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1 SOUHRN 
V České republice onemocní karcinomem prsu téměř 5000 žen ročně. 

Přibližně v 5 až 10 % z nich se jedná o dědičné onemocnění, které vzniká na 

podkladě mutace genů BRCA 1, BRCA 2, p53, STK11 nebo genů MMR (MLH1, 

MSH2, PMS1, PMS2, MLH6). Mezi další predispoziční geny patří CHEK2, 

PALB2, NBS1 a RAD50. Pravděpodobně hraje významnou roli i gen DSS1, který 

se účastní homologní rekombinace a reparačních procesů spřažených 

s rekombinací. 

Hlavní predispoziční geny jsou BRCA1 a BRCA2. Jsou důležité pro 

reparaci DNA, prevenci chromozómových zlomů a pro signalizaci kontrolního 

bodu. Nosičství mutací v těchto tumor supresorových genech způsobuje kolem 

90 % všech případů hereditárních karcinomů prsu. Některé typy mutací se v naší 

populaci vyskytují častěji. Asi 50 % ze všech nalezených mutací tvoří 3 mutace v 

genu BRCA1 a 2 mutace v genu BRCA2. 

Významnými centry v České republice, která analýzují tyto geny, jsou 

Ústav biochemie a experimentálni onkologie 1. LF UK v Praze a Oddělení 

epidemiologie a genetiky nádorů na Masarykově onkologickém ústavu v Brně. 

Provádí zde heteroduplexovou analýzu genů BRCA. Velké přestavby těchto 

genů jsou testovány pomocí MLPA. A přesné určení mutace je provedeno 

sekvenováním. V současnosti se zde pomocí metod nested PCR a DHPLC 

testuje i gen CHEK2.  

 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo nalézt v literatuře informace o 

genetických změnách estrogenových receptorů (ER): Ty byly málokdy dědičné a 

většinou vznikaly až v nádoru nebo během karcinogeneze. Často byly 

zodpovědné za rezistenci vůči hormonální terapii tamoxifenem. 

Nejčastěji byly nalézány různé varianty alternativního sestřihu. Mnohem 

méně časté byly bázové mutace. Je nutno též uvést tiché mutace v „horkých 

místech“. 

Ve vzorcích nádorových buněk prsu bylo nalezeno několik variant mRNA 

ER, kterým chyběly určité domény. Tyto defekty byly spojeny s alterací funkce 

ER a nebo interferovaly s „divokým“ typem ER.  Mechanismy odpovědné za 

tvorbu variant ER existují jak v normální, tak nádorové tkáni a jejich deregulace 

přispívá k progresi nádoru.  
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Tvorba progesteronového receptoru je indukována estrogeny, přítomnost 

PR tedy znamená funkční stav ER. 

Mutace v sekvenci ERα jsou poměrně vzácné, objevují se jen u 1 % 

primárních nádorů. ERß byl identifikován mnohem později než ERα, takže je 

mnohem méně znám z hlediska svých sestřihových variant, sekvenčních mutací 

a proteinových funkcí těchto izoforem. Velmi důležitý je patrně poměr exprese 

ERα/ERß, což lze také počítat ke genetickým změnám vzniklým během 

karcinogeneze.  

DCIS léze (duktální karcinoma in situ) např. mají ve srovnání s normálním 

epitelem sníženou expresi ERß. Ačkoli se hladina ERß může měnit, míra 

exprese ERα během progrese nádoru roste. Přímé proteinové analýzy 

(imunohistochemie) potvrdily, že exprese proteinu ERß je příznivý prognostický 

ukazatel. 

České a slovenské pracoviště jsou na světové úrovni z hlediska analýzy 

mutací genů BRCA 1 a BRCA 2 a podobných „klasických“ genů u familiárních 

případů karcinomu prsu. Proto lze uzavřít, že je zde dostatečný laboratorní i 

personální potenciál pro analýzu bázových mutací a sestřihových variant ER. 

 

   

2 ÚVOD 
Cílem této bakalářské práce je popsat dědičné aspekty karcinomu prsu a 

shromáždit nejnovější poznatky popisované u nás a v zahraničí, týkající se 

tohoto tématu. Dále se v práci věnujeme získaným změnám genomu vedoucím 

k tomuto onemocnění.  

 Hlavními pilíři pro tuto rešeršní práci byly dvě monografické publikace a 

další potřebné informace byly doplněny z časopisových článků. Přednostně jsme 

informace hledali v české literatuře a poté jsme čerpali ze zahraničních prací. 

Dále jsou zde uspořádány výsledky českých studií, zabývajícími se touto 

problematikou. K tomu posloužily výsledkové práce z uvedených výzkumných 

center.  

Nejprve jsme popsali mutace „klasických“ genů zodpovědných za dědičnou 

formu karcinomu prsu a na základě těchto zkušeností jsme se dále věnovali 

genetickým změnám estrogenových receptorů (ER). 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 REGULACE A OPRAVA DNA 

3.1.1 Strukturní motivy  

 Proteiny, které se podílí na regulaci transkripce, se vyznačují dvěma 

funkčními místy (doménami). Jedním je doména pro regulaci transkripce, druhým 

místem je doména pro vazbu s DNA. Touto druhou doménou se protein váže se 

specifickými regulačními sekvencemi na DNA. Je pozoruhodné, že domény pro 

vazbu s DNA u mnoha regulačních transkripčních faktorů mají charakteristické 

uspořádání terciální struktury (strukturní „motivy“). To umožňuje, aby se tato část 

proteinu dostala do konkrétního místa žlábku dvoušroubovice DNA. Z dosud 

rozpoznaných strukturálních motivů se vyskytují nejčastěji helix-otáčka-helix, 

motiv zinkového prstu, leucinový zip a helix-klička-helix (Nečas a kol., 2000).  

 

3.1.2 Palindromické sekvence 
Jsou to takové úseky, které mají stejnou sekvenci bází na 

komplementárním vlákně, ale v opačném směru. Např. sekvence AAAATTTT na 

jednom vlákně má komplementární nukleotidy TTTTAAAA. Hlavně však na 

každém vlákně zvlášť – levá strana palindromu je komplementární k pravé 

straně (nejen vzájemná komplementarita obou vláken). Proto každé z těchto 

sesterských vláken může tvořit krátkou vlásenku, vyčnívající z dvoušroubovice 

DNA v pravém úhlu (Hochmann, 2007). 

 

3.1.3 Mismatch reparační systém  
Je to specifický reparační systém, který koriguje správnost párování bazí 

až za replikační vidlicí a provádí excizní reparaci části řetězce s chybně 

zařazeným nukleotidem. Je to soubor proteinů, produktů tzv. mutátorových genů, 

které jsou schopny rozpoznat abnormality v řetězci. Jak tento mismatch 

reparační systém rozliší vlákno s chybně zařazeným nukleotidem, není zcela 

jasné. Jedním z mechanismů je, že enzym je schopen odlišit vlákno metylované 

(původní) od nově syntetizovaného, které metylováno není (Nečas a kol., 2000).  
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3.2 BIOLOGIE NÁDORŮ 

Podstatou nádorové transformace buňky je změna aktivity některých 

genů - onkogenů a tzv. tumor supresorových genů. 

 

3.2.1 Onkogeny 
Protoonkogeny obecně jsou geny, jejichž produkty se v normální buňce 

podílí na kontrole dělení a diferenciace buňky. Vyskytují se v genomu všech 

buněk a odhaduje se, že jich v genomu existují desítky až stovky. Aktivace 

protoonkogenů na onkogeny se děje buď tím, že dochází ke kvatitativním 

změnám jejich exprese, nebo tím, že primárně dochází ke kvalitativním změnám 

struktury protoonkogenu (mutaci) a následnou změnou funkce genového 

produktu. Tvoří se pak protein v aktivované formě – místo formy, která by teprve 

čekala na svou fyziologickou aktivaci – např. hormonem.  Aktivace na onkogen 

se uskutečňuje těmito mechanismy: 

• bodovou mutací – účinek řady genotoxinů, které se v této souvislosti nazývají 

karcinogeny. 

• amplifikací (zmnožením) protoonkogenu 

• inzercí virových promotorů a enhancerů 

• translokací chromosomů (Nečas a kol., 2000).   

Onkogeny mohou být dědičné (jen 5 % z nich) nebo se mohou vyvinout 

během života v nemaligních buňkách z protoonkogenů (= z normálních genů 

např. pro pozitivní regulaci buněčné reprodukce). 

Onkogeny mohou být tříděny jako dominantní a recesivní (Hochmann, 

2007). 

 

3.2.1.1 Třídění onkogenů podle způsobu jejich vzniku 
Některé body výše uvedeného třídění mohou být detailněji vysvětleny 

následujícím způsobem: 

 

• Onkogeny transpozičního typu vznikají z protoonkogenů rekombinační 

mutagenezí bez porušení jejich sekvence. Změna (zvýšení) jejich funkce je 

způsobena změnou jejich chromozomální lokalizace pod vedení jiného 

promotoru.   
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• Deleční typ onkogenů vznikají z protoonkogenů ztrátou schopnosti být 

regulován. Ztráta funkce se při kancerogenezi týká častěji tumor 

supresorových genů. Například gen p53. Jeho produkt, protein p53, navozuje 

apoptózu v buňkách intoxikovaných mutageny.  

• Virové onkogeny mohou být inkorporovány do nového hostitele po infekci. 

Byly inkorporovány do virového genomu z hostitelské DNA během fylogeneze 

těchto virů. Tyto onkogeny virového typu způsobují reprodukci buněk velmi 

často u zvířat (kdežto jen výjimečně u lidí) (Hochmann, 2007).  

 

3.2.2 Třídění onkogenů podle lokalizace a funkce 
1) Odvozené od mitogenní kaskády (= od mitogenních regulačních drah – 

onkogeny v pravém slova smyslu). 

Jsou odvozeny od analogických odstavců v učebních textech o buněčném 

cyklu. 

• Růstové faktory a hormony – například estrogeny mohou být produkovány 

nejen v ováriích ale také buňkami v karcinomu prsu. 

• Membránový buněčný receptor pro hormony – například v případě 

některých karcinomů prsu je amplifikován gen pro estrogenní receptor. V 

případě karcinomu prsu zde můžeme uvést také receptor pro protein Her-

2 NEU, který je dalším z extracelulárních růstových faktorů. Tento 

receptor přenáší signál dovnitř cytoplazmy pomocí kinázové aktivity. 

• Membránové transduktory – proteiny Ras, které přenáší mitogenní signál. 

• Cytoplazmatická signalizační kaskáda – MAP kinázy (Mitosis Activating 

Proteins). 

• Geny časné odpovědi na růstový signál – vznikají mutacemi jaderných 

protoonkogenů (např. ras, myc, fos, jun). 

2) Nedostatečnost tumor supresorových genů 

• Membrbránové receptory pro kontaktní inhibici okolními buňkami (např. 

exoskeletární adheriny). 

• Cytoplazmatické tumor supresorové proteiny. 

• Nukleární inhibiční faktory (např. protein p53 – strážce genomu). 

• Genetické poruchy diferenciace buňky (např. defekt genu pro 

progesteronový receptor) 

• Porucha genů pro apoptózu (Hochmann, 2007). 
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3.2.3 Tumor supresorové geny 
Tumor supresorové geny, označované také jako antionkogeny, zpomalují 

nekontrolovaný růst i u buněk již nádorově transformovaných. Nejlépe jsou 

charakterizovány supresorové geny Rb a p53. Mutovaný gen p53 se se 

vyskytuje velmi často u lidských nádorů. Jeho normální funkcí je „hlídat“ genom: 

je-li DNA poškozena, produkt genu, tj. protein p53, zablokuje buněčný cyklus do 

doby, než je poškození DNA reparováno. Selže-li reparační proces, p53 indukuje 

apoptózu. Mutace v genu p53 může znamenat i ztrátu schopnosti reparace 

vůbec, což také může stimulovat nádorovou transformaci buňky.   

Aktivace jednoho onkogenu nestačí sama ke vzniku nádoru a je potřeba, 

aby bylo aktivováno více onkogenů a inaktivováno více supresorových genů 

(Nečas a kol., 2000). 

 

3.2.4 Klasické třídění faktorů karcinogeneze 
Karcinogeny jsou například chemikálie (nebo radiace) poškozující 

převážně DNA. Onkogeny jsou geny (například pro růst), u nichž byla zničena 

možnost normální regulace.    

• Iniciátory – jsou schopné měnit genotyp (= karcinogeny). Všechny typy 

karcinogeneze jsou způsobeny změnou DNA buněk. Nejedná se jen o 

fyzikální a chemickou karcinogenezi, ale i virovou.   

• Kokarcinogeny – spolupracují s těmito mutageny. Nejsou to mutageny, ale 

zvyšují počet mutací (například snížením reparace DNA).  

• Promotory - urychlují nádorovou transformaci vypnutím některých genů a 

zapnutím jiných genů. Způsobují to přímým nebo nepřímým působením na 

regulační proteiny – ne zvýšením počtu mutací. Navíc snižují kontaktní 

inhibici.   

• Pokles imunity umožňuje rozvoj rakoviny. 

• Akcelerátory růstu – způsobují vznik obrovských tumorů z jednoho malého. 

Jako příklad mohou v případě karcinomu prsu sloužit pohlavní hormony 

(Hochmann, 2007).  
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3.2.5 Missens mutace  
Jsou to mutace se změněným smyslem. Mění kodon aminokyseliny na 

kodon jiné aminokyseliny (Gabriel, 2000).  

Tyto mutace vedou ke změně primární struktury genového produktu nebo 

ke změně funkce určité regulační oblasti genomu (Ipser, 2006). 

 

3.2.6 Splice-site mutace 
Jsou mutace způsobující abnormální sestřih exonů genu (Macek, 2002). 

 

3.3 PŘÍKLADY METOD MOLEKULÁRNÍ GENETIKY 

3.3.1 Nested PCR 

PCR (polymerázová řetězová reakce, polymerase chain reaction)  je 

metoda, pomocí níž se provádí mnohokráte opakovaná enzymatická replikace 

DNA in vitro. Prvním krokem je denaturace dvoušroubovic DNA zahřátím. Pak 

jsou přidány molekuly primérů pro oba směry replikace, neboť žádná DNA 

polymeráza není schopna zahájit replikaci bez priméru (pokud nejde o replikaci z 

vlásenkového konce). Jde o krátké kousky DNA (ne RNA priméry). Jeden primér 

zajišťuje replikaci jednoho řetězce – a druhý replikaci sesterského řetězce, 

replikovaného ve směru opačném. Při PCR je replikován pouze segment mezi 

těmito dvěma priméry. Pak je přidána DNA polymeráza společně se všemi čtyřmi 

nukleotid trifosfáty a začne replikace (za normální teploty). Vzniknou dvojvlákna 

DNA. V dalším kroku musí být provedeno opětné odloučení vláken vzniklých 

dvojvláken pomocí zvýšené teploty (95 o

Jestliže naše priméry hybridizují s větším množstvím různých genů (nejen 

s námi zkoumaným genem), provedeme přes to tuto PCR, ale pouze do 

nevelkého počtu cyklů. Po získání těchto kopií několika různých genů použijeme 

nové priméry pro jiná místa – pouze toho genu, který potřebujeme. Potom je tedy 

s těmito priméry provedena druhá PCR, která amplifikuje pouze tento důležitý 

C). Z tohoto důvodu je používána DNA 

polymeráza z termofilních bakterií, aby se zabránilo poškození tohoto enzymu 

touto vysokou teplotou. Potom je roztok opět (rychle) zchlazen na normální 

teplotu. Nyní DNA polymeráza může pracovat znova – na takto odloučených 

jednořetězcových vláknech – od nově přisedlých primérů. Množství DNA se po 

každém cyklu zdvojnásobuje.  



 13 

segment. Nevadí, když tato druhá dvojice primérů hybridizuje také s jinými geny, 

které nebyly amplifikovány v předchozích cyklech.  

Priméry pro první PCR jsou nazývány “externí priméry” a jsou vybrány tak, 

aby produkty první PCR přesahovaly (na obou koncích) délku segmentu, který 

nás zajímá. Priméry pro druhou PCR jsou nazývány “interní priméry” a jejich 

sekvence je vybrána tak, aby byl replikován takový úsek prvního (= 

„hnízdového“) fragmentu, který nás zajímá. Termín „nest“ je odvozen z angličtiny 

– od hnízda ptáků. 

Před PCR nemusí být prováděna žádná izolace specifických chromozomů 

(a žádné restrikční štěpení). A pouze priméry rozhodnou o startech replikace 

(Hochmann, 2007).  

 

3.3.2 MLPA 
MLPA (Multiplex Ligation-Dependent Probe Amplification) je metoda 

založena na kvantitativní mnohonásobnou (multiplexní) PCR, která slouží k 

detekci relativního počtu kopií specifických sekvencí. Pomocí této metody je 

možné identifikovat široké spektrum genomických změn, především rozsáhlejší 

delece/duplikace v rámci genů nebo chromosomů. V současnosti je k dispozici 

velké množství MLPA kitů (aktuálně 176) pro diagnostiku různych genetických 

onemocnění. Navzdory tomu, že používání MLPA kitů bylo zavedeno v mnohých 

diagnostických laboratořích, není tato metoda pro diagnostické použití plně 

evaluována a ověřena (Čamajová a kol.).   

 

3.3.3 Denaturační vysokoúčinná kapalinová chromatografie (DHPLC) 
Princip heteroduplexních analýz je založen na prosté denaturaci a 

renaturaci komplementárních vláken DNA získaných od heterozygotů s jednou 

normální a druhou mutantní alelou. Vytvořené homoduplexy a heteroduplexy 

jsou separovány v prostředí denaturačního činidla (např. močovina + formamid). 

Heteroduplexy, které nejsou stoprocentně komplementární, denaturují rychleji 

než homoduplexy a jejich průchod gelem se zpomaluje. Fragmenty o stejné 

velikosti tak mohou být separovány na základě odlišné migrace. Detekce více 

než jednoho fragmentu znamená přítomnost nukleotidové záměny 

v analyzovaném DNA úseku (Gojová a Kozák, 2006). 
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3.3.4 Chemická analýza sekvence bazí 

Principem starší metody sekvenční analýzy je depurinační a 

depyrimidinační štěpení a elektroforetické vyhodnocování délky fragmentů: 

1) Nejprve je provedeno značení studovaného jednovláknového 

fragmentu DNA pomocí 32P iontovou výměnou. Je prováděno pouze na 5/ 

konci. 

2) Depurinace a depyrimidinace je prováděna na čtyřech vzorcích tohoto 

roztoku – ve čtyřech zkumavkách současně. V každé z nich je provedeno jiné 

bázově specifické odštěpení bází od cukro-fosfátové kostry.  

3) V depurinovaných nebo depyrimidinovaných místech DNA je pak 

prováděno fyzikálně-chemické štěpení cukro-fosfátové kostry. Jsou použity 

takové podmínky, při kterých vzniká pouze přibližně jeden zlom v každém řetězci 

DNA – a to u každého řetězce v jiném – náhodném místě.  

4) Potom je vzorek z každé zkumavky přenesen do jedné ze čtyř jamek, 

které jsou ve vzájemném sousedství na startovní čáře jednoho společného 

plochého gelového filmu pro elektroforetickou analýzu. 

5) Pak je provedena autoradiografie. V elektroforeogramech jsou touto 

metodou vizualizovány (jako autoradiografické skvrny) pouze takové fragmenty, 

u nichž je radioaktivně značený 5/ konec. 

6) Délka fragmentů DNA, detekovaná tímto způsobem, se postupně 

snižuje od společného startu k čelu elektroforeogramu (ty krátké se pohybují 

nejrychleji).  

7) Při vyhodnocování je každá autoradiografická skvrna čtena jako báze 

DNA v jejímž místě byl řetězec DNA náhodně zlomen. Podle toho, ze které 

zkumavky posuzovaný fragment vznikl (která depurinace nebo depyrimidinace), 

je určeno, o kterou bázi se jedná. 

 

3.3.5 Sekvenční analýza pomocí inkompletních kopií  

Je založena na replikační nebo transkripční syntéze nového řetězce při 

kopírování vyšetřovaného fragmentu DNA. Tato syntéza je náhodně zastavena 

tak, aby vznikaly řetězce o různé délce. Toto zastavení je provedeno pomocí 
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náhodné inkorporace (výjimečně přítomných) inaktivovaných nukleotidů – 

modifikovaných pro zastavení replikace DNA nebo transkripce: 

1) Jsou připraveny čtyři téměř stejné reakční směsi pro replikaci DNA. 

Jsou tam trifosfáty všech čtyř nukleotidů, studovaný fragment DNA, primer a 

polymeráza. V každé z těchto směsí je velmi malé množství pouze jednoho ze 

čtyř inaktivovaných nukleotid trifosfátů (A, G, C a T), modifikovaných pro 

zastavení syntézy nového řetězce. Pro tento účel jsou používány 

dideoxynukleotidy.  

Pokud je místo replikace použita transkripce, není použit primer a místo 

inaktivovaného T je použit inaktivovaný U. Ve všech 4 zkumavkách současně 

dochází k replikaci (nebo transkripci).  

2) Vlivem náhodné inkorporace (modifikovaných) inaktivovaných bází, 

které jsou tam v malých koncentracích, dojde náhodně (v lišících se místech) k 

zastavení replikace. Proto mají novotvořené řetězce rozdílnou délku. 

3) Potom jsou provedeny na společném plochém gelu čtyři 

elektroforetické separace novosyntetizovaných DNA nebo RNA fragmentů (jedna 

pro každou zkumavku) – stejně jako u „chemické“ štěpící metody. K vizualizaci 

stačí pozorování fluorescence elektroforeogramů v UV světle. 

4) Podobně jako u chemické (štěpící) metody je zde možné čtení každého 

ze 4 modifikovaných nukleotidů, které způsobily zablokování syntézy nového 

řetězce. 

Ale aby bylo možno získat sekvenci skutečně vyšetřovaného templátu 

(mateřského řetězce) místo nově syntetizovaného (dceřiného řetězce), musí 

místo každé blokující falešné báze být čteny báze komplementární. 

Metoda může být využita např. pro porovnání sekvencí DNA různých 

biologických druhů. Ale častěji je používána pro detailní diagnózu různých 

mutací, způsobujících různé dědičné choroby. Díky znalostem ze sekvenční 

analýzy mohou být připraveny specifické sondy pro různé nemoci, ale i pro 

zdravé geny. Totéž se týká specifických primérů pro PCR (Hochmann, 2007). 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST – VÝSLEDKY REŠERŠE 

4.1 ČESKÁ LITERATURA 

4.1.1 PŘEVZATÉ ÚDAJE 

Karcinom prsu je celospolečensky závažné onemocnění. Díky vysokému 

celoživotnímu riziku onemocní karcinomem prsu téměř každá dvanáctá žena 

(Kleibl a kol., 2005). 

Každoročně je v České republice diagnostikováno téměř 5000 nových 

onemocnění. Přibližně 5 % z nich vzniká na podkladě zárodečné mutace genů 

BRCA 1, BRCA 2, p53, STK11 nebo genů MMR (Petruželka, 2004).  

Doposud byly popsány vrozené mutace několika tumor supresorových 

genů - BRCA1 (OMIM 113705), BRCA2 (OMIM 600185), p53 (OMIM 191170), 

ATM (OMIM 191170), PTEN (OMIM 601728) – které způsobují dědičné 

nádorové syndromy v postižených rodinách s častým výskytem karcinomu prsu 

(Kleibl a kol., 2005). 

 

Tabulka 1. Geny zvyšující riziko nádorů prsu (RR – relativní riziko) - Foretová, 

2008. 
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V těchto rodinách se mohou vyskytovat i mutace v jiných dosud 

neznámých genech. Genů, které mohou více či méně predisponovat k nádorům 

prsu, bude pravděpodobně velké množství. Dosud známe jen velmi malou část 

z nich (Foretová, 2008).   

U velké části vysoce rizikových rodin nelze detekovat kauzální mutaci 

dostupnými molekulárně genetickými metodami, i když je monogenní 

predispozice velmi pravděpodobná (Foretová, 2008). 

 

4.1.1.1 BRCA1 a BRCA2 
Hlavní predispoziční geny BRCA1 a BRCA2 byly objeveny v roce 1994 a 

1995. Riziko onemocnění nádorem prsu je v populaci uváděno kolem 8–10 %, 

zatímco u nosiček mutace BRCA1 nebo BRCA2 dosahuje až 85 % (Foretová, 

2008). 

Internetové stránky The Breast Cancer Information Core (BIC Database) 

popisují stovky mutací v genech BRCA1 a BRCA2 nalezených v rodinách s 

hereditárním karcinomem prsu a ovaria (Foretová a kol., 2004). 

Nosičství mutací v genech BRCA1 a BRCA2 tvoří kolem 90 % všech 

případů z doposud definovaných hereditárních predispozic ke vzniku karcinomu 

prsu a je zodpovědné za 5 – 10 % případů vzniku karcinomu prsu v celé 

populaci. Celoživotní riziko vzniku karcinomu prsu u nosiček mutací v těchto – 

tzv. hlavních predispozičních genech – vzrůstá na 60 – 90 % (Kleibl a kol., 

2005). 

Gen BRCA1 je tumor supresorový gen, spoluzodpovědný za udržování 

genomové stability. Zasahuje do regulace transkripce, a může se přímo podílet i 

na řízení buněčného cyklu a proliferace. Vstupuje do interakce s řadou 

komplexních proteinů účastnících se reparace poškozené DNA. 

V cílové tkáni vede pak následná genetická změna (většinou ztráta druhé 

intaktní alely) k inaktivaci genu, která iniciuje tumorogenezi, např. v důsledku 

genomové nestability spojené se vznikem dalších mutací. 

Riziko onemocnění karcinomem prsu u nosiček mutace je celoživotně až 

85 %, karcinomem ovaria 40-60 %. Průměrný věk při vzniku zhoubného nádoru 

je snížen oproti sporadickým formám o 10-15 let. 

Některé mutace BRCA se v určitých populacích vyskytují opakovaně a 

tvoří podstatnou část všech mutací zachycených v genu BRCA1 nebo BRCA2. 



 18 

Příkladem je populace středo a východoevropských Židů – Aškenaziů, kde je 

více než jedno procento žen nosičkami populačně specifických mutací 185del 

AG, 5382insC (v genu BRCA1) nebo 6174delT (v genu BRCA2) (Zikán a kol., 

2005).  

 

Tabulka 2. Pravděpodobnost onemocnění zdravého nosiče mutací genů BRCA1 

nebo BRCA2 nádorovým onemocněním (vyjádřeno stupněm celoživotního rizika 

onemocnět nebo relativní mírou incidence proti běžné populaci) - 

Foretová, 2008. 

 
 

Gen BRCA1 má 22 kódujících exonů, gen BRCA2 má 27 kódujících 

exonů. Jedná se o velké geny, jejichž testování je poměrně komplikované a 

zdlouhavé. Každá rodina může mít svou individuální mutaci. Některé typy mutací 

se v naší populaci vyskytují častěji. Asi 50 % ze všech nalezených mutací tvoří 3 

mutace v genu BRCA1 a 2 mutace v genu BRCA2. 

Testování těchto genů je možné u pacientek v indikovaných případech, 

jako jsou oboustranný nebo velmi časný nádor prsu, familiární výskyt 

onemocnění, duplicita nádoru prsu a ovaria i při některých vzácnějších 

histologických formách nádoru prsu. Preventivní opatření u nosičů mutace musí 

být komplexní a zahrnovat možná rizika i dalších nádorů, jako jsou nádory ovarií, 

kolorekta, ale i nádorů slinivky, žaludku, žlučníku, melanomu, prostaty i prsu u 

mužů. 

Použití Tamoxifenu v prevenci nádorů prsu u rizikových žen je možné, 

především u nosiček mutace BRCA2. Naopak, velká část nádorů prsu u nosiček 

mutace BRCA1 nemá pozitivní steroidní receptory a použití Tamoxifenu v 

prevenci nádorů u nosiček mutace BRCA1 může být proto méně účinné 

(Foretová, 2008). 
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4.1.1.2 DSS1 
Gen DSS1 se nachází v komplexu s proteinem BRCA2-RAD51 a 

pravděpodobně hraje významnou roli v průběhu homologní rekombinace a v 

reparačních procesech spřažených s rekombinací (Foretová, 2005). 

 

4.1.1.3 CHEK2 
Jedním z intenzivně studovaných genů s nízkou penetrancí je CHEK2 

(checkpoint kinase 2, OMIM 604373) – proteinkináza aktivovaná v odpovědi na 

poškození genomové DNA. 

 

Obrázek 1. Schéma aktivace CHEK2 v důsledku genotoxického poškození a 

proteiny regulované aktivovanou molekulou CHEK2 - Kleibl a kol., 2005 

 

 
 

Po genotoxickém poškození je proteinkináza CHEK2 aktivována 

fosforylací zprostředkovanou proteinem ATM. Aktivovaná molekula CHEK2 

přímo fosforyluje protein p53. Tato modifikace má za následek přerušení 

zpětnovazebné autoregulační smyčky degradace p53 indukované ubikvitin-

ligázovou aktivitou mdm2. Aktivace a následná kumulace p53 indukuje syntézu 

řady proteinů s negativní regulační funkcí na buněčný cyklus (inhibitory 

komplexů cyklinů a CDKs) a indukci apoptózy. Fosforylace fosfatázy CDC25c 

vede k její inaktivaci, která znemožňuje plnou aktivaci komplexu MPF (mitosis 

promoting factor) a tím přechod buňky z S2 fáze do vlastní mitózy. Další 

fosfatázou, která je cílem CHEK2 je CDC25A. Inaktivací tohoto enzymu 
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fosforylací se CHEK2 podílí na zástavě buněčného cyklu v S-fázi cestou 

inaktivace cdk2. Po poškození genomové DNA fosforyluje CHEK2 protein 

BRCA1 na místě serinu 988. V nedávné době byl rovněž popsán kooperativní 

podíl aktivace CHEK2 a BRCA1 a následné zástavy buněčného cyklu bez účasti 

proteinu p53 (Kleibl a kol., 2005). 

 

4.1.1.4 AMPLIFIKACE HER2 
Naše práce je zde zaměřena jiným směrem. Na tomto místě můžeme pro 

úplnost odkázat na diplomovou práci Mareškové (2008), ve kterých jsou některé 

údaje o tomto genu a o jeho zmnožení. 

 
4.1.1.5 MUTACE ER  

Byla popsána variabilita ER na úrovni mRNA (jde pravděpodobně o 

tkáňově specifické varianty) a objevily se i informace o existenci „ERα - related 

proteins“. Existuje řada údajů o výskytu aberantních (truncated), vesměs 

nádorově specifických forem ER (Valík a kol., 2001).  
Funkční oblast ER jsou odděleny tzv. exony. Garcia et al. Byli zřejmě 

první, kdo nalezli polymorfismus v kodonu 87 exonu 1 (oblast B). Tato tzv. B 

varianta alely ER byla spojena s anamnézou spontánních potratů u žen s ER+ 

karcinomem prsu. Ve vzorcích nádorových buněk prsu bylo nalezeno několik 

variant mRNA ER, kterým chyběly určité domény. Tyto defekty byly spojeny 

s alterací funkce ER a nebo interferovaly s „divokým“ typem ER funkce = 

normální ER. Delece exonů 3 a 7 působila dominantně negativně na funkci ER a 

byla nalézána převážně u ER+/PR+ nádorů. Delece exonu 5 byla naopak 

spojena s nádory ER-/PR+. Další varianta nazvaná klonem zkrácené varianty 

exonu 4 ER byla spojena se špatnou prognózou, s hormonální insenzitivitou a je 

zřejmě odpovědná za progresi karcinomu prsu od hormonální závislosti 

k hormonální nezávislosti.  

I v normální tkáni však autoři nalezli 5 rozdílných variant ER s různou 

delecí exonů: 2, 3, 5, 6, 7 a jednu zkrácenou variantu mRNA ER. Při porovnání 

exprese delecí exonů mezi normální a nádorovou tkání se zdá být významnou 

pro proces vývoje nádoru delece exonu 5. Mechanismy odpovědné za tvorbu 

variant ER existují jak v normální, tak nádorové tkáni a jejich deregulace přispívá 

k progresi nádoru. Obecným důsledkem těchto mutací je neschopnost ER vázat 
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estrogen  (zkrácení v oblasti odpovědné za hormonální vazbu) což má za 

následek obvykle estrogen-receptor negativní stav. Jiná alterace ER umožňuje 

vazbu estrogenu, avšak nedochází k vazbě komplexu hormon/receptor na DNA. 

V těchto případech analýza určuje obvykle estrogen-receptor pozitivní vztah.   

V poslední době byly nalezeny další varianty ER v premaligních 

proliferujících lézích prsu (atypická hyperplázie). Molekulární studie nalezly 

téměř v polovině těchto lézí genetické alterace s vysokým procentem pozitivity 

ER. U více než 30 % hyperproliferujících lézí byla detekována varianta ER 

s bodovou mutací exonu 4. Ta samá varianta ER byla přítomna v normální tkáni 

prsu naléhající na hyperplastickou lézi, avšak nebyla nalezena v biopsiích 

normální tkáně prsu. Ve srovnání s normálním ER měla tato varianta 

dvěstěnásobnou estrogenovou senzitivitu. Je možno předpokládat, že tato 

superaktivní varianta by mohla být jednou z velmi časných změn při vývoji 

karcinomu prsu (Strnad a kol., 1998).  

 

4.1.1.6 PROGESTERONOVÝ RECEPTOR 
Tvorba tohoto proteinového receptoru je indukována estrogeny, které 

zvyšují koncentraci PR ve tkáni a zvyšují tak tkáňovou odpověď na progesteron. 

Přítomnost PR znamená tedy funkční stav ER (Strnad a kol., 1998). 

 

4.1.2 LABORATORNÍ VÝSLEDKY PRACOVIŠŤ V ČR 
Obě centra v České republice (Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů 

na Masarykově onkologickém ústavu a Ústav biochemie a experimentálni 

onkologie 1. LF UK), která se analýzou mutací genů BRCA1 a BRCA2 zabývají, 

udávají podobné výsledky (Zikán a kol., 2005).  

 

4.1.2.1 OEGN MOÚ v Brně 
V jedné publikaci z tohoto pracoviště jsou popsány výsledky screeningu 

celé kódující oblasti BRCA1 a BRCA2. Exony s jejich sestřihovými 

(splicingovými) místy byly prověřovány heteroduplexovou analýzou.  

Dosud (do r. 2004) bylo o české populaci publikováno jen relativně malé 

množství dat. Autoři uvádějí 57 % poměr detekce zhoubných delečních mutací 

BRCA1 a BRCA2 v 21 rodinách s hereditárním karcinomem prsu a prsu/ovaria. 
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Jejich kolektiv objevil 4 nové mutace (2 v BRCA1 a 2 v BRCA2) (Foretová a kol., 

2004). 

Velké přestavby genů (chybění exonů, celého genu, duplikace exonů) 

jsou testovány v dnešní době metodou MLPA – Multiplex ligation-dependent 

probe amplification. Sekvenováním je přesně určeno, o jakou mutaci se jedná. 

V současné době je součástí MLPA testování velkých delecí v genech 

BRCA2 i test na dvě mutace v genu CHEK2 (Foretová, 2008).  

Metoda MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) 

umožňuje detekci intragenových přeskupení, zahrnujících celé exony genu. Tato 

metoda je prováděna na ALF express II automatickém sekvenátoru DNA. 

Byly nalezeny následující přestavby genu BRCA1:  

1) delece exonů 1A + 1B + 2    

2) delece části exonu 11 + exonu 12,  

3) delece exonů 21 + 22 u dvou rizikových rodin,  

4) delece exonů 18 + 19 a  

5) delece exonu 20 v jednom případě,  

6) delece exonů 5 - 14 u tří rizikových rodin (Foretová, 2005). 

Delece exonu 9 a 10 CHEK2 genu byla nalezena ve dvou případech 

z 392 pacientů (Foretová, 2005). 

 

4.1.2.2 1.LF UK v Praze 
Z krevních vzorků byla na Ústavu biochemie a experimentální onkologie 

izolována genomická DNA. Pro detekci mutace 3819del5 bylo využito spontánní 

tvorby heteroduplexů při amplifikaci pomocí PCR. Heteroduplexy jsou 

dvouřetězce DNA tvořené (při následné hybridizační analýze s kontrolní zdravou 

DNA) vlákny pocházejícími ze dvou různých alel, která nasedají v místě mutace 

inkomplementárně. U vzorků s oběma zdravými alelami pozorujeme pouze 

homoduplexy. Heteroduplexy a homoduplexy mají různou pohyblivost 

v agarózovém gelu. 

Na základě tohoto pozorování a při srovnání s daty publikovanými oběma 

českými skupinami (Foretová a kol., 2004; Pohlreich a kol., 2003), které se 

zabývají mutační analýzou genů BRCA1 a BRCA2, lze odhadovat, že frekvence 

mutací genů BRCA1 a BRCA2 v populaci českých žen se pohybuje kolem 

hodnoty 1:500. 
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Analýza nejčastějších populačně specifických mutací odhalila ve skupině 

neselektovaných pacientek s karcinomem prsu sedm nosiček mutací (1,18 %). 

Pět ze sedmi pozitivních pacientek neuvádělo ve své rodinné anamnéze 

žádný výskyt nádorových onemocnění. 

Použitá metodika je vysoce senzitivní a specifická. Je metodicky, časově i 

finančně nenáročná. Dovoluje zachytit polovinu všech nosiček mutací genu 

BRCA1, u nichž se dispozice manifestuje vznikem karcinomu prsu, a to i těch, 

které by nebyly indikovány ke standardnímu genetickému vyšetření (Zikán a kol., 

2005). 

Kromě majoritních predispozičních genů je v poslední době studována i 

úloha tzv. genů s nízkou penetrancí (% nebezpečí vzniku nádoru u nositele této 

mutace), mezi které patří i gen CHEK2 (checkpoint kinase 2).  

Oblast, zahrnující exon 10 genu CHEK2, byla amplifikována pomocí 

nested PCR. Výsledný PCR produkt byl analyzován pomocí denaturační 

vysokoúčinné kapalinové chromatografie (DHPLC). Nosiči mutace představují 

méně než 0,5 % všech nemocných s karcinomem prsu.  

Četnost nosičství mutace c.1100delC v České populaci je nízká. Klinická 

využitelnost takovéhoto vyšetření je tedy u pacientek s karcinomem prsu sporná.  

(Kleibl a kol., 2005). 

 

4.1.2.3 AMPLIFIKACE HER2/neu 
Amplifikace genů pro HER 2 jako další dědičná mutace u pacientek 

s karcinomem prsu je běžně stanovována v mnohých českých nemocnicích u 

každé pacientky. Dokonce i na naší katedře byla letos obhájena bakalářská 

práce, ve které byly tyto výsledky zpracovány statisticky (Bláhová, 2008). 
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4.2 ZAHRANIČNÍ LITERATURA 

Problematiku mutací u karcinomu prsu je vhodné zásadně rozčleňovat, 

neboť BRCA jsou tumor supresorové geny – kdežto naopak geny pro HER2 

(ERBB2) a estrogenové receptory mohou dávat vznik onkogenům, neboť 

stimulují proliferaci (Schulz, 2005).  

 

4.2.1 ONKOGENY A TUMOR SUPRESOROVÉ GENY 

 
4.2.1.1 SOUBORNÉ SDĚLENÍ 

Tato podkapitola byla vypsána z poměrně nové knihy SCHULZ W.A.: 

Molecular biology of Human Cancers (2005).  

 

4.2.1.1.1 Genetická predispozice:  
Efekt všech faktorů (ionizující záření, vysoký příjem tuků) může záviset na 

genetických polymorfismech, které společně s faktory vnějšího prostředí ovlivňují 

riziko rakoviny. Významné jsou polymorfismy v genech pro metabolismus 

steroidních hormonů, reparaci DNA, protekci buněk a polymorfismy v genech pro 

lipidový metabolismus. Zatímco „nespecifické“ polymorfismy mohou mít značný 

vliv na celkovou incidenci rakoviny prsu, zvyšují riziko pro každou ženu jen 

nepatrně a výrazně záleží na jiných vnějších faktorech. Naopak, genetické 

faktory převládají v menší části (typicky rodinných) případů, které jsou 

způsobeny vrozenou mutací v jednom z mála vysoce rizikových genů.  

 

4.2.1.1.2 Dědičná rakovina prsu: 
Je známo přinejmenším 7 genů, u nichž zděděné mutace v jedné alele 

vedou k vysokému riziku rakoviny prsu. Mutace většiny tumor supresorových 

genů odpovídá za malý podíl všech familiárních případů, méně než 10 %, 

zatímco větší část familiárních karcinomů prsu vzniká mutací inaktivující tumor 

supresorové geny BRCA1 a BRCA2.  
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Gen PTEN na 10q23.3 kóduje fosfolipidovou a proteinovou fosfatázu, 

která řídí aktivitu regulační dráhy PI3K. Ten je zmutován u Cowdenova 

syndromu. Toto vzácné dominantně dědičné onemocnění je chrakterizováno 

četnými hamartomy (nádory vzniklé na podkladě chyb v embryonální lokalizaci 

tkáně) a rakovinou štítné žlázy, ale zahrnuje také zvýšené riziko rakoviny prsu. 

Mutace genu TP53 jsou nejčastější příčinou vzácného Li-Fraumeniho 

syndromu. Hlavní význam proteinu TP53 je kontrola stability genomu. Jde o 

generalizovaný rakovinný syndrom, který také zahrnuje zejména vysoké riziko 

rakoviny prsu.  

Menšina případů může být způsobena mutacemi v genech kódujících 

kontrolní kinázy CHK1 a CHK2.  

Častější je HNPCC syndrom způsobený mutací v genech pro mismatch 

reparační systém DNA, což vede k růstu incidence různých karcinomů, hlavně 

tlustého střeva a rekta. U pacientek s rakovinou prsu byly také nalezeny vrozené 

mutace v genech MLH1 a MSH2. 

Vzácné mutace v genu LKB1 kódujícího serin/threonin kinázu, která 

reguluje mitózu, analogicky způsobují karcinomy hlavně tenkého a tlustého 

střeva, ale také zvyšují riziko rakoviny prsu. 

Až 50 % familiárně se vyskytujících karcinomů prsu může být v některých 

populacích způsobeno mutacemi tumor supresorových genů BRCA1 a BRCA2 

v zárodečné linii. Tyto mutace zvyšují náchylnost téměř výhradně k rakovině prsu 

a ovárií, na rozdíl od mnoha výše uvedených. BRCA1 a BRCA2 jsou považovány 

za „správce“ téměř všech tumor supresorových genů a jejich mutace vedou 

k výraznému zvýšení rizika rakoviny prsu. 

BRCA1 a BRCA2 byly pojmenovány podle jejich role v onemocnění rakoviny 

prsu (breast cancer), ale jeví i další účinky.  
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Tabulka 3:  Tumor supresorové geny zahrnuté do dědičné rakoviny prsu (Schulz, 

2005) 

Geny Umístění funkce jiné 
lokalizace 
nádoru 

BRCA1 17q21 oprava DNA, řízení homologní 

rekombinace 

Ovária 

BRCA2 13q12 oprava DNA, řízení homologní 

rekombinace 

Ovária 

PTEN 10q23.1 lipidová fosfatáza/regulace 

PI3K cesty 

Několik 

TP53 17p13.1 kontrola integrity genomu a 

oprava DNA 

Mnoho 

MLH1, 

MSH2 

3p21, 2p15-16 mismatch oprava DNA Několik 

LKB1 19p13.3 řízení mitózy Střevo 

 

4.2.1.1.3 BRCA1 a BRCA2 
BRCA1 je asi 100 kb dlouhý gen a zahrnuje 24 exonů. Exon 11 tohoto 

genu je neobvykle dlouhý a obsahuje více než 4,5 kb, proto také obsahuje 

velkou část kódující sekvence. Protein BRCA1 se skládá z 1863 aminokyselin. 

Díky několika centrálně uloženým, signálním sekvencím pro jadernou lokalizaci 

je identifikován jako nukleární protein. Skládá se z několika domén určených 

k interakci s proteiny. Blízko N-konce se nachází RING-finger doména. Blízko C-

konce jsou 2 kopie 110 aminokyselinové sekvence – tato sekvence se nazývá 

BRCT motiv. Tento motiv byl nalezen i v jiných proteinech zajišťujících reparaci 

DNA a nebo regulaci buněčného cyklu. BRCA1 má na rozdíl od BRCA2 také 

funkci, která aktivuje transkripci. 

Gen BRCA2 zaujímá přibližně 80 kb. Je složen z 27 exonů a exony 10 a 

11 jsou opět neobvykle dlouhé. Protein BRCA obsahuje 3418 aminokyselin. 

Signální sekvence pro jadernou lokalizaci tohoto proteinu jsou umístěny na C-

konci. Předpokládají se a jsou doloženy mnohonásobné proteinové interakce. 

Nejdůležitější je, že se centrální část molekuly skládá z 8 opakujících se „BRC“ 

motivů, z nichž každý obsahuje 40 aminokyselin.  
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Dědičné mutace obou genů BRCA jsou rozšířené téměř po celé délce 

genu. Nejčastější jsou malé delece nebo inzerce, které způsobují posun čtecího 

rámce. Převládající jsou i nonsens mutace vedoucí ke zkrácení proteinu. 

Nastávají i splice-site mutace a také vzácné missens mutace. V každém případě 

by mělo být očekáváno, že mutace by měly inaktivovat funkci proteinu nebo - 

v některých případech – by snad měly ukázat dominantně negativní fenotyp. 

Při vzniku rakoviny prsu u žen s dědičnými mutacemi genu BRCA je 

souhlasně inaktivována druhá alela, delecí, rekombinací nebo bodovou mutací. 

Proto se geny BRCA1 a BRCA2 chovají jako klasické tumor supresorové geny. 

Ale téměř nikdy nebyly mutace nebo delece v těchto genech nalezeny u 

sporadických karcinomů prsu. Místo toho, v některých případech jsou často 

nacházeny snížené hladiny proteinů, které jsou v některých případech spojeny 

se zvýšenou metylací regulačních sekvencí BRCA1. V tomto směru se tudíž 

geny BRCA neřídí standardním schématem pro nádorové supresory. 

Proteiny BRCA1 a BRCA2 jsou exprimovány téměř ve všech tkáních. 

Jsou důležité pro reparaci DNA, prevenci chromozómových zlomů a pro 

signalizaci kontrolního bodu. BRCA1 a BRCA2 mají odlišné ale příbuzné funkce. 

Nedostatek jednoho nebo druhého proteinu zvyšuje v proliferujících 

buňkách počet chromozomálních aberací, zahrnujících delece a translokace, ale 

i fragmentaci a vznik paprskovitých (multiradiálních) chromozomů. Všechny tyto 

aberace jsou nacházeny u případů rakoviny prsu s mutacemi BRCA. Primárně 

jsou způsobeny poruchou homologní rekombinační reparace a sekundárně 

selháním aktivace příslušných kontrolních bodů buňky (např. kontrolní bod pro 

S fázi). Když jsou přístupná homologní vlákna sesterských chromatid DNA, je 

pro vytváření zlomů dvouvláknové DNA během S a G2 fáze buněčného cyklu 

v savčích buňkách prioritním mechanismem homologní rekombinační reparace. 

Naproti tomu, spojování nehomologních konců (end-joining) převládá během G1 

fáze. Tento mechanismus představuje větší počet chyb než homologní reparace 

v opravovaném místě, při které vznikají malé delece a inzerce. Nezdá se, že by 

tyto chyby představovaly hlavní problém v BRCA deficitních buňkách. Spíše se 

jako nedostatečné zabezpečení chromozomální integrity ukázalo vzájemné 

spojování nehomologních konců. 

Za hlavní funkci BRCA2 je považována kontrola RAD51. BRCA2 váže a inhibuje 

RAD51 pomocí BRC repeticí a brání mu tak vázat se na DNA, jako 
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víceproteinové vlákno. Během homologní rekombinace musí nejprve proběhnout 

dvouvláknové zlomy. Pak je RAD51 uvolněn z BRCA2, pravděpodobně jako 

výsledek fosforylace BRCA2, a zprostředkuje rekombinaci mezi vlákny, která 

jsou opravována, a intaktní homologní dvoušroubovicí. Následuje prodlužování 

jednořetězcových vláken pomocí polymerázy DNA, ligace a rozklad Hollidayova 

spoje. V pozdější fázi tohoto rozkladu je RAD51 odstraněn, zřejmě přenesením 

na BRCA2. BRCA2 interaguje s aktivovaným proteinem FANCD2. Je aktivován 

cestou monoubiqitinace proteinovým komplexem FANC. Pak se přesunuje do 

míst v jádře, kde sídlí proteiny BRCA2, RAD51 a MRE11/RAD50/NBS1 (MRN) a 

aktivuje je. Homozygotní mutace BRCA2 v zárodečné linii způsobuje některou 

formu Fanconiho anémie a na druhé straně zvyšuje u tohoto recesivního 

rakovinového syndromu výskyt rakoviny prsu.  

 

Obrázek 2. Interakce mezi BRCA2 a RAD51 během opravy dvouvláknové DNA 

(Schulz, 2005). Předpokládá se, že ATM aktivovaná dvouřetězcovými zlomy 

DNA nejen fosforyluje MNR komplex (vlevo), který opracovává otevřené konce, 

ale fosforyluje také BRCA2 (vpravo), aby uvolnil RAD51. RAD51 pak 

zprostředkuje rekombinaci mezi opracovanými jednovláknovými konci a 

homologní DNA. Znovunavázání BRCA2 na RAD51 umožní dokončit reparaci. 
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Ukázalo se, že BRCA1 má ještě širší škálu funkcí. Jako odpověď na 

dvouřetězcové zlomy je fosforylován kinázami rozpoznávajícími toto poškození, 

například ATM, ATR, CHK2. Může to být iniciováno také jinými typy poškození 

DNA, protože BRCA 1 interaguje například s proteiny MSH2 a MSH6 účastnícími 

se mismatch reparací, a asi také se systémem nukleotidové excisní reparace 

spojeném s transkripcí. Po své aktivaci BRCA1 způsobuje selektivní transkripční 

odpovědi, například indukci reparačního proteinu GADD45 a v místě poškození 

usnadní remodelaci chromatinu. Velmi důležitou funkcí je regulace proteinového 

komlexu MRN, který odstraní konce DNA na dvouřetězcových zlomech. BRCA1 

může tento komplex řídit a chránit ho před nadměrným enzymatickým vlivem 

(overdigesting) podobným způsobem jako BRCA2 řídí a omezuje funkci RAD51. 

Důležitá funkce BRCA1 je vykonávána prostřednictvím RING finger domény. 

Tato doména charakterizuje proteiny pro rozpoznání substrátu ubiquitinových 

ligáz. BRCA1 vytváří heterodimer s proteinem zvaným BARD1. Spolu mohou 

podporovat monoubiquitinaci FANCD2 proteinovým komplexem FANC. Ale určitě 

pomáhají přemístit aktivovaný protein do místa v jádře, kde sídlí BRCA2. Tímto 

způsobem BRCA1 zprostředkovává opravu příčných vazeb DNA a zastavených 

replikačních vidlic, jakož i právě přítomných zlomů.  

Takže, jak BRCA1 tak BRCA2, jsou zahrnuty do regulace nebo provádění 

homologní rekombinace stimulované proteiny FANC a pravděpodobně také do 

regulace proteinů MRN. V jistém smyslu BRCA2 působí na nižší úrovní než 

BRCA1.  
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Obrázek 3. Interakce BRCA1 a BRCA2 v kontrole reparace DNA (Schulz, 2005). 

 

 
 

Je jistě zřejmé, že funkce takového množství genů, jejichž mutace zvyšuje 

riziko rakoviny prsu, má těsný vztah k reparaci DNA. Na jedné straně to vedlo 

k představě o typu jaderné organely – tak zvaného reparozomu, který zahrnuje 

proteiny BRCA jako rozhodující součást, ale zahrnuje také proteiny 

rozpoznávající a odstraňující poruchy DNA, stejně jako signalizační prvky. 

Mutace predisponující k rakovině prsu by měly mít společný účinek na zbrždění 

funkce této dynamické organely. Její vnitřek může korespondovat s místem 

v jádře, kde sídlí BRCA2. 

Na druhé straně vznikají otázky, proč právě tyto mutace podporují hlavně 

rakovinu prsu. V případě mutací BRCA jsou prsy a ovária nejvíce náchylné 

k rakovině – s velkým náskokem před ostatními orgány. Spolehlivý, ale mnohem 

nižší nárůst rizika je pozorován u rakoviny pankreatu, žlučovodu, žaludku, 

tlustého střeva a prostaty (v tomto přibližně sestupném pořadí). Doposud se jako 

nejpravděpodobnější vysvětlení pro tuto specifičnost zdá, že během 

mnohonásobných cyklů růstu a involuce v prsu je vysoká pravděpodobnost 

nebezpečí chromozómových aberací, pokud dohled nad poruchami DNA a 

reparační systém nepracuje dokonale. Toto je věrohodné, ale není to dostatečné 

vysvětlení pro zvýšení rizika rakoviny ovarií a ještě méně pro zvýšení rizika 

rakoviny prsu u mužů s mutací v BRCA2. Přetrvávají poznámky, že některé 

proteiny v reparozomu vstupují do interakcí v mnohem přímějším vztahu  
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s odpovědí na estrogen. Byly prokázány inteakce BRCA1 a TP53, mimo jiné, 

s estrogenovým receptorem, díky nimž navzájem regulují svou aktivitu. Takže 

druhým (a možná přídatným) vysvětlením může být to, že tyto proteiny omezují 

pro-proliferativní a anti-apoptotické působení aktivovaného estrogenového 

raceptoru v epiteliální tkáni mléčné žlázy. Ve shodě s tím se zdá, že BRCA1 má 

konkrétně přímý vliv na růst buněk prsu a ovarií. 

Ženy s mutací BRCA1 a BRCA2 v zárodečné linii mají 40 – 80 % riziko 

rakoviny prsu ve srovnání s 10 % rizikem v ženské populaci západních 

industrializovaných zemí. Riziko rakoviny ovárií je zhruba 20-krát vyšší, neboť je 

méně rozšířená. Určité zvýšení rizika závisí na konkrétní mutaci, genetických 

modifikátorech a pravděpodobně i na faktorech vnějšího prostředí. 4-8násobné 

zvýšení rizika rakoviny prsu způsobené mutacemi BRCA se může zdát mírné, 

ale je zhoršováno typickým efektem vrozených mutací tumor supresorových 

genů (v tomto případě – větší genetická nestabilita než u sporadických případů). 

V případech s familiárním výskytem se, ve srovnání se sporadickými případy, 

onemocnění projeví dříve a riziko rakoviny v kontralaterálních orgánech je 

obrovsky vysoké. Je odhadováno, že téměř 10 % případů rakoviny prsu se 

rozvine jako důsledek mutace ve vysoce rizikovém genu. Mutace v BRCA1 a 

BRCA2, každá jednotlivě, zodpovídá v této skupině přibližně za čtvrtinu případů. 

Mutace ve všech hlavních genech jiných než BRCA mohou odpovídat za dalších 

asi 10 %. Za zbývajících více než 40 % případů s familiárním výskytem 

nezodpovídají mutace ve známých genech.  

 

4.2.1.1.4 Celkové zhodnocení mutací u familiární rakoviny prsu 
Stejně jako během počátečních výzkumech genů BRCA1 a BRCA2 

v časných 90. letech pokračují studie v rodinách s mnoha případy rakoviny prsu, 

vyskytujících se u mladších než je obvyklý věk a nebo mnohem častěji 

bilaterálně. Dnes jsou takové studie velmi usnadněny sekvenací lidského 

genomu a technickými pokroky umožňujícími vysoce výkonnou analýzu 

genetického materiálu. Proto, i když výzkumy ještě probíhají, je možné bezpečně 

usuzovat, že gen „BRCA3“, který by měl stejné účinky jako BRCA1 a BRCA2, 

nebude nalezen. Naproti tomu je očekáváno, že mutace v několika 

samostatnějších genech, přinášejících velmi vysoké riziko, budou v malém počtu 

rodin zodpovědné za toto riziko. (Chápeme to tak, že nejnebezpečnější geny 
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zabraňují reprodukci v rodokmenu). Většina případů s familiárním výskytem 

může být způsobena mutacemi, které zvyšují riziko rakoviny prsu pouze mírně, 

ale dostatečně pro to, aby způsobily akumulaci karcinomů v rodině, která je 

nositelem těchto mutací. Tyto mutace budou také zodpovědné za individuální 

případy v jiných rodinách, ty by pak měly být kategorizovány jako sporadické.  

Tento směr myšlení tak naznačuje gradualismus v náchylnosti k rakovině, 

alespoň k rakovině prsu. Mutace v určitých vysoce rizikových genech mohou 

způsobovat zřetelné zvýšení rizika, pravidelně tak působí hromadění případů 

karcinomů v daných rodinách. Mají vysokou penetranci (fenotypový projev) a 

jsou velmi nezávislé na modulátorech ze zevního prostředí. Jiné mutace nebo 

polymorfismy ve stejných genech nebo mutace v nízce rizikových genech se 

mohou ukázat jako řada případů karcinomů ve stejných rodinách, ale přispívají 

k rozvoji mnohem většího počtu případů kategorizovaných jako sporadické. Na 

druhé straně spektra, jisté polymorfismy v genech pro reparace DNA, ochranu 

buněk, metabolizmus lipidů nebo hormonů atd. mohou přinášet jen malé 

zvyšování rizika rakoviny prsu, a mohou být silně závislé na modulátorech 

vnějšího prostředí jako dieta s vysokým obsahem tuků nebo vystavení 

ionizačnímu záření. Protože jsou tyto polymorfismy časté, oproti konkrétním 

mutacím ve vysoce rizikových genech, jejich vliv na rakovinu prsu může být v 

celkově významnější. Nicméně, tyto vlivy jsou mnohem obtížněji odhalitelné než 

mutace ve vysoce rizikových genech (Schulz, 2005). 

 

4.2.1.2 ZMÍŇKY A VÝSLEDKY – V PŮVODNÍCH PRACÍCH O BRCA 
Karcinomy prsu spojené s vrozenými mutacemi v genech BRCA1 a 

BRCA2 se od sebe navzájem odlišují svou histopatologií a každý z těchto typů 

se odlišuje od rakoviny prsu u pacientek, které nebyly vybrány jako případy s 

dědičným skolonem k rakovině (např. sporadická rakovina). 

Karcinomy spojené s mutacemi v BRCA1 vykazovaly vyšší počet mitóz 

větší podíl tumorů se souvislým prorůstajícím okrajem a větší lymfocytární 

infiltrací než sporadické karcinomy (t.j. kontroly). 

Karcinomy spojené s mutacemi BRCA2 vykazovaly vyšší poměr 

tubulárních formací (ojedinělé tubuly), vyšší podíl nádorového obvodu se 

souvislým prorůstajícím okrajem a nižší počet mitóz než u kontrolních karcinomů. 

Medulární a atypické medulární karcinomy byly mnohem častěji zaznamenány u 
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nosičů mutací BRCA1 (13 %) než u kontrolních pacientek s rakovinou prsu bez 

rodinné anamnézy (2 %).   

Medulární karcinom je forma invazivní rakoviny prsu charakterizována 

souvislými plochami velkých, pleomorfních buněk s vezikulárním jádrem, 

nápadným jadérkem a nejasnými okraji buňky, což vede k synciciálnímu vzhledu. 

Hranice nádoru jsou dobře definovány prorůstajícími okraji. Stroma může být 

řídké, ale vždy obsahuje hutnou lymfatickou infiltraci. Tyto rysy by měl vykazovat 

celý tumor. Obvykle se nevyskytuje karcinom in situ. Nádor byl spojen s relativně 

příznivou prognózou, i navzdory jeho zřetelně vysokému histologickému stupni 

nádoru. 

Atypický medulární karcinom je diagnostikován, buď pokud je až 25 % z 

tumoru invazivní duktální karcinom nespecifického typu a zbytek je klasický 

medulární, nebo když celý tumor vykazuje méně lymfoidní infiltrace a menší 

opouzdření nebo oblastí husté fibrózy, zatímco ostatní rysy ukazují stále na 

medulární karcinom. 

V prvním přehledném sdělení (revizi) o medulárním a atypickém 

medulárním karcinomu se patologové málo shodovali. Tento výsledek se 

shodoval s předešlými zprávami, které poukazovaly na špatnou 

reprodukovatelnost pro tyto diagnostické kategorie. 

Aby objasnili zjištění nadbytku medulárních a atypicky medulárních 

karcinomů uvedených u nositelek mutací BRCA1, provedli autoři této práce 

druhou revizi, ve které jsou morfologické rysy spojené s medulárním a atypickým 

medulárním karcinomem specificky vyhodnoceny (Lakhani a kol., 1998). 

 

 
4.2.2 SOUBORNÉ SDĚLENÍ O MUTACÍCH ER 

Dva příbuzné estrogenové receptory se nyní nazývají ERα a ERß. Bylo 

identifikováno velké množství přirozeně se vyskytujících sestřihových variant 

ERα and ERß. Na rozdíl od těchto variant bylo u lidí identifikováno jen málo 

bodových mutací. Aberantní estrogenní signalizace je již dlouho spojována s 

chorobami jako schizofrénie, Parkinsonova choroba, osteoporóza, karcinom 

prsu, tlustého střeva a ovárií.  
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ERα se nachází na chromozómu 6q, zatímco ERß je lokalizován na 

chromozómu 14q. Obrázek 4 znázorňuje 6 strukturních domén ERα (domény 

označené A-F). Obrázek 5 ukazuje strukturní domény ERß.  

 

Obrázek 4: Domény ERα (Herynk a Fuqua, 2004). Exony jsou číslovány v 

korespondujících (obdélníkových) blokových oblastech v oblasti souhlasné s 

nukleotidovými čísly, nad nimi.  

 

 

 

Obrázek 5: Domény ERß (Herynk a Fuqua, 2004).  

 

 

Kromě strukturních domén ER obsahují funkční domény. Transaktivační 

doména (nazývána též oblastí AF1) na doménách A a B má na ligandu 

nezávislou aktivační funkci. Navíc A/B oblast obsahuje koregulační doménu, 
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která váže různé koaktivátory a korepresory ER, které modulují transkripční 

aktivitu zprostředkovanou ER. C doména je složena ze dvou motivů zinkových 

prstů a kóduje DNA vázající doménu. Dimerizační doména ER je mezi C a E 

doménami. D doména obsahuje tak zvanou ohybovou (neboli “hinge”) oblast, 

dále část ligand-dependentní transaktivační domény AF-2a a část signální 

oblasti pro jadernou lokalizaci ER. Oblasti E a F obsahují ligand vázající doménu 

a ligand-dependentní AF-2 transaktivační doménu. Tato karboxyterminální oblast 

je také zapojena do dimerizace receptoru. 

Jak ERα tak i ERß, se vážou na specifické sekvence DNA nazývané ERE, 

což jsou inverzní palindromní repetice.  

Ligandově nezávislá doména AF-1 může být aktivována pomocí cAMP, 

dopaminu, vanadičnanu a růstových faktorů, jako je epidermální růstový faktor 

(EGF) a IGF (inzulínu podobný růstový faktor). A/B oblast také obsahuje doménu 

vázající koregulátory, kde se váží koaktivátory jako je p68 a koaktivátor 

steroidního receptoru-1 (SRC-1) a korepresory jako Ssn3. 

AF-2 a AF-2a mají ligand-dependentní aktivitu. AF-2 obsahuje také 

koregulátorová vazebná místa pro koaktivátory SRC-1,-2,-3 a pro protein vázající 

CREB (CBP) a též pro korepresory TRIP1 (interakční protein pro korepresory 

receptoru pro tyreoidní hormon) a dále obsahující ještě REA (represor 

estrogenové aktivity).  

Krystalická struktura ERα, ERß a několika dalších jaderných receptorů 

vázaných s agonisty demonstrovala, že vazba ligandy ke karboxyterminální 

hydrofilní dutině navodí specifické postavení helixu 12 nad tuto dutinu. Když je 

ER navázán na částečné agonisty či antagonisty, například tamoxifen, Faslodex 

nebo raloxifen, tento objemný boční řetězec sloučeniny zabrání helixu 12 vázat 

agonistu nad dutinou. Vazba tamoxifenu na ERα může posílit (recruit – aktivovat, 

posílit) korepresory, jako je korepresor jaderného receptoru (NCoR) a tlumící 

mediátor receptoru pro retinoidy a thyroidní hormony (SMRT). Mimoto snížená 

exprese NCoR a SMRT korelovala s rezistencí nádorů prsu k tamoxifenu, což 

ukazuje význam předpokládaných mutací helixu 12.  

Bylo prokázáno, že ERα a ERß tvoří heterodimery i homodimery, které 

dále činí jejich individuální a nebo společnou funkci složitější.  

Je odhadováno, že pouze 7-10 % epiteliálních buněk normálního prsu 

exprimuje ERα, a bylo prokázáno, že tato exprese kolísá během menstruačního 
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cyklu. Ačkoli jen malé množství buněk v normálním prsu exprimuje ERα, nejedná 

se o proliferující buňky. 

Naopak, exprese ERß v normálním prsu je relativně vysoká, a to s 80-

85 % buněk pozitivních na ERß, a tato exprese opět nepřímo koreluje 

následujícím způsobem s buněčnou proliferací.  

Obdobně jako u invazivního karcinomu prsu, u duktálního karcinomu in 

situ (DCIS) s nízkým histologickým stupněm závažnosti (low grade) bylo 

prokázáno 75 % buněk exprimujících vysoké hladiny ERα, ale DCIS ve vysokém 

histologickém stupni závažnosti (high grade) měl přibližně jen 30 % buněk 

exprimujících (navíc jen) nízké hladiny ERα.  

Analogicky – v případě ERß bylo dokázáno, že DCIS léze mají sníženou 

expresi ERß ve srovnání s normálním epitelem, při čemž vysoce rizikové DCIS 

vykazují nejpodstatnější snížení hladiny ERß. Dvě studie ukázaly u DCIS 

sníženou expresi ERß uvnitř lézí (v porovnání s normálním epitelem). Tyto studie 

prokázaly ve směru od DCIS k invasivnímu karcinomu další pokles exprese ERß. 

Předpokládalo se, že ERß v prsu působí podobně jako tumorový supresor, ale to 

by byl unikátem mezi nádorovými supresory – když je exprimován ve více než 75 

% invazivních lézí. Jelikož se hladina ERß může měnit, poměr k expresi ERα 

během progrese nádoru se také mění.  

Mnoho studií naznačovalo, že exprese ERß je příznivý prognostický 

ukazatel, zatímco další studie ukázaly, že exprese ERß je spojena se známými 

faktory nepříznivého – špatného klinického výsledku. Je zajímavé, že mnoho 

studií ukazujících, že ERß je nepříznivý prognostický ukazatel, hodnotilo pouze 

hladiny RNA kvantitativními nebo semikvantitativními technikami PCR. Nicméně 

– analýza hladin RNA v nádorových vzorcích pomocí PCR (vždy) bude také 

měřit mRNA ERß v “normálních” okolních buňkách, stromatu a kontaminujících 

imunitních buňkách přítomných v homogenizované tkáni. Navíc, mnoho PCR 

primerů může také amplifikovat alternativně sestříhané RNA varianty – zvyšujíce 

tím podíl falešně pozitivních nebo možná (celkové) vychýlení všech výsledků 

směrem k vyšší expresi. Analýza proteinu (míněno – pomocí histochemie – 

místo vyšetření pomocí RT-PCR) by měla expresi ERß v klinických vzorcích 

měřit přesněji.  

Výzkumy hodnotící expresi proteinu ERß (= imunohistochemicky) se jeví 

mnohem méně protichůdné. Přímé proteinové analýzy celkově potvrdily, že 
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exprese proteinu ERß je příznivý prognostický ukazatel, korelující s delší dobou 

bezpříznakového přežití a odpovědí na tamoxifen. Alredovo skóre, používané v 

několika studiích, měří jak procento pozitivních tak i relativní intenzitu, a tak 

poskytuje semikvantitativní metodu pro detekci exprese proteinu ER. 

4.2.2.1.1 Sestřih a genetické modifikace ERα 

4.2.2.1.1.1 

5'UTR jsou různé netranslatované oblasti (UTR) na 5' konci. V těchto 

různých 

Alternativní exony v 5'UTR  

5'UTR

4.2.2.1.1.2 

 se nachází mnoho startovních kodonů AUG a tímto u ribozomů 

ve fázi hledání mRNA blokují nalezení takového startovního kodonu, který je 

zodpovědný za translaci celé délky ERα, a tudíž takto snižují expresi proteinu 

ERα. Bylo zjištěno, že promotory vzdálené 2 kbp od akceptorových sestřihových 

míst, zejména promotory A, B a C jsou převážně využívány v buněčných liniích a 

tkáních exprimujících relativně vysoké hladiny ERα, zatímco distálnější 

promontory (= vzdálenější od začátku proteinového řetězce) – tedy promotory E 

a F, jsou nacházeny v tkáních, kde je ERα méně hojný – jako jsou játra a 

osteoblasty. Tyto promotory můžou za některé některé tkáňově specifické 

exprese. Avšak také u jiných nově objevených exonů (ve varleti a nadvarleti) 

bylo zjištěno, že nesprávný splicing těchto promotorů může narušit expresi a 

signalizační funkce ERα.  

Sestřihové varianty ERα byly nalezeny v množství různých normálních 

tkání, zahrnujících prsní žlázovou tkáň.

Sestřihové varianty mRNA 

 Navíc byly sestřihové varianty mRNA 

ERα nalezeny v různých typech nádorů, včetně karcinomu prsu. Ačkoli bylo 

nalezeno mnoho těchto variant v postižených tkáních, množství studií nebylo 

schopno najít rozdíly v míře exprese nebo v individuálních charakterech 

sestřihových variant mRNA v porovnání s normálními kontrolami, což naznačuje, 

že tyto varianty mohou také hrát roli v normálních fyziologických procesech.  

Z většího počtu splicingových variant je možno upozornit na následující 

nejdůležitější příklady a případně na některé zajímavosti, které se jich týkají. 

Deleční varianty jsou označovány písmenem delta ( ) a číslem exonu, který 

chybí. 
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4.2.2.1.1.2.1 ERα s delecí exonu 2 

Postrádá vazebnou doménu pro DNA. dále ještě chybí dimerizační 

doména. Tato varianta ER nebyla nalezena v normální hypofýze, ale byla 

prokázána v prolaktinomu, nádoru vzniklém z hypofýzy. 

4.2.2.1.1.2.2 ERα s delecí exonu 3 

Výsledkem této delece je protein s dominantně negativní aktivitou, která je 

schopná potlačit  estrogenem indukovanou transkripční aktivitu.  

Porovnání poměrů ERα 3:divoký-typ ERα ukázalo, že normální prsní 

žlázová tkáň má střední poměr 3,4 , zatímco karcinomy prsu díky regulačnímu 

snížení (down-regulaci) tvorby varianty s delecí exonu 3 mají tento střední poměr 

(Δ3/divoký) 0,11. Navíc, delece exonu 3 byla zjištěna ve většině ER-pozitivních a 

zároveň PR-negativních nádorů prsu. 

4.2.2.1.1.2.3 ERα s delecí exonu 4  

Vyústí v in-frame deleci, která kóduje protein postrádající jaderný 

lokalizační signál, aktivační doménu AF-2a a část hormon vázající domény. 

Výsledná izoforma této varianty není schopná vázat hormon nebo DNA, a proto 

nemá žádnou základní ani estrogenem indukovanou transkripční aktivitu. Delece 

exonu 4 RNA je častější u PR-pozitivních karcinomů prsu. 

4.2.2.1.1.2.4 ERα s delecí exonu 5 

Ačkoli delece exonu 5 udílí rezistenci na tamoxifen in vitro, nejde 

pravděpodobně o hlavní mechanismus de novo vzniklé neboli získané 

tamoxifenové rezistence v invazivním karcinomu prsu.  

ERα s delecí exonu 5 byl poprvé identifikován v malém počtu ER-

negativních, ale PR-pozitivních karcinomů prsu. Kromě primárního karcinomu 

prsu byla delece exonu 5 nalezena i v normální prsní žlázové tkáni a exprese 

tohoto proteinu je zvýšená v metastázách karcinomu prsu.  

Exprese proteinu s delecí exonu 5 je kromě karcinomů prsu také v dalších 

typech nádorů, například u nádorů hypofýzy, ne ale u normální hypofýzy. Navíc, 

toto je pouhá splicingová varianta ERα, jejíž exprese byla ve značně zvýšené 

míře nalezena v endometriálním karcinomu. 
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4.2.2.1.1.2.5 ERα s delecí exonu 6 

Oblast exonu 6 kóduje část hormon vázající a dimerizační domény. Ačkoli 

je delece této oblasti vzácná, je často duplikovaná. Tyto údaje mohou pomoci 

vysvětlit, proč je delece tohoto exonu in vivo tak vzácná. 

4.2.2.1.1.2.6 ERα s delecí exonu 7 

  

Tato splicingová varianta ERα je nejčastější variantou pozorovanou v 

karcinomu prsu, bez ohledu na stav ER v nádoru. Pravděpodobně kóduje protein 

postrádající doménu AF-2 a část vazebné domény pro hormon. Ačkoli není tato 

varianta transkripčně aktivní, bylo prokázáno, že působí výrazně dominantně 

negativně. Zajímavé je, že bylo nalezeno jen 20 % z málo diferenrovaných 

endometriálních adenokarcinomů, které exprimují tuto variantu. Dominantně 

negativní efekt delece exonu 7 může přispívat k progresi onemocnění, ale tato 

delece není podstatnou příčinou karcinomu prsu. 

4.2.2.1.1.2.7 

Ačkoli normální prsní žlázová tkáň exprimuje hlavně varianty s delecí 

jednoho exonu, tkáně karcinomu prsu jeví expresi několika multiexonově 

delečních sestřihových variant. 

Několikanásobné delece exonů 

4.2.2.1.1.2.8 Inzerce a duplikace exonů ERα 

Duplikace exonu 6, nalézaná u 7,5 % karcinomů prsu, vede k chybění AF-

2 a dimerizační domény. Duplikace obou exonů – 6 i 7 má za následek tvorbu 

proteinu o 80 kDa, který postrádá schopnost vázad ligand, jako je estrogen nebo 

tamoxifen. 

4.2.2.1.1.3 

Řada experimentálních sestřihových variant lidských ERα je široce 

používána, jako pokusné varianty i jako DNA plazmidů pro doplňkové mutační 

analýzy. Původně bylo připraveno14 delecí (míněno úplné chybění nějaké části) 

a nebo zkrácení, byly nazvány HE1-HE14. Tyto mutanty byly cennými nástroji k 

mapování funkčních domén ERα. 

Experimentální sestřihové varianty ERα 
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4.2.2.1.1.4 Shrnutí problematiky sestřihových variant mRNA   

Bylo prozkoumáno poměrně málo variant izoforem proteinů (v 

posttranslační formě = pomocí imunohistochemie) ve srovnání s množstvím 

sestřihových variant mRNA, zčásti kvůli nedostatku protilátek se schopností 

odhalit specifické delece exonů. Ačkoli může PCR a sekvenování přesně určit 

deleci a nebo inzerci nukleotidů v mRNA, protilátky, reagující pouze s 

proteinovým vláknem o různé délce, jen poskytují výsledek o relativní velikosti a 

epitopu, ale neurčují totožnost izoformy. Řada výzkumných pracovišť v 

imunohistochemických výzkumech srovnávala amino-terminální, 

karboxyterminální a exonově specifické protilátky. Tyto studie ukázaly, že systém 

imunohistochemického barvení není u protilátek, reagujících s různými epitopy, 

vždy shodný. Amino-terminální signál byl silnější než karboxy-terminální, 

naznačující přítomnost zkrácené varianty ERα v klinických vzorcích. Western 

blotová analýza nádorových vzorků ukázala řadu různých izoforem ERα, jejichž 

předvídaná proteinová velikost koresponduje se specifickou molekulární 

hmotností splicingových variant mRNA. Zatímco množství nalezených 

alternativně sestříhaných mRNA ERα je velké, počet variantních izoforem, které 

se in vivo stabilně překládají do formy proteinů, je malý.  

In vitro analýza variantních izoforem ERα ukázala škálu aktivit, 

zahrnujících konstitutivní aktivaci a dominantně negativní fenotyp. Malé množství 

konstitutivně aktivních izoforem by teoreticky mohlo značně zvýšit celkovou 

aktivitu ERα. Avšak, početné studie dokázaly, že pro dosažení patřičné inhibice 

signalizace zprostředkované divokým typem ERα, je potřebné výrazně vyšší 

množství zmutovaných nebo aberantně sestříhaných dominantně negativních 

receptorů. 

4.2.2.1.1.5 Přirozené mutace ERα nalezené ve vzorcích lidské tkáně 

Výsledkem některých nalezených mutací, které byly nalezeny v karcinomu 

prsu je změněná proteinová sekvence ERα. Mutace v sekvenci ERα jsou 

poměrně vzácné, objevují se jen u 1 % primárních nádorů. To nasvědčovalo 

tomu, že frekvence mutací může být vyšší v metastatických nádorech prsu a 

některé z nich mohou mít vztah k tamoxifenové rezistenci a nezávislosti na 

estrogenu. Fuqua a spol. identifikovali somatickou mutaci nukleotidu 908 v ERα 
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v hyperplastické tkáni prsu u  34 % pacientek. Množství mutací je v primárních 

tumorech nízké a zvyšuje se v metastázách. Bylo prokázáno u mnoha až dosud 

objevených jednotlivých mutací, že vznikly vlivem chování buněk karcinomu prsu 

(a nejsou tedy vrozené a dědičné). 

4.2.2.1.1.5.1 Mutace, které neovlivňují funkčnost 

Citovaní autoři zde citují 4 práce popisující takovéto mutace. 

ERα 

4.2.2.1.1.5.2 Mutace ERα

Tato mutace ERα A86V byla nalezena u podskupiny pacientek, u kterých 

byla původně  dentifikována tichá mutace v nukleotidu 261. Ženy, u nichž se tato 

variantní alela exprimuje, jsou výrazně vyšší a pacientky s ER-pozitivním 

karcinomem prsu mají větší riziko spontánních potratů, pokud je tato mutace 

zdvojená (tato mutace je tedy dědičná). Navíc ER-pozitivní nádory prsu 

exprimující tuto alelu obsahují menší množství proteinu ER (jsou ER pozitivní, 

ale ne vysoce).  

Někteří autoři přišli s hypotézou, že u ERα A86V by mohl existovat nějaký 

mechanismus vedoucí k ER-negativním nádorům. Mezi 483 ženami, jejichž 

vzorky tkání byly analyzovány, bylo nalezeno 59 nosiček této variantní alely. 

Krevní vzorky od zdravých žen prokázaly, že mají v 9,5 % tuto variantní alelu. 

Všechny nosičky byly heterozygotní, a to naznačuje, že homozygotní exprese 

této variantní alely není slučitelná se životem. 

 A86V 

4.2.2.1.1.5.3 Mutace ERα

Fuqua a kol. identifikovali somatickou mutaci K303R na hranici mezi 

ohybovou a hormon vázající doménou. Tuto stejnou mutaci nalezli ve většině 

primárních karcinomů prsu. Jiní autoři ale nebyli schopni tuto mutaci ve skupině 

vzorků karcinomů prsu najít, ale jednalo se o japonské ženy. Jelikož je tato 

mutace přítomná pouze ve vzorcích nádorů a ne v normální tkáni, může hrát 

důležitou roli v progresi nádoru. Mutace ERα K303R má schopnost odpovídat na 

mnohem nižší koncentrace estrogenu. Tato hypersenzitivní mutace byla 

nalezena ve velkém procentu vzorků primárních nádorů. 

 K303R 
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4.2.2.1.1.5.4 Stop mutace 437 ER

Tato mutace vychází z delece nukleotidu v kodonu 432 a vede k posunu 

čtecího rámce a tím ke vzniku stop-kodonu na pozici 437. Tato mutace byla 

poprvé popsána u pacientky, u které se vyskytl relaps během léčby 

tamoxifenem. Tato mutace byla nalezena jen v metastatických lézích, narozdíl 

od primárních nádorů. To naznačuje úlohu v tamoxifenové rezistenci a nebo 

šíření metastáz. Ztráta ligand vázající domény by mohla být jedním z 

mechanismů, byť zřídka, získané tamoxifenové rezistence.  

α 

4.2.2.1.1.5.5 Mutace ERα

Už před popsáním Y537 jako místa vrozené mutace u karcinomu prsu 

bylo vypracováno mnoho studií s mutací v tomto místě, které ukázaly, že tyrosin 

je důležitým fosforylačním místem s možnými funkcemi v regulaci ligandové 

vazby, homodimerizaci a transaktivaci ERα. Mutace Y537N byla nalezena u 

jedné  pacientky s ER-negativním metastatickým karcinomem prsu. Bylo 

zjištěno, že v nepřítomnosti estrogenu mutace Y537N 5-20x zvyšuje 

transaktivaci, ve srovnání s divokým typem ERα. Protože je tento tyrozinový 

zbytek důležitým fosforylačním místem ERα, mutace v tomto místě může dovolit 

únik ERα z řízení prostřednictvím fosforylace.  

 Y537N/Y537S 

4.2.2.1.1.5.6 Tiché mutace ER

Tyto mutace nemění aminokyselinovou sekvenci, takže by neměly 

výrazně měnit funkci ER. Tiché mutace v kodonech 87 a 325 byly popsány ve 

spojení s charakteristickými fenotypy. Mutace v kodonu 87 byla následně 

nalezena ve spojení s missens mutací A86V. To je spojeno se spontáními 

potraty a snížením hladiny ER u pacientek s ER-pozitivními nádory prsu, jak je 

uvedeno výše.  Mnoho studií se zabývalo vztahem mezi tichou mutací v kodonu 

325 a rizikem rakoviny prsu. Tato mutace byla spojena s nižší minerální denzitou 

v krčku stehenní kosti. Ačkoli tyto tiché mutace nepostihují přímo 

aminokyselinovou sekvenci, mohou nepřímo ovlivnit funkci proteinu díky 

změnám rychlostí v obratu RNA, jako je poločas degradace a nebo translace, 

α 



 43 

čímž nepřímo ovlivňuje celkové množství ERα ve formě hotového proteinu 

(nikoliv jeho mRNA).  

 

4.2.2.1.1.6 

Mnoho těchto mutací bylo popsáno u pacientek s nádory prsu, které byly 

klasifikovány jako ER-negativní. 

Shrnutí problematiky vrozených mutací 

4.2.2.1.1.7 

Dvojité a trojité mutace v DNA-vazebné doméně způsobily ztrátu či 

redukci transaktivace indukované estrogenem a tamoxifenem. Naproti tomu 

náhrada v aminokyselinové pozici 302 a 303 v ohybové oblasti pomocí argininu, 

glutaminu nebo alaninu způsobilo zvýšení transaktivace indukované 

estrogenem.  

Na základě poznatků experimentální mutageneze by bylo možno určit, 

které mutace jsou

Experimentální mutace 

4.2.2.1.1.7.1 

 důležité a které by bylo užitečné v nádorech vyšetřovat. Jako 

jeden z většího počtu příkladů, kdy i jednobázová mutace má farmakologický 

význam, je možno uvést: 

Aspartát 351 v ER

Konverze aspartátu na tyrozin nebo glutamát v receptoru má za následek 

vznik receptoru, který vykazuje estrogenní odpověď nikoliv jen na estrogeny, ale 

i na mnoho antiestrogenů zahrnujících raloxifen, EM65, GW7604, keoxifen a 

tamoxifen. Účinky čistého antiestrogenu Faslodex (ICI 182, 780) nejsou mutací v 

tomto tyrozinovém místě změněné.  

α 

4.2.2.1.2 Sestřih a genetické alterace ERß  

4.2.2.1.2.1 

Ačkoli bylo v 5'UTR oblasti ERα popsáno mnoho alternativně sestříhaných 

exonů, pro ERß byly popsány jen 2. Exony ON a OK regulují genovou expresi 

ERß. Zatímco exon ON byl nalezen v celé řadě tkání zahnujících spermie, 

endometrium a myometrium dělohy a periferní leukocyty, exon OK se převážně 

Alternativní exony v 5'UTR 
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vyskytuje ve spermiích. Je zajímavé, že sekvence exonu OK je totožná s 5'UTR 

ERßcx, která může fungovat jako dominantně negativní receptor pro ERα, a o 

tom bude pojednáno v dalších odstavcích.  

Tyto údaje naznačují, že exon OK může hrát svou roli ve více než jen v 

tkáňově specifické expresi ERß nebo může přímo ovlivnit signalizaci jak ERα tak 

i ERß.  

4.2.2.1.2.2 Přirozené sesřihové varianty mRNA 

Sestřihové varianty ERß byly, stejně jako sestřihové varianty ERα, 

nalezeny v několika různých normálních i postižených tkáních. ERß byl 

identifikován mnohem později než ERα

4.2.2.1.2.2.1 

, takže je mnohem méně znám z hlediska 

svých sestřihových variant, sekvenčních mutací a proteinových funkcí těchto 

izoforem.  

ERß2/ERßcx 

ERßcx, známá také jako ERß2, je jedna z několika sestřihových variant, u 

níž bylo prokázáno, že má potenciálně klinický význam na úrovni mRNA i 

proteinu. Tato varianta je vytvořena výměnou posledních 61 aminokyselin ERß 

za 26 nových aminokyselin, a postrádá pak aminokyseliny nezbytné pro vazbu 

ligandy a pro funkci AF-2. Výsledný translatovaný protein nereaguje na ligand, 

vykazuje ztrátu nebo snížení schopností vázat DNA a v závislosti na dávce 

(pravděpodobně míněno) estrogenu vykazuje dominantně negativní aktivitu, 

přednostně zaměřenou proti ERα. Analýzy exprese ERßcx v endometriu 

ukázaly, že se množsví ERßcx mění během menstruačního cyklu. Ve žlázových 

buňkách funkční vrstvy (lamina functionalis) endometria byly 

(imunohistochemicky zjištěné) hladiny proteinů také snížené, ale v bazální vrstvě 

ne. Změny množství proteinu ERßcx během menstruačního cyklu naznačují 

fyziologickou roli tohoto proteinu v normálních tkáních. Přibližně 54 % karcinomů 

prsu exprimuje variantu ERßcx, zatímco je tato varianta exprimována pouze v 9 

% vzorků normální prsní žlázové tkáně. Navíc, protože má ERßcx vůči ERα 

dominantně negativní účinek, byla nádorová ložiska pozitivní na ERα 

vyšetřována na současnou expresi (koexpresi) ERßcx a PR. Tyto studie ukázaly 

vztah mezi expresí ERßcx a chyběním exprese PR. Avšak, když se tyto studie 



 45 

rozšířily na všechny nádory, exprese ERßcx neměla statisticky významný vztah k 

PR negativitě. Tato vědecká skupina zkoumala expresi ERßcx a rezistenci k 

tamoxifenu a zjistila, že ERα

4.2.2.1.2.2.2 

-pozitivní nádory exprimující ERßcx a zároveň 

negativní na PR jeví slabou odpověď na tamoxifen, zatímco tumory postrádající 

expresi ERßcx odpovídaly na tamoxifen dobře.  

Delece exonu 2 ERß

Ztráta exonu 2 má za následek vznik předčasného terminačního kodonu, 

což vede ke vzniku předpokládaného na karboxylovém konci zkráceného 

proteinu. Ačkoli to je nejčastější sestřihová varianta, nebyly popsány významné 

rozdíly v expresi mezi karcinomem prsu nebo normální tkání stejného prsu na 

vzdálenějším místě.  

   

4.2.2.1.2.2.3 

Exon 3 kóduje druhý zinkový prst - v DNA - vazebné doméně, který je 

potřebný pro interakci ERß s Stat5b

Delece exonu 3 ERß 

4.2.2.1.2.2.4 Delece exonu 4 ERß 

. 

Tato sestřihová varianta postrádá jaderný lokalizační signál a vypadá, že 

je lokalizována v cytoplasmě. Ačkoli byla delece exonu 4 zjištěna u karcinomu 

prsu, nebyly pozorovány žádné významné rozdíly mezi normálním prsem a 

karcinomem prsu.  

4.2.2.1.2.2.5 Delece exonu 5 ERß 

Tato varianta také postrádá část hormon-vazebné domény. Výsledný 

protein je správně lokalizován v jádře a nemá žádné odlišné účinky na základní 

aktivaci ERß. ERß s delecí exonu 5 působí jako dominantně negativní receptor 

pro estrogenem indukovanou transaktivaci ERα i ERß způsobem závislým na 

dávce. K potlačení 80 % estrogenem indukované aktivity ERα nebo ERß bylo 

potřeba 10x více ERß s delecí exonu 5.  

Zvýšené množství variant s delecí exonu 5 je spojeno s vyšším stupněm 

nádoru a postmenopauzou. 3. stupeň karcinomu prsu exprimuje vyšší hladiny 
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ERß 5, zatímco 2. stupeň nádoru vykazuje sníženou expresi ve srovnání s 

normálním prsem.  

4.2.2.1.2.2.6 Delece exonu 6 ERß 

Delece exonu 6 ERß je běžná a způsobuje zkrácení produktu translace. 

Přestože je tato delece v karcinomech prsu běžná, nezdá se být pro 

tumorogenezi v prsu významná. 

4.2.2.1.2.2.7 Delece exonu 7 ERß 

Delece exonu 7 je u ERß poměrně vzácná. 

 

4.2.2.1.2.3 Přirozené bodové mutace identifikované ve vzorcích lidské 
tkáně 

Přestože byly identifikovány četné sestřihové varianty ERß, bylo popsáno 

poměrně málo mutací. Mutace G250S byla nalezena u obézních chlapců a 

stejná studie identifikovala několik tichých mutací u obézních dětí i u dětí s 

podváhou.  

4.2.2.1.2.4 Experimentální bodové mutace 

Analýza funkce  ERß prostřednictvím využití experimentálních mutací byla 

do této doby velmi omezena. Například při jednom výzkumu byly připraveny 

(vyrobeny) jedno nebo dvoubodové mutace v doméně ERß se zinkovým prstem 

k identifikaci klíčových zbytků řetězce tohoto receptorového proteinu - funkčně 

zahrnutých do vazby na DNA a transaktivaci.  

Ve své Diskusi Herynk a Fuqua zdůrazňují následující skutečnosti 

vyplývající z předchozího textu: Mnoho výzkumných skupin identifikovalo 

přirozeně se vyskytující mutace a sestřihové varianty s konstitutivní aktivitou, a to 

i při absenci estrogenu. Navíc přirozeně se vyskytující mutace ERα (K303R) 

vede ke vzniku receptoru se schopností indukovat proliferaci při nízkých 

hladinách hormonu. Tyto alternativní receptorové formy by mohly vést k 

nekontrolovatelné proliferaci, potenciálně poskytující buňkám růstovou výhodu.  
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Další mutace působí jako dominantně negativní a inhibují působení ER. 

Zajímavé je, že několik z nich bylo identifikováno v tumorech rezistentních k 

tamoxifenu nebo v nádorech klinicky ER-negativních. Dohromady tyto údaje 

podporují existenci argumentů pro dvě role signalizace ER u karcinomu prsu:  

1) nekontrolovatelná signalizace ER, která může vést ke zvýšení buněčné 

proliferaci nebo 

2) signalizace ER je potřebná pro kontrolu normálního růstu, kde pokles 

signalizace ER může vést k hormonální nezávislosti, klinicky ER-negativním 

tumorům nebo agresivnějšímu fenotypu.  

Toto tvrzení může být dále komplikováno přímou heterodimerizací ERα a 

ERß. Bylo naznačeno, že nejdůležitější nejsou individuální úrovně ERα a ERß, 

ale poměr ERα:ERß.  

Jak mohou být poměry ERα:ERß důležité? ERß obvykle vykazuje slabou 

na ligandu nezávislou transaktivaci; proto by měl mít heterodimer ERα/ERß 

menší na ligandu nezávislou (indukovanou například cAMP, dopaminem a 

růstovým faktorem) transkripční aktivitu ve srovnání s homodimery ERα/ERα. 

ERß si udržuje normální ligand-dependentní transkripční aktivitu, proto by 

heterodimery ERα/ERß mohly být aktivovány mechnismy závislými na estrogenu 

na stejnou úroveň jako homodimery ERα. Heterodimerizace je potenciální 

mechanismus, pomocí něhož buňka může limitovat okamžitou odpověď na 

neestrogenní signály a tudíž potlačit signalizaci růstovými faktory přes ERα. 

Kromě poměru ERα:ERß bylo naznačeno, že sestřihové varianty mohou sloužit 

k regulaci velikosti zásobního množství (= poolu) mRNA určené k translaci 

proteinu o plné délce, což řídí expresní úrovně ER tkáňově specifickým 

způsobem.  

Je zajímavé, že ačkoli bylo popsáno velké množství sestřihových variant, 

byla identifikována nebo zkoumána ve vzorcích od pacientek jen hrstka mutací. 

Mimo to většina těchto jednobázových mutací měla malý nebo nepozorovatelný 

vliv na funkci. Avšak může se vyskytovat mnoho “horkých míst” pro spontánní 

mutace ER. Třeba v poměrně krátké otočné oblasti byly nalezeny 3 oddělené 

mutace ERα a jedna z těchto mutací, K303R ERα, byla nalezena v relativně 

vysoké frekvenci v primárním karcinomu prsu. Vazebná doména pro hormon 

představuje velkou část proteinu ERα; proto by nebylo překvapivé, kdyby bylo 

hodně mutací nalezeno v této oblasti.  
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Protože mnoho klinicky ER-negativních tumorů vykazuje expresi 

sestřihových variant a mutací ER, rozvoj nových strategií k identifikaci a 

léčebného zaměření na tyto změněné receptory může přinést značný potenciál v 

léčbě rakoviny prsu (Herynk a Fuqua, 2004).  
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5 DISKUSE 
 

Přibližně v 5 až 10 % případů karcinomu prsu je příčinou onemocnění 

zárodečná mutace genů BRCA 1, BRCA 2, p53, STK11 nebo genů MMR. 

Nosičství mutací v genech BRCA1 a BRCA2 tvoří kolem 90 % všech případů z 

doposud definovaných hereditárních predispozic ke vzniku karcinomu prsu. 

Mutace v BRCA1 a BRCA2, každá jednotlivě, zodpovídá v této skupině přibližně 

za čtvrtinu případů. Mutace ve všech hlavních genech jiných než BRCA mohou 

odpovídat za dalších asi 10 % (Kleibl a kol., 2005; Schulz, 2005). 

 

Na rozdíl od toho, vrozených mutací ER, které by způsobovaly vznik 

karcinomu prsu, je velmi málo. Tak Herynk a Fuqua (2004) uvádějí, že mutace v 

sekvenci ERα jsou poměrně vzácné, objevují se jen u 1 % primárních nádorů. 

Avšak Fuqua a spol. identifikovali somatickou mutaci nukleotidu 908 v ERα v 

hyperplastické tkáni prsu u  34 % pacientek. To je pravděpodobně nutno chápat 

tak, že dotyčná mutace vznikla až po narození – respektive v průběhu 

karcinogeneze nebo následného zhoršování stupně nádorů. 

Popsané bázové mutace z práce Herynk a Fuqua (2004) jsme seřadili do 

následující tabulky č. 4: 

 

 

Kromě nukleotidových mutací je nutno upozornit též na sestřihové 

varianty. Ty jsou u genů BRCA popisovány jako dědičné, kdežto u genů ER opět 

vznikají až v průběhu karcinogeneze a často jsou dokonce fyziologické. Avšak 

mnohé z nich jsou ale naopak zodpovědné za patologii nádoru a např. za 

rezistenci vůči léčbě. 

Přirozené mutace ER α            V  Ý  S  K  Y  T

ERα A86V Je dědičná, 9,5% u zdravých, vyšší tělesná výška, riziko potratů u ER+ karcinomu prsu
ERα K303R Přítomná pouze ve vzorcích nádorů a ne v normální tkáni
Stop mutace 437 ERα Nalezena jen v metastatických lézích
ERα Y537N/Y537S Nalezena u jedné pacientky s ER-negativním metastatickým karcinomem prsu
Tiché mutace ERα Spojení s missens mutací A86V nebo vztah vztahem mezi tichou mutací v kodonu 325 a rakovinou

Přirozené mutace ERß

ERß G250S Nalezena u obézních chlapců
Několik tichých mutací U obézních dětí i u dětí s podváhou
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Analýza (jedné z nejdůležitějších sestřihových variant) ERßcx v jedné 

studii se vorky z normálních prsů a z karcinomů odhalila, že přibližně 54 % 

karcinomů prsu exprimuje variantu ERßcx, zatímco je tato varianta exprimována 

pouze v 9 % vzorků normální prsní žlázové tkáně. 

Dále (v případě ERα) lze např. upozornit, že duplikace exonu 6, byla 

nalézaná u 7,5 % karcinomů prsu. V případě jiných orgánů – bylo nalezeno jen 

20 % z málo diferenrovaných endometriálních adenokarcinomů, které exprimují 

variantu ERα s delecí exonu 7. 

 

Sestřihové varianty popsané v práci Herynk a Fuqua (2004) jsme seřadili 

do následující tabulky č. 5 se zjednodušenými údaji o výskytu nejdůležitějšími 

pro karcinogenezi v mléčné žláze:  

 

 

Za důležité považujeme i údaje o dominantně negativní úloze některých 

sestřihových variant. Herynk a Fuqua (2004) uvádí, že pro dosažení patřičné 

inhibice signalizace zprostředkované divokým typem ERα, je potřebné výrazně 

vyšší množství zmutovaných nebo aberantně sestříhaných dominantně 

negativních receptorů. 

Sestřihové varianty  ER α            V  Ý  S  K  Y  T

Delece exonu 2 Prolaktinom hypofýzy
Delece exonu 3 Častější u nádorů prsu - především u ER-pozitivních a zároveň PR-negativních
Delece exonu 4 Častější u PR-pozitivních karcinomů prsu
Delece exonu 5 Častá i v normální prsní tkáni, ale zvýšená v metastázách karcinomu
Delece exonu 6 Vzácná
Delece exonu 7 Nejčastější varianta v karcinomu prsu - působí výrazně dominantně negativně
Několikanásobné delece exonů Karcinom prsu - na rozdíl od normální žlázy, kde jsou jednoexonové 
Inzerce a duplikace exonů Duplikace exonu 6 je u 7,5 % karcinomů prsu

Sestřihové varianty  ERß            V  Ý  S  K  Y  T

ERß2/ERßcx V 54% karcinomů prsu a pouze v 9% vzorků normální tkáně
Delece exonu 2 Nejsou rozdíly mezi karcinomem prsu a normální tkání 
Delece exonu 3
Delece exonu 4 Žádné rozdíly mezi normálním prsem a karcinomem 
Delece exonu 5 Spojeno s vyšším stupněm nádoru a postmenopauzou
Delece exonu 6 V karcinomech prsu běžná, ale nezdá se být pro tumorogenezi významná
Delece exonu 7 Poměrně vzácná
Několikanásobné delece exonů
Inzerce a duplikace exonů
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Bylo by chybou nezdůraznit zde význam poměru ERα:ERß. Lze citovat, 

že ERß vykazuje pouze slabou na ligandu nezávislou transaktivaci. Proto by měl 

mít heterodimér ERα/ERß menší na ligandu nezávislou (indukovanou například 

cAMP, dopaminem a růstovým faktorem) transkripční aktivitu ve srovnání s 

homodimery ERα/ERα.  

Kromě poměru ERα:ERß bylo naznačeno, že sestřihové varianty mohou 

sloužit k regulaci velikosti zásobního množství (= poolu) mRNA určené k 

translaci proteinu o plné délce, což řídí expresní úrovně ER tkáňově specifickým 

způsobem (Herynk a Fuqua 2004). 

 

Estrogenové receptory a receptory HER2 (ERBB2) jsou onkogeny – 

nikoliv tumor supresorové geny – na rozdíl od BRCA (Schulz, 2005). Proto i u 

českých pacientek je v mnohých nemocnicích vyšetřována amplifikace HER2. O 

možnostech vyšetřování amplifikace genů ER jsme však ani v zahraniční 

literatuře zmínku nenašli, protože námi prostudované práce byly zaměřeny jinak. 

Obrovské množství nalezených mutací BRCA kontrastuje s malým 

množstvím objevených mutací ER. Mohlo by to být způsobeno i značným 

počtem laboratoří zkoumajících BRCA – na rozdíl od mnohem menšího počtu 

laboratoří zkoumajících mutace ER. 

 

V této kapitole jsme se přednostně věnovali genetickým změnám ER, 

neboť to bylo cílem (a je to i v názvu) bakalářské práce. Poznatky o mutacích a 

sestřihových variantách ER by mohly být v budoucnu využity pro účely odlišné 

léčby u různých (přdevším) ER negativních nádorů prsu. Toto pravidlo i výjimky 

z něho jsou popisovány i v české práci Strnad a kol. (1998).  

Ta (jako výjimky) uvádí, že delece exonů 3 a 7 působila dominantně 

negativně na funkci ER a byla nalézána převážně u ER+/PR+ nádorů. U více 

než 30 % hyperproliferujících lézí byla detekována varianta ER s bodovou 

mutací exonu 4. Nebyla nalezena v biopsiích normální tkáně prsu. Ve srovnání 

s normálním ER měla tato varianta dvěstěnásobnou estrogenovou senzitivitu 

(Strnad a kol., 1998). 

 

Jedny z nejzajímavějších údajů se týkají mutace ERα A86V. Je dědičná a 

nachází se u 9,5 % zdravých žen – z čehož se domníváme, že by se mohla při 
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nejmenším ve stejném procentu vyskytovat i u karcinomů prsu. Uvádí ji Herynk a 

Fuqua (2004), ale jde asi o tutéž mutaci, kterou uvádí český autor Strnad (1998). 

Domníváme se, že tato mutace by mohla být kandidátem na rutinní klinické 

vyšetřování u všech pacientek s karcinomem prsu a že by tedy byla pozitivní 

např. u každé desáté pacientky a že by (vzhledem ke svému sklonu k ER 

negativitě) mohla mít specifickou odezvu na některý druh hormonální terapie.  

 

 

 
 
 

6 ZÁVĚR 
 

Česká literatura je na informace o genech, jejichž mutace vedou ke vzniku 

karcinomu prsu, velmi bohatá. Dokonce jsme některé české články nebo 

anglicky psané články českých autorů využily pro doplnění zahraničních 

publikací.  

Z množství námi shromážděných poznatků, zvláště o genech BRCA1, 

BRCA2 a CHEK2, o jejich mutacích a o testování těchto mutací v České 

republice usuzujeme, že je u nás dobré laboratorní zázemí pro testování mutací 

a sestřihových variant ER a PR, které dosud není tolik rozvinuté. V rámci české 

literatury jsme k této problematice našli pouze práci, která po laboratorní stránce 

byla zaměřena jinak. Čerpali jsme proto hlavně ze zahraničních publikací. 
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7 SEZNAM ZKRATEK 
 
ATM   Ataxia Teleangiectasia Mutated 
BRCA 1 Breast cancer gene 1 
BRCA 2 Breast cancer gene 2 
CDK  Cyklin-dependentní kináza 
DCIS  Duktálního karcinomu in situ 
DNA  Deoxyribonukleotidová kyselina 
DHPLC Denaturační vysokoúčinná kapalinová chromatografie 
DSS 1  Deleted in Split Hand/Split Foot 1 
ER  Estrogenový receptor 
FANC  Fanconi anemia nuclear complex  
HA  Heteroduplexová analýza 
HNPCC Hereditary non-polyposis colorectal cancer 
CHEK 2 Checkpoint kinase 2  
MAP  Mitosis Activating Proteins 
MLPA  Multiplex ligation-dependent probe amplification  
MMR   Mismatch repair geny 
MPF  Mitosis promoting factor 
NBS  Nijmegen breakage syndrome 
PALB 2  Partner and localizer of BRCA2  
PCR  Polymerázová řetězová reakce 
PMS  Postmeiotic segregation increased  
PR  Progesteronový receptor 
PTEN   Phosphatase and TENsin homologue  
Rb  Retinoblastom 
STK 11  Serine/threonine kinase 11 
UTR  Netranslatovaná oblast (untranslated region) mRNA 
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