross-linking agents, ICL).  Snaha specificky léčit pankreatické a jiné nádory s FA mutacemi 

vzbudila v poslední době velký zájem, nicméně preklinické studie byly doposud limitovány 

nedostatkem vhodných lidských dobře kontrolovatelných buněčných modelů.

Endogenně jsme přerušili geny FANCC a FANCG v buněčné adenokarcinomové linii 

a pozorovali fenotyp typický pro deficit FA signální dráhy (ztráta FANCD2 

monoubiquitinace, chromosomální nestabilita, zástava buněčného cyklu v G2M a snížená 

proliferaci při expozici ICL, spontánní zlomeniny chromosomů).  

Homozygotní přerušení bylo možné pro FANCC a FANCG, ale ne pro FANCD2 a 

BRCA2 v buněčné linii RKO, což může svědčit pro zhoubný fenotyp při jejich deficitu.  Tato 

skutečnost podporuje paradoxní předpoklad, že jejich inaktivace může být nádorovými 

buňkami nepreferována.

Za pomoci vysokokapacitního skríningu jsme posuzovali růst našich isogenních 

FANCC a FANCG buněk po expozici 880 léčivům a 40 000 různorodým chemickým látkám.  

Látka vykazující největší efekt, nazvaná 80136342, měla odlišný mechanismus účinku než 

ICL.  Když byla podána společně s ICL, měla přinejmenším aditivní efekt, čímž vzniká šance 

na její použití v kombinaci s ICL.

Pomocí homologní rekombinace jsme přerušili exon 11 BRCA2 genu a tím vytvořili 

první lidský isogenní nádorový buněčný model Brca2 deficitu.  Pozorovali jsme typický 

fenotyp (ztrátu Rad51 nukleárních ohnisek, zvýšenou chromosomální nestabilitu a sníženou 

proliferaci při expozici ICL).  Dvě chemoterapeutika, která vyvolala hypersensitivitu, mohou 

být úspěšně použita v klinické praxi (etoposid, NU1025).  

Za použití našich BRCA2 hemizygotních (wt/∆exon) buněk jsme zkonstruovali 

knihovnu syngenních variant exonu 27 (Syngeneic Variance Library, SyVaL) pomocí knockin 

techniky.  Funkční analýza zkonstruovaných variant umožnila klasifikaci mutací nejasného 

významu nalezených u pacientů s nádory či posouzení významu některých regulačních částí 

genu.  SyVal tak představuje možnost, jak podrobně anotovat funkci genu pomocí 

jednoduchých numerických a jednoznačných výsledků.  

Nakonec jsme na základě našich zkušeností z předchozích prací definovali termín 

farmakogenetické okno a farmakogenetická synergie.
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SUMMARY

Inactivation of the FA pathway occurs in diverse human tumors including pancreatic 

cancer and renders those tumors hypersensitive to DNA interstrand-cross-linking agents

(ICL).  How to treat specificly pancreatic and other cancers harboring FA mutations has 

recently raised great interest, yet preclinical studies have been hampered by the lack of well-

controlled human cancer models.  

We endogenously disrupted FANCC and FANCG in an adenokarcinoma cell line and 

observed a typical phenotype of  FA pathway deficiency (abrogation of  FANCD2 

monoubiquitination; chromosomal instability, G2M arrest and decreased proliferation upon 

treatement with ICL, spontaneous chromosomal breakage).  

Homozygous deletion was achieved for FANCC and FANCG but not for FANCD2 and 

BRCA2/FANCD1 in RKO cells, suggesting a detrimental phenotype. It provided direct 

evidence for the paradoxical assumption that their inactivation could be predominantly 

selected against in cancer cells.

Using high-throughput screening, we assessed the growth of our isogenic FANCC and 

FANCG cells upon treatment with 880 active drugs and 40 000 diverse compounds.  The 

compound having the stronges effect, named 80136342, had a  distinct mechanism of action 

from that of ICL agents.  When applied in combination with ICL agents,  80136342 had at 

least additive toxic effects, excluding interferences on ICL-induced toxicity and facilitating a 

combinational application. 

We then created the first human isogenic cancer cell line model of Brca2 deficiency by 

deleting a part of exon 11 using homologous recombination.  We observed a typical 

phenotype (loss of Rad51 nuclear foci, increased chromosomal instability, decreased 

proliferation upon treatment with ICL agents).  Two drugs that elicited hypersensitivity may 

become clinically important (etoposide, NU1025). 

Using our BRCA2 hemizygous (wt/∆exon) cells, we generated a novel syngeneic 

variance library (SyVaL) of exon 27 variants.  By applying functional assays to our variants, 

we were able to evaluate missense mutations of previously unknown significance found in 

cancer patients as well as to evaluate the importance of various regulatory parts of the gene. 

SyVaLs thus offer a means to comprehensively annotate gene function, facilitating numerical 

and unambiguous readouts.  

Finally, based on our prior experience with pharmacogenetic studies, we defined the 

terms pharmacogenetic window and pharmacogenetic synergy.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

ATM.........ataxia telangiectasia mutated

ATR..........ataxia telangiectasia mutated and Rad3-related

CIN...........chromosomal instability

DSB...........double strand break

EGFR.........epidermal growth factor receptor

FA.............Fanconiho anémie

ICL............interstrand-cross-linking (agents), látky tvořící meziřetězcové můstky

LOH..........loss of heterozygosity

PanIn.........pancreatic intraductal neoplasia

PARP.........poly (ADP-ribóza) polymeráza

siRNA.......small interfering RNA

SyVaL.......Syngeneic Variance Library

wt..............wild-type
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