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ZOZNAM POUŹITÝCH SKRATIEK

AT/RT Atypický teratoid/rhabdoid mozgu

CGH Komparatívna genómová hybridizácia (Comparative Genomic 

Hybridization)

CNS Centrálna nervová sústava

CPC Karcinóm chorioidného plexu

CPP Papilómy chorioidného plexu

CR Kompletná remisia

DNA Deoxyribonukleová kyselina

DOD Smrť

ESIOP-N Európska skupina pre neuroblastom

EWS Ewingov sarkóm

FEO Feochromocytom

GIST Gastrointestinálny stromálny tumor

HR Nádor vysokého rizika (High Risk)

I-FISH Interfázická florescenčná in situ hybridizácia (Interphase Fluorescence In 

Situ Hybridization)

ICH Vnútrolebečný tlak

INSS The International Neuroblastoma Staging System

LR Nádor nízkeho rizika (Low Risk)

MB Meduloblastom

MEN 2 Endokrinná neoplázia typu 2

MMR Mismatch Repair Systém

n.d. Not Done

NBL Neuroblastom

PARA Paragangliom

PGL 1–5 Syndróm paranagliom 1–5

PNET Primitívny neuroektodermálny nádor

PR Parciálna remisia

QRT-PCR Reverzná polymerázová reťazová reakciu v reálnom čase

SNP array Jednonukleotidový polymorfizmus (Single Nucleotide Polymorphism)
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SR Nádor stredného rizika (Standart Risk)

SRTC Nádory z malých guľatých buniek (Small Round Cell Tumours)

SSH Sonic Hedgehog signálny dráha

VGPR Veľmi dobrá parciálna remisia

VHL Von Hippel-Lindau syndróm

WNT Signálna dráha Wingless Integration
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ABSTRAKT

Tatiana Labudová: Genetické zmeny u neuroektodermálnych nádorov detekované 

pomocou molekulárne biologických metód

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra antropologie a genetiky 

člověka

Diplomová práca, 75 strán, 8 grafických príloh, 2012

Diplomová práca je zameraná na neuroektodermálne nádory, ktoré tvoria 

významnú skupinu detských nádorových ochorení. Genetický materiál získaný 

od pacientov s diagnostikovaným neuroektodermálnym nádorovým ochorením sme 

vyšetrovali komparatívnou genómovou hybridizáciou (CGH) a interfázickou 

fluorescenčnou in situ hybridizáciou (I-FISH). Cieľom je preukázať chromozomálne 

zmeny a vytvoriť úplný genetický profil. Na základe týchto profilov môžeme určiť 

tumorogénnu kaskádu alebo nádorové špecifické genetické zmeny vedúce k malígnemu 

ochoreniu. Genetický profil, nám v niektorých prípadoch, ako napríklad u neuroblastomu, 

pomáha určiť podtyp ochorenia a jeho biologické správanie.

Kľúčové slová: nádorové ochorenie, neuroblastom, nádory CNS, feochromocytom, 

Ewingův sarkom, neuroektodermálny nádor, komparatívna genómová hybridizácia, 

interfázická fluorescenčná in situ hybridizácia
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ABSTRACT

Tatiana Labudová: Genetic changes in neuroectodermal tumours detected by 

molecular biological methods. 

Charles University in Prague, Faculty of Science, Department of Anthropology and Human 

Genetics

Thesis, 75 pages,8 supplements, 2012

This thesis is concerned to neuroectodermal tumours that make a major group of 

infant tumour diseases. Genetic material gained from patients with neuroectodermal 

tumours was examined using comparative genomic hybridization (CGH) and interphasic 

fluorescence in situ hybridization (I-FISH). The aim of this Thesis is to prove 

chromosomal changes and to create the whole genetic profile. According to these profiles

can be determined tumourgenetic cascade or specific genetic changes that lead to 

malignant tumours. In some cases (f.e. neuroblastoms) the genetic profile helps us to 

determine a subtype of disease and it’s biological behaviour.

Keywords: tumour diseases, neuroblastoma, CNS tumours, pheochromocytoma, 

Ewing's sarcoma, neuroectodermal tumour, comparative genomic hybridization, 

interphase fluorescence in situ hybridization
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1. ÚVOD

Nádorové ochorenia sú výsledkom genetických porúch, ktoré narušili systém kontroly 

delenia somatických buniek. Pre nádory sú typické cytogenetické zmeny, ktoré vyplývajú 

z defektov na génoch zaisťujúcich udržanie chromozómovej stability, integrity a presnej 

mitotickej segregácie. Zmeny v bunke sú dôsledkom mutácií DNA a určitých génov, 

vedúcich k nekontrolovateľnému množeniu bunky. V našej práci sme sa zamerali práve 

na genetické zmeny v neuroektodermálnych nádoroch (neuroblastom, nádory CNS, 

feochromocytom, Ewingov sarkóm), ktoré nie sú iba patognomické, ale majú tiež 

prognostický význam. Dôležité je preto, vždy vyšetriť celý genetický profil a na jeho 

základe určiť tumorogénnu kaskádu alebo biologické správanie sa nádoru. Príkladom 

využitia celogenómového vyšetrenia je výskyt genetických zmien u neuroblastomu. Kde 

zmnoženia alebo straty celých chromozómov nachádzame u pacientov s nízkym rizikom 

ochorenia, a naopak segmentálne zmeny u prognosticky horších skupín, vrátane 

amplifikácie MYCN onkogénnu u nádorov vysokého rizika.
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2. CIELE PRÁCE

 Spracovať vzorku a vyizolovať DNA od pacienta s diagnostikovaným 

neuroektodermálnym nádorom.

 Sledovať zmeny v genóme nádorových buniek u pacientov s diagnostikovaným 

neuroektodermálnym nádorom pomocou molekulárne cytogenetických metód 

(I-FISH, CGH).

 Štúdium tumorogénneho vplyvu preukázaných genetických zmien (delecií a 

amplifikácií) a ich prognostický význam u neuroektodermálnych nádorov.

 Štúdium biologického správania sa jednotlivých druhov neuroektodermálnych 

nádorov.

 Sledovať zatiaľ nepopísané zmeny, ktoré môžu byť dôležité pri vzniku alebo 

prognóze ochorenia.

 Získané dáta porovnať s klinickým priebehom ochorenia a literárnymi údajmi.
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3. TEORETICKÁ ČASŤ

3.1. Nádorové ochorenia

Nádorové ochorenie patrí k jedným z najbežnejších a najťažších ochorení, ktoré sú 

známe nie len v klinickej medicíne, ale aj v širokej verejnosti. Rôzne štatistiky ukazujú, že 

postihuje viac ako tretinu populácie a spôsobuje viac ako 20 % všetkých úmrtí 

vo vyspelých krajinách. Pojem nádorové ochorenie je označenie chorobného procesu 

charakterizovaného nekontrolovateľnou bunkovou proliferáciou, ktorá vedie k vytvoreniu 

nádoru (Thompson, 2001).

Nádory delíme na dva základné druhy, malígne a benígne tumory. Malígny 

(zhubný) nádor pri svojom raste ničí okolité tkanivá, zakladá dcérske ložiská, metastázy, 

a má celkové účinky na organizmus. Benígny (nezhubný) nádor rastie ohraničene a 

metastázy nezakladá, môže však nebezpečne utlačovať okolité štruktúry. Niektoré benígne

nádory sa môžu po čase transformovať na nádory zhubné (Snustad, Simmons, 2009).

Tumory môžu vzniknúť v akomkoľvek tkanive a orgáne, avšak najčastejšie sa 

vyskytujú v oblastiach, kde aj za normálnych podmienok dochádza k značnému množeniu 

buniek, či ich stimulácií, napríklad tráviace ústrojenstvo, priedušky, prsia, ženské pohlavné

orgány, prostata a podobne. Ďalej môžeme nádory rozdeliť na primárne a sekundárne. 

Primárny nádor je nádor vzniknutý prvotne v určitom orgáne, napríklad meduloblastom 

vzniknutý z tkaniva mozočku patriaci medzi nádory CNS. Pojmom sekundárny nádor sa 

označujú metastázy, čiže nádory vzniknuté v inom mieste, než v tom, kde boli nájdené. 

Napríklad karcinóm prsníka alebo pľúc môže metastázovať do mozgu. Príznaky a liečba 

sekundárnych nádorov mozgu je takmer totožná s primárnymi nádormi (Lakomý, 2006).

Bez ohľadu, či sa zhubné bujnenie vyskytuje u jedinca sporadicky, alebo 

opakovane u mnohých členov rodiny ako dedičný znak, považujeme ho za genetické 

ochorenie. Zhubné bujnenie je výsledkom rôznych genetických zmien v génoch 

kontrolujúcich bunkové delenie a bunkovú smrť, ako napríklad aktivačná mutácia vedúca 

k zisku funkcie jednej alely protoonkogénu, chromozómové translokácie, ktoré spôsobujú 

nesprávnu expresivitu génu, strata funkcie oboch aliel alebo dominantne negatívna mutácia 

jednej alely tumor supresorového génu (Thompson, 2001). Oveľa vzácnejšie sú prípady, 
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kedy sú počiatočné mutácie spôsobujúce nádorové ochorenie zdedené v zárodočnej línii 

a vyskytujú sa teda v každej somatickej bunke tela. Medzi autozomálne dominantne 

dedené nádory patrí karcinóm obličiek, retinoblastom, kolorektálny karcinóm, medulárny 

karcinóm štítnej žľazy. Do tejto skupiny patrí aj syndróm Li-Fraumeni. Ide o dedičné 

ochorenie charakteristické zvýšením rizikom vzniku nádorových ochorení, ktoré vznikajú

mutáciou tumor supresorového génu TP53. Fenotypový prejav je veľmi variabilný, no 

najčastejšie sa vyskytuje v týchto šiestich prejavoch: osteosarkómy, sarkómy mäkkých 

tkanív, karcinóm prsníka, adenokarcinóm nadobličiek, nádory CNS a leukémia

(Plevová et al., 2009). Iným príkladom na geneticky podmienený syndróm s autozomálne 

dominantnou dedičnosťou je Von Hippel-Lindauov syndróm (VHL). Pacienti trpiaci týmto 

ochorením majú zvýšené riziko vzniku očných nádorov, nádoru obličiek

a feochromocytomu, teda nádoru vznikajúceho z tkaniva nadobličiek. Molekulárnou 

podstatou syndrómu je mutácia tumor supresorového génu VHL (www.cancer.net).

Jednotlivé druhy ďalej delíme podľa mutácie, ktorá mohla nastať napríklad 

aktivovaným onkogénu, stratou tumor supresorového génu, stratou génu pre reparáciu 

DNA, interferenciou s apoptózou, alebo poruchou integrity genómu. Typ dedičnosti 

u familiárnych nádorových syndrómov poukazuje na fakt, že defekt jediného génu 

zdedeného v zárodočnej línií dokáže naštartovať niekoľkostupňový proces vedúci 

k zhubnému nádoru (Thompson, 2001).

Klasickú teóriu vzniku hereditárneho nádorového ochorenia popísal Knudson

v roku 1971 vo svojej „Teórií dvojitého zásahu“ (Two-Hit) (Snustad, Simpson, 2009).

Podľa nej vzniká nádor až po dvoch časovo nezávislých mutáciách, ktoré môžu byť 

prenesené dedične, alebo vznikajú de novo pôsobením postnatálnych kancerogénnych

činiteľov. Prvý zásah uvedie bunku do predkancerogénneho stavu, v ktorom je schopná sa 

normálne diferencovať, a až druhá mutácia ju transformuje na bunku nádorovú. Jedinci, 

ktorí sú nosičmi geneticky získanej (hereditárnej) nádorovej mutácie, majú priebeh finálnej 

transformácie podstatne jednoduchší a častejší (Koutecký et al., 1997). Napríklad až 15 % 

kolorektálnych karcinómov má hereditárny charakter a je spôsobený vrodenou genetickou 

poruchou (Lukáš et al., 2003). Tumory začínajú na základe DNA mutácie, poprípade viac 

mutácií, postihujúcich jednu epitelovú bunku. Následným delením bunky dochádza 

k hromadeniu ďalších genetických variácií v dôsledku porúch prirodzených kontrolných 

a opravných systémov DNA replikácie. Genetické zmeny môžu nastať v inaktivácií tumor 

supresorových génov (APC, DCC, p53), aktiváciou protonkogénov a funkčných 
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onkogénov (K-ras), alebo mutáciou génov MMR systému (Mismatch Repair System)

(Lukáš et. al, 2003). Bunka začína byť geneticky nestabilná, čo sa prejaví stratou funkcií 

regulujúcich bunkový cyklus a vzniká nekontrolovateľné delenie buniek s vysokou 

inváziou a zakladaním metastáz. Podľa prvotnej mutácie sa rozdeľujú nádory na vrodené 

a sporadické formy (Minárik, Mináriková, 2005).

Obrázok 1: Vznik nádoru (upravené podľa: Thompson, 2001)

Pre nádory sú typické cytogenetické zmeny, ktoré vyplývajú z defektov na génoch 

zaisťujúcich udržanie chromozómovej stability, integrity a presnej mitotickej segregácie. 

Chromozomálne abnormality u nádorov môžu byť numerické (aneuploidia, aneuzomia) 

a štruktúrne, t.j. amplifikácia, delécia, translokácia, alebo inzercia a inverzia

(www.nature.com). Tieto cytogenetické abnormality sú významnými klinickými 

ukazovateľmi prognózy pacienta, napríklad amplifikácia protoonkogénu MYCN

kódujúceho n-myc je spojená s výrazne horšou prognózou u detského malígneho nádoru 

neuroblastomu (Thompson, 2001).

3.2. Detské nádory 

Nádory detského veku sú takmer vo všetkom odlišné od nádorov dospelých 

jedincov a postihujú deti všetkých vekových kategórií od novorodencov až po dorast. 

Najvýznamnejším rozdielom vzhľadom k vývoju ochorenia je rýchly rast a často rýchle 

metastázovanie. Čím mladšie dieťa, tým nápadnejšie a rýchlejšie sú tieto príznaky

(Koutecký et al., 2002). Ďalšou odlišnosťou je pôvod nádorov. U dospelých jedincov 

vznikajú prevažne z ektodermálneho a endodermálneho tkaniva, naopak u pacientov 

detského veku vznikajú z krvotvorného tkania, mezodermy a neuroektodermy (Koutecký
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et al., 2002). Individualitou detského veku sú nádory zmiešané (embryonálne) vznikajúce 

z tkanív dvoch, alebo všetkých troch zárodočných listov.

S tým súvisí aj výskyt jednotlivých druhov nádorov u detí. Najčastejšie sa 

vyskytuje leukémia, na druhom mieste sú nádory centrálnej nervovej sústavy (CNS), za 

nimi malígne lymfómy – neuroblastom a ďalšie (viď graf 1). Rovnako ako u dospelých aj 

u detí je rozdiel výskytu jednotlivých nádorov spojený s vekom, pohlavím dokonca 

rasovými a geografickými rozdielmi (Koutecký et al., 2002).

Graf 1: Zastúpenie nádorov detského veku (upravené podľa: Pavelka, Zitterbart, 2011)

3.2.1. Nádory CNS detského veku

Nádorové ochorenia centrálnej nervovej sústavy u detí sú najčastejšie solídne 

nádory vyskytujúce sa s incidienciou 2,7 – 3,3 na 100 000 detí a sú 1,1krát častejšie

u chlapcov (Pavelka, Zitterbart, 2011). Rozoznávajú sa dva vrcholy výskytu u detí, prvý 

vrchol je do 5 rokov života a druhý nad 10 rokov. Nádory CNS sú v detskom veku 

väčšinou lokalizované infratentoriálne (50 – 55 %), vo viac ako 90 % intrakraniálne a len 

v 10 % intraspinálne (Churáčková, 2008).

Nádory CNS delíme na primárne a sekundárne. Primárne nádory na mozgu sa môžu 

vytvoriť z ktorýchkoľvek typov buniek nachádzajúcich sa v ňom. Len výnimočne sú to 
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neuróny, aj napriek faktu, že ich je v CNS obrovský počet, pretože nemajú signifikantné 

reprodukčné schopnosti. Naopak gliálne bunky sú východiskom takmer polovice 

primárnych nádorov mozgu. Ostatné nádory vznikajú z podporných elementov CNS, ako 

mozgové obaly (meningy), plexus chorioideus (hlavná funkcia výroba mozkovomiešneho 

moku), nervové pošvy alebo krvné cievy. Zvyšné druhy vznikli z perzistujúcich 

embryonálnych buniek, alebo chybnou migráciu germinálnych buniek (Koutecký et al., 

2002).

Väčšina primárnych nádorov na mozgu sú benígne čo znamená, že zostávajú v časti 

mozgu, v ktorej sa vytvorili a nešíria sa do iných oblastí. Nezhubný nádor neobsahuje 

nádorové bunky a zvyčajne sa po odstránení nebude opakovať. Tieto nádory však môžu 

vyvolať príznaky podobné zhubným nádorom, pretože ich veľkosť a umiestnenie v CNS

môže vyvolávať tlak na okolité mozgové centrá, často životne dôležité. Na rozdiel od nich 

malígne primárne nádory obsahujú nádorové bunky a spôsobujú problémy najmä tým, že 

rýchlo rastú a napádajú okolité tkanivá (www.macmillan.org.uk; www.chw.org). Zhubné 

nádory na mozgu sa šíria do iných oblastí tela len veľmi zriedka, a to uvoľňovaním 

nádorových buniek do mozgovomiešneho moku, a tak sa môžu usadiť v rôznych častiach 

CNS ako tzv. implantačné metastázy (Koutecký et al., 2002).

Vznik niektorých mozgových nádorov sa dáva do súvislosti s určitými syndrómami 

a ďalšími faktormi. K vonkajším faktorom patrí najmä ionizujúce žiarenie, ktoré sa 

prekoncepčne in utero môže podieľať na vzniku nádorov CNS, hlavne meningeómov. Tiež 

exogénne imunosupresie u jedincov s transplantovanými orgánmi sa môžu podieľať 

na zvýšení rizika vzniku nádorových ochorení CNS. V neposlednom rade sa na vzniku 

nádorov CNS podieľajú chemické látky (nitrosaminy, polycyklické uhľovodíky, triaziny), 

a to zásahy tesne po narodení alebo in utero (Koutecký, 1997). Vplyv genetických faktorov 

je však zmapovaný oveľa lepšie, ako vplyv faktorov vonkajšieho prostredia. Nádor 

na mozgu u rodiča alebo súrodenca znamená 3 – 9 násobné riziko pre ďalšie dieťa. 

Rizikovým faktorom je aj výskyt nádoru kostí, leukémie, alebo lymfómu v rodinnej 

anamnéze (Pavelka, Zitterbart, 2011). Najznámejšia je asociácia s neurofibromatózou, 

ktorá býva spojená s gliómami optických nervov, alebo inými gliálnymi nádormi. 

Tuberózna skleróza sa častejšie vyskytuje s gliálnymi nádormi, niekedy s ependymomami. 

Pri von Hippel-Lindau je súčasťou klinického obrazu hemangioblastóm, na rozdiel 

od Li-Fraumeniho syndrómu, ktorý predisponuje k mnohopočetnému vývoju nádorov, 

vrátane tumorov CNS (Koutecký, 1997).
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Príznaky mozgových nádorov sú veľmi odlišné u každého jedinca, líšia sa tiež 

umiestnením a veľkosťou nádoru. Vznikať môžu dvomi spôsobmi a to priamou infiltráciou 

mozgových (miešnych) štruktúr – fokálne, alebo stranovo špecifické neurologické poruchy 

spôsobené disfunkciou príslušnej časti mozgového tkaniva, alebo zvýšením 

vnútrolebečného tlaku (ICH) nádorovou masou, alebo mozgovým edémom. Ďalej 

rozlišujeme sekundárne prejavy, kde patria krvné abnormality, kŕče, záchvaty, zmeny 

kvality vedomia až kóma (Churáčková, 2008).

3.3. Histogenetické delenie primárnych nádorov CNS

Nádory CNS delíme z viacerých hľadísk. Ako sme si už vyššie uviedli máme 

primárne a sekundárne nádory, podľa uloženia nádoru ich delíme na intrakraniálne 

a infraspinálne, infratentoriálne a supratentoriálne, a na základe histogenézy sa nádory

CNS delia na:

a) Gliomy

b) Embryonálne nádory

c) Nádory plen

3.3.1. Gliomy

Glioblastomy sú nádory, ktoré sa vyvíjajú z gliálnych buniek v mozgu. Primárne

glioblastomy sa najčastejšie objavujú u starších ľudí, rýchlo rastú a sú takmer vždy 

smrteľné. Naopak sekundárne glioblastomy sa vyskytujú najmä u detí a mladistvých. 

Vyvíjajú sa z menej agresívnych nádorov, z astrocytomov a rastú pomaly, čím lepšie 

reagujú na liečbu. Na vývoji glioblastomov sa podieľajú dva protoonkogény. V primárnych 

gliomoch je často vysoko exprimovaný gén pre receptor epidermálneho rastového faktoru 

a pri sekundárnych gliomoch je často silne exprimovaný proteín kódovaný génom pre 

rastový faktor krvných doštičiek. Mutácie v rôznych supresorových génoch, ako TP53, RB, 

NF2 sa zúčastňujú na tvorbe predovšetkým sekundárnych gliomov (Snustad, Simpson, 

2009). V detskom veku sú mozgové gliomy najčastejšou formou nádorov mozgového 

tkaniva. Podľa tkaniva, z ktorého vznikajú ich delíme na astrocytomy, ependymomy, 
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oligodendrogliomy a nádory chorioidného plexu. Najčastejšie sa vyskytujú astocytomy 

nízkeho grádu (grade I. a II.).

a) Astrocytomy

Vznikajú z astrocytov, zo spojivového tkaniva. Tieto bunky sa nachádzajú nielen 

v mozgu ale aj v mieche, avšak nádory sa častejšie vyskytujú práve v mozgu. U detí sa 

vyskytujú prevažne infratentoriálne (www.aans.org). Astrocytomy delíme do 4 skupín 

podľa stupňa malignity. O zaradení do jednotlivých skupín rozhodujeme podľa počtu 

mitóz spolu s množstvom nekrotických a vazoproliferatívnych zmien v histologickom 

obraze. Vyšetrenie však nie je také jednoduché, pretože vzorky odobrané z rôznych 

častí nádoru môžu vykazovať iné hodnoty, preto je rozhodujúca najmalígnejšia vzorka 

(Urbánek, 2008). Jednotlivé skupiny astocytomov sa označujú rímskymi číslicami I –

IV a podľa stupňa malignity sa ešte delia na benígne formy I – II (low grade glioma) 

a malígne formy III – IV (high grade glioma). Svetová zdravotnícka organizácia ich 

delí na pilocytický astrocytom (stupeň I), difúzní astrocytom (stupeň II), anaplastický 

astrocytom (trieda III) a glioblas-Toma (stupeň IV).

U astrocytomov boli preukázané štrukturálne a numerické abnormality na 1., 6., 7., 9.,

10., 19., 22. a pohlavných chromozómoch. Pri malígnych formách ide najčastejšie 

o zmnoženie 7., deléciu 10. a 22., deléciu krátkeho ramienka 9. chromozómu. Naopak 

benígne formy majú buď normálny karyotyp, alebo stratili jeden z pohlavných 

chromozómov, poprípade majú polyzómiu 7., monozómiu 10. a 22. Strata krátkeho 

ramienka 9. chromozómu sa odráža v delécií CDKN2 génu, ktorý sa nachádza v tejto 

lokalite. Táto delécia sa vyskytuje dvakrát častejšie u glioblastomov s amplifikáciou 

EGFR, ktorá je typická pre 1/3 pacientov, predovšetkým dospelých (Cullinane et al., 

2003). 

b) Ependymom

Ependymom vzniká prevažne z neoplastických ependymových buniek. Ide 

o najčastejšie nádory miechy tvoriace 50 – 60 % všetkých miechových gliómov 

(www.atlases.muni.cz). Taktiež sú tretie najčastejšie typy nádorov mozgu postihujúce 

deti. Viac ako 50 % pacientov je mladších ako 5 rokov, a 70 – 80 % je mladších ako 

8 rokov v čase diagnostikovania ependymomu (Berrak, Özek, 2010). Nádor sa môže 

objaviť v ktoromkoľvek mieste komorového systému, najčastejšie v zadnej jame, 
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postranných komorách a miechovom kanály. U detí sa vyskytuje najmä v oblasti 

IV. mozgovej komory (www.geocities.ws; www.atlases.muni.cz). Ďalším dôležitým 

faktom je, že mladšie deti majú horšiu prognózu, čo súvisí s prítomnosťou väčšieho 

množstva nezrelého nervového tkaniva u mladých pacientov a vedie k agresívnejšiemu 

správaniu ependymomu (Berrak, Özek, 2010). S vekom pacienta súvisia aj genetické 

zmeny v nádore. U detí s vekom nižším ako 3 roky sú najčastejšími chromozomálnymi 

zmenami delécia krátkeho ramienka 9. chromozómu a zmnoženie dlhého ramienka 

9. a 10. chromozómu. V niektorých prípadoch tu môžeme nájsť aj zmnožené krátke 

ramienko 19. chromozómu. Naopak u pacientov starších ako 3 roky sú najčastejšie 

zmeny v podobe straty 13q, 18q a 21q nemej často na 9p. Zmnoženie sa vyskytuje 

na krátkom ramienku 19. chromozómu s oveľa vyššou frekvenciou, ako u detí s vekom 

nižším ako 3 roky. Kombinovaná prítomnosť straty 6p a 13q predpovedá nízke riziko 

prežitia (Pezzolo et al., 2008).

Z histologického hľadiska ide o takmer monotónnu a monomorfnú bunkovú populáciu 

tvoriacu perivaskulárne pseudorozety (tvorené nádorovými bunkami) a ependymové 

rozety (cylindrické bunky). Niekedy sa môžu v nádoroch vyskytovať nekrotické 

ložiská alebo kalcifikácie (Cullinane et al., 2003).

Ependymom podobne ako iné nádory sa ďalej delí napríklad na myxopapilárny 

ependymom, ktorý je vzácnou formou vyskytujúcou sa v oblasti miechového kónusu

a fillum terminale (stenčeného pokračovania miechy) (www.geocities.ws). Iným typom

je anaplastický ependymom, nádor so známkami anaplázie, mitoticky aktívny a bunky 

sú cytologicky polymorfné (www.atlases.muni.cz; www.geocities.ws). Ependymomy 

sú chemoradiorezistentné nádory a preto je ich liečba veľmi náročná, pokiaľ nie je 

možné vykonať chirurgický zákrok. A práve preto hlbšie poznanie mechanizmov 

vzniku tohto ochorenia môže napomôcť vytvoreniu úspešnej liečby.

c) Oligodendrogliom

Oligodendrogliom je difúzne rastúci nádor tvorený bunkami, ktoré morfologicky 

zodpovedajú oligodendrogliám. Vyskytuje sa prevažne v bielej hmote mozgových 

hemisfér a postihujú najčastejšie frontálne laloky. U detí sa vyskytuje len 6 % všetkých 

nádorov, najčastejšie okolo 10. roku života (www.atlases.muni.cz; www.geocities.ws).

http://www.atlases.muni.cz/
http://www.atlases.muni.cz/
http://www.geocities.ws/
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Z histologického hľadiska ide o málo monomorfné gliomy so všeobecne nízkou 

mitotickou aktivitou. Pre oligodendrogliom je typická delécia oblasti 19q13.3 a 1p36, 

ktorá je spojená s lepšou prognózou a odpoveďou na liečbu (Zemanová et al., 2006).

Anaplastický oligedendrogliom je oligodendrogliom s fokálnymi a difúznymi 

známkami anaplázie s vysokou mitotickou aktivitou. Nádor však vzniká najmä 

u dospelých s prevahou u mužov (www.atlases.muni.cz).

d) Nádory chorioidného plexu

Ide o nádory vznikajúce z plexu chorioideus, nachádzajúce sa hlavne v postranných 

komorách a v III. a IV. mozgovej komore. U pacientov detského veku sa vyskytujú 

častejšie ako u dospelých a tvoria asi 20 – 40 % všetkých nádorov chorioidného plexu. 

Delíme ich na karcinómy chorioidného plexu (CPC) a papilómy chorioidného  plexu

(CPP). Pre karcinóm sú typické ložiská nekróz a dochádza k invázií do mozgu. Mitózy 

sú početné, na rozdiel od papilómu, kde mitotická aktivita nebýva prítomná

(www.geocities.ws). Karcinóm chorioidného plexu bol popísaný aj v súvislosti 

s Li-Fraumeniho syndrómom v rodinách, ktoré sú nositeľmi mutácie génu TP53, ktorý 

je umiestnený na chromozóme 17p13.1. Mutácia tohto génu spôsobuje stratu funkcie 

p53 a predlžuje polčas rozpadu tohto proteínu. Komparatívna genómová hybridizácia 

odhalila aj nasledovné zmeny na 12p, 12q a 20p (60 %); 1., 4q a 20q (53 %); 4p 

(47 %); 8q a 14q (40 %); 7q, 9p a 21. (33 %); 22q (73 %); 5q (40 %); 5p a 18q (33 %).

Nakoniec sa ukázalo, že prognosticky významné je zmnoženie 9p a delécia 10q 

chromozómu, ktoré súvisia s významne dlhším prežitím pacienta (Gopa et al., 2008).

3.3.2. Embryonálne nádory

Embyonálne nádory spolu s gliálnymi patria medzi najčastejšie nádory CNS u detí. 

Táto skupina zahrňuje meduloblastom (MB), supratentoriálný primitívny 

neuroektodermálny nádor (sPNET), ependymoblastom, meduloepitheliom a atypický 

teratiod/rhabdoid mozgu (AT/RT) (Zitterbart et al., 2004).

http://www.atlases.muni.cz/
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Meduloblastom tvorí 70 – 80 % embryonálnych nádorov CNS a je tvorený 

tkanivom mozočku. Patrí medzi najčastejšie zhubné nádory mozgu v detskom veku a tvorí 

15 – 20 % všetkých primárnych nádorov CNS a podobne ako iné nádory môže byť spojený 

s hereditárnymi ochoreniami, ako Turcotov syndróm (Cullinane et al., 2003). Vekový 

výskyt má dva vrcholy, prvý medzi 2. až 4. rokom a druhý vrchol medzi 6. až 8 rokom 

života s miernou prevahou u chlapcov (Zitterbart et al., 2010). Spomedzi intrakraniálnych 

nádorov má meduloblastom najväčšiu tendenciu šíriť sa leptomeningeálne. Až 90 % 

metastáz sa vyskytuje v rámci kraniospinálnej osi, sekundárne metastázy nájdeme 

najčastejšie v kostiach, kostnej dreni, lymfatických uzlinách, pečeni a pľúcach (Koutecký, 

1997). U meduloblastomu sa tiež ako prognostické ukazovatele používajú molekulárne 

genetické ukazovatele, pomocou ktorých ich delíme na 4 podskupiny. Prvou podskupinou 

je WNT, ktorá je typická veľmi dobrou prognózou a dlhodobým prežitím pacientov. 

Vyskytuje sa najmä v detskom veku a názov má podľa WNT signálnej dráhy. Bežná je pre 

ňu delécia 6. chromozómu a mutácia CTNNB1 génu. Druhou podskupinou je SSH 

s názvom od signálnej dráhy SHH (Sonic Hedgehog), ktorá sa vyznačuje zmnožením 

3q, deléciou na 9q a 10q chromozóme a amplifikáciami GLI2 a MYCN onkogénnu.

Pacienti s diagnostikovaným SHH meduloblastomom sú infantilného veku, alebo dospelí

pacienti. Meduloblastom tretej podskupiny alebo tzv. „klasický meduloblastom“ je 

charakteristický zmnoženiami 7., 1q, 17q, 18q, deléciami na 8. chromozóme, 11p, 5q, 10q, 

16q, inverziou 17q a MYC amplifikáciou. Typický je pre jedincov v detskom veku a má 

veľmi zlú prognózu. Posledná skupina, meduloblastomy štvrtej skupiny, sa vyskytuje

u detských pacientov a z prognostického hľadiska patrí do strednej skupiny. Z genetických 

zmien sa vyznačuje zmnoženiami 7., 17q, 18q, deléciami 11p, 8. a gonozómu X, inverzie 

17q a v neposlednom rade amplifikácie CDK6 a MYCN onkogénnu (Taylor et al., 2012).

Primitívny neuroektodermálny nádor (PNET) patrí do skupiny embryonálnych 

nádorov, ale prognóza je oveľa horšia ako u meduloblastomu. Vzhľadom 

k nediferencovanému vzhľadu nádorových buniek sa predpokladá, že vzniká

z nediferencovaných mezenchymatických buniek (McCabe et al., 2006). Medzi negatívne 

prognostické znaky PNET-u patrí polyzómia 2. a 8. chromozómu, amplifikácia MYCN

onkogénnu, ktorá bola zistená u 50 % prípadov. A nakoniec zmnoženie 19q13.41-42, alebo 

amplifikácia sú spojené negatívnymi klinickými výsledkami (Eberhart, 2011).
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Atypický teratoid (AR) a rhabdoid (RT) mozgu sú vysoko malígne nádory CNS, 

a v porovnaní s inými nádormi majú veľmi agresívne biologické správanie. Vyznačujú sa 

komplexnou histomorfológiou, ktorá môže viesť k zlej diagnóze. Najčastejšie sú u malých 

detí do troch rokov s prevalenciou 1 – 2 % zo všetkých nádorov CNS (Woehrer et al., 

2010). Približne polovica sa tvorí v mozočku a mozgovom kmeni, kde sú uložené životu 

dôležité riadiace centrá. Vznik AT/RT je často viazaný na zmenu nádor supresorového 

génu SMARCB1, ktorý kontroluje rast buniek a nachádza sa v oblasti 22q11.2

(www.cancer.gov). Ide o supresorový gén kódujúci jednu z desiatich podjednotiek 

SWI/SNF komplexu regulujúceho transkripčnú aktivitu. Inaktivácia oboch kópií génu 

vedie k strate expresie génu, ktorú je dôležité odhaliť pre výberu adekvátnej liečby.

3.3.3. Nádory plen

Nádory mozgových plen, čiže meningeomy, vyrastajú z arachnoidea mozgu. Sú 

pomerne časté a tvoria asi 25 % všetkých intrakraniálnych nádorov u dopelých. Majú 

špecifický tvar a ohraničenie, spojené sú s dura mater a utláčajú mozgové tkanivo bez toho, 

aby do neho prerastali. Intraventrikulárne meningeomy vychádzajú z plexu chorioideus 

a utláčajú priľahlé tkanivo. Nádory rastú pomaly a ojedinele, sú benígne. Malígne formy sú 

vzácne, avšak, ak nie sú odstránené spôsobujú smrť pacienta tlakom na mozgové tkanivá.

Z chromozomálnych zmien sa preukázala monozómia 22. a tiež aneuploidia, ale ich 

prognostický význam zatiaľ nie je stanovený (Cullinane et al., 2003). 

3.4. Neuroblastom

Neuroblastom (NBL) je malígny embryonálny nádor v detskom veku, ktorý vznikol 

z nezrelých a nediferencovaných buniek neurálnej lišty. Príčina vzniku nie je jednoznačne 

preukázaná, aj keď ide o druhý najčastejšie sa vyskytujúci nádor v detskom veku 

(po nádoroch CNS). V krajinách Európy a Severnej Ameriky je neuroblastom ročne 

diagnostikovaný 8 – 9 deťom na milión detí vo veku menej ako 15 rokov. Je častejší 

u chlapcov v pomere 1,2:1 ako u dievčat a priemerný vek stanovenia diagnózy je 2 roky

(Vícha, Eckschlager, 2008).
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Asi 70 % primárnych nádorov vzniká v retroperitoneu, polovica z nich z drene 

nadobličky a druhá polovica z paraganglií a viscerálnych sympatických ganglií brušnej 

alebo panvovej oblasti. Ďalších 25 % vyrastá z ganglií hrudníkovej a krčnej oblasti, kde je 

časté zasiahnutie chrbticového kanála, ktorým prerastá paravertebrálny nádor.

Zostávajúcich 5 % patrí panvovým neuroblastomom, ktoré sú veľmi ojedinelé (Vícha, 

Eckschlager, 2008).

Neuroblastom je charakteristický značnou biologickou variabilitou. V typickej

malígnej forme rastie väčšinou rýchlo a má veľkú tendenciu metastázovať najmä do kostí, 

kostnej drene, miazgových uzlín a u najmenších detí (novorodencov a kojencov) aj 

do pečene a kože. V období stanovenia diagnózy majú až dve tretiny pacientov 

detekovateľné metastázy (často sú prvými príznakmi nádoru) a viac ako polovica z nich 

má nepriaznivú prognózu (Vícha, Eckschlager, 2005).

Neuroblastom patrí medzi hereditárne nádorové ochorenia. Správa sa ako 

autozomálne dominantné ochorenie a predpokladá sa, že až 22 % všetkých ochorení 

neuroblastomomu môže byť výsledkom germinálnej mutácie. Gén pre predispozíciu 

k neuroblastomu, zatiaľ známy nie je, u familiárneho ochorenia sa predpokladá lokalizácia 

na krátkom ramienku chromozómu 16 v oblasti 16p12-13 (Štěrba et al., 2004).

Jednou z najdôležitejších genetických zmien v genóme neuroblastomu je 

amplifikácia NMYC onkogénnu (najmä v bunkách s najagresívnejším správaním). Tento 

onkogén kóduje proteín s funkciou transkripčného faktora, ktorý môže pri svojej 

overexpresií viesť k regulácií bunkového cyklu a nekontrolovateľnej proliferácií. Gén 

pre NMYC je lokalizovaný na krátkom ramienku 2. chromozómu (2p23-pter) a jeho 

nadmerná expresia prispieva k malígnemu potenciálu bunky (Štěrba et al., 2004; Mazánek 

et al., 2008). Takmer vždy je amplifikácia NMYC sprevádzaná s deléciou 1p, alebo 

zmnožením 17q (Vícha, Eckschlager, 2005). Amplifikácia je spojené najmä s pokročilým 

štádiom ochorenia, a u detí s nižšími štádiami znamená veľmi zlú prognózu. Rozsiahla 

štúdia v Spojených štátoch skúmajúca viac ako 3000 detí s týmto ochorením preukázala, že 

NMYC onkogén je amplifikovaný iba u 4 % pacientov s klinickým štádiom I a II (dlhodobé 

prežitie), približne u 8 % pacientov zo štádiom IVs (dlhodobé prežitie cca 90 %) a až vo 

viac ako 32 % bola amplifikácia tohto onkogénu preukázaná u pokročilých štádiách III

a IV (dlhodobé prežitie iba v 30 %) (Štěrba et al., 2004; Mazánek et al., 2008).

Najčastejšou zmenou typickou pre neuroblastom je zmnoženie genetického 

materiálu na dlhom ramienku chromozómu 17, najmä v regióne 17q22 – 17qter. Táto 
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zmena je často spojená s inými abnormalitami, ako amplifikáciou MYCN, deléciou 1p, 3p 

a 11q (Betts et al., 2005). K strate 1p a 11q dochádza v dôsledku nebalancovanej 

translokácie 17q na príslušné chromozómy, ktorá je typická pre pokročilejšie štádia 

neuroblastomu, zatiaľ čo u ranných štádií býva zmnožený materiál 17q v intaktnej forme 

(Lastowska et al., 1997).

Predpokladá sa, že delécia krátkeho ramienka chromozómu 1p36-1pter, nemá 

prognostický význam v dĺžke prežitia pacienta, avšak strata tohto regiónu je potrebná 

pri tumoregenéze, pretože nesie gény s funkciou tumor supresorového proteínu a uľahčuje 

metastázovanie (Štěrba et al., 2004; Mazánek et al., 2008).

Je možné, že na patogenéze neuroblastomu sa podieľa viac tumor supresorových 

génov, pretože sú popísané delécie aliel aj na 2q, 3p, 9p, 11q, 13q a 14q. Prognosticky 

významné sú ešte delécie 3p a 11q, ktoré sú opäť negatívnym prognostickým znakom 

a vyskytujú sa v korelácií s vyššie uvedenými zmenami (Vícha, Eckschlager, 2005).

Delécia 11q je spojená s metastatickým relapsom, čo umožňuje identifikovať 

pacientov so zvýšeným rizikom rekurencie (Chen et al., 2004). Pokiaľ je zároveň 

preukázaná delécia 1p a 11q, je častejšie preukazovaný relaps ochorenia pri dobrej 

odpovedi na primárnu liečbu a to aj po rokoch. Tento relaps veľmi často vedie k úmrtiu 

pacienta (Simon et al., 2006). Spolu s deléciou 11q sa často objavuje strata 3p a táto 

kombinácia poskytuje bunkám rastovú výhodu, spája sa s agresívnejšími formami tumorov 

(Breen et al., 2000).

V roku 1997 Brodeur et al. navrhli klinicko-genetickú klasifikáciu neuroblastomu 

(viď obrázok č. 2) na základe retrospektívnej analýzy. Podľa tejto schémy sa pacienti delia 

do troch rizikových skupín. Pacienti s najpriaznivejšou formou neuroblastomu sú buď 

sledovaní v pravidelných intervaloch po predošlej biopsií nádoru (časť týchto nádorov 

sama zaniká apoptózou, alebo sa zmení na benígne formy nádorov), alebo liečení 

chirurgicky radikálnym odstránením nádoru. Napriek tomu majú najlepšie výsledky 

a prežívajú takmer v 100 %. Naopak pacienti s neuroblastomom najvyššieho rizika 

sú liečení pomocou chemoterapie, chirurgickej liečby, megachemoterapie a s autológnou 

transplantáciou hematopoetických progenitorových buniek, rádioterapie a bioterapie, no 

napriek tomu 60 – 70 % pacientov umiera (Vícha, Eckschlager, 2008).
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Obrázok 2: Rozdelenie prognostických skupín neuroblastomu na základe preukázaných 

genetických zmien Brodeur 2003 (upravené podľa: Vícha, Eckschlager, 2008)

Iné delenie je navrhnuté podľa medzinárodného systému (INSS, The International 

Neuroblastoma Staging System), ktorý delí štádia na nižšie priaznivé (I, IIA, IIB a IVs) 

a vyššie nepriaznivé, alebo metastatické štádia (III a IV). Štádia I a II sa vyznačujú 

lokalizovanými tumormi a štádium IVs zahrňuje iba kojencov (s možným metastatickým 

postihnutým kože, pečene alebo kostnej drene, nie však kostí). 

Pre rozdelenie do rizikových skupín sa berú do úvahy nielen molekulárne 

biologické zmeny (prítomnosť segmentálnych zmien, amplifikácie MYCN, DNA 

diploidie), ale tiež ďalšie faktory dôležité pre prognózu ochorenia. Pacienti sú tak 

rozdeľovaní do prognostických skupín s nízkym, stredným a vysokým rizikom na základe 

klinického štádia (INSS), veku pacienta v dobe diagnostikovania nádoru, histológie, DNA 

indexu a molekulárne biologických znakov.
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Obrázok 3: Rozdelenie do klinických  štádií podľa medzinárodného systému INSS

(upravené podľa: www.nant.org)

3.5. Feochromocytom

Feochromocytomy (FEO) sú vzácne neuroendokrinné nádory pochádzajúce 

z chromafínnych buniek drene nadobličiek, ktoré majú schopnosť nielen produkovať, ale aj 

metabolizovať katecholaminy. Klasické feochromocytomy sa nachádzajú v dreni 

nadobličiek, extraadrenálne feochromocytomy, ktoré nazývame paragangliomy (PARA) sa

môžu nachádzať v oblasti brucha, panvy, hrudníka a krku. Napriek tomu, že tieto nádory 

vznikajú z rovnakého tkaniva, majú odlišné klinické prejavy, genetický základ a prognózu.

Prevalencia je pomerne nízka najmä u detí, často je však spojená s niektorým genetickým 

syndrómom, ako napríklad Von Hippel-Lindau, endokrinnej neoplázie typu 2 (MEN 2), 

familiárnou paragangliomatózou a inými (Zelinka, 2007). Z tohto hľadiska je dôležité 

vykonávať genetické vyšetrenie nielen u pacienta, ale v celej rodine.

Príčinou vzniku von Hippel-Lindauovho syndrómu sú zárodočné mutácie VHL

tumor supresorového génu, ktoré majú autozomálne dominantný charakter. V rámci VHL 

syndrómu nachádzame približne 5 % malígnych feochromocytomov a vyskytujú sa 

najčastejšie adrenálne. Z genetických zmien sú pre feochromocytomy vzniknuté 

v súvislosti s VHL syndrómom charakteristické straty 3p a 11p, alebo zmeny celých 

chromozómov 3 a 11 (Vicha et al., 2011).
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Neurofibromatóza typu 1 vzniká v dôsledku mutácie génu NF1, ktorého produktom 

je neurofibromin. Ochorenia sa prejavuje abnormálnym rastom podporných buniek 

centrálnej a periférnej nervovej sústavy, čo spôsobuje vznik väčšieho množstva 

neuroendokrinných nádorov vrátane feochromocytomu (Opocher, Schiavi 2011). 

Ďalším syndrómom, ktorý sa vyskytuje až u 50 % pacientov s feochromocytomom, 

je syndróm endokrinnej neoplázie 2 typu (MEN 2). Vzniká mutáciou protoonkogénu RET.

Pre nás je dôležitým klinickým prejavom syndrómu výskyt karcinómu štítnej žľazy, ktorý 

väčšinou predchádza vzniku feochromocytomu a vyskytuje sa s penetráciou viac ako 90 % 

do 50. roku života(Opocher, Schiavi 2011).

Ďalšie gény, ktoré sú príčinou vzniku najmä paragangliomu, kódujú podjednotky 

mitochondriálneho enzýmu sukcinát dehydrogenázy (gény SDHA, SDHB, SDHC, SDHD a

SDHAF2) a spôsobujú syndróm paranagliom 1 – 5 (PGL1 - 5) (Boedeker, 2011). Ide 

o tumor supresorové gény a príčinou je strata heterozigozity. Mutácie jednotlivých génov 

sú u feochromocytomu prognostickým znakom (Musil, Puchmajerova et al. 2010).

Mutácia génu SDHD sa vyskytuje predovšetkým u krčných paragangliomov, a 

feochromocytomov, metastatická forma ochorenia sa vyskytuje len veľmi zriedkavo

(Opocher, Schiavi 2011). Penetráncia u nosičov SDHD mutácií je vcelku vysoká a 

pohybuje sa medzi 87 – 100 %, ale iba ak mutácia pochádza od otca. K rozvoju ochorenia 

nedochádza vtedy, ak je mutácia zdedená od matky. Priemerný vek pacientov s PGL1 

syndrómom je medzi 20. a 40. rokom (Hensen, Bayley, 2011).

Mutácia génu SDHAF2 spôsobuje syndróm PGL2 podobne ako predošlý gén, len 

ak je dedený od otca. Syndróm PGL3 vzniká ako dôsledok mutácie SDHC génu a tumory 

vzniknuté touto mutáciou sú benígne (Hensen, Bayley, 2011). Naopak syndróm 

paragangliomu typu 4 (PGL4), vzniknutý mutáciou génu SDHB často metastázuje a 

vyskytuje sa v pomerne mladom veku. Mutácie tohto génu môžu byť predispozíciou 

k rozvoju ďalších nádorových ochorení ako Carnaey-Stratakisova syndrómu, 

gastrointestinálných stromálných tumorov (GIST) (Wang et al. 2011)., neuroblastomu a 

papilárných karcinómov štítnej žľazy (Pasini et al. 2011). Posledným génom, ktorého

mutáciou vzniká PGL5, je gén SDHA. Zárodočné mutácie tohto génu spôsobujú 

predovšetkým neurodegeneratívne ochorenia tzv. Leighnov syndróm.

Ďalším významným génom z prognostického hľadiska je gén TMEM127, ktorého 

mutáciou vznikajú výhradne feochromocytomy (Opocher, Schiavi 2011).
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Celkovo sa u feochromocytomov vyskytujú genetické zmeny ako delécia 1cen-p31, 

preukázaná až u 82 % pacientov, ktorá má vplyv na rozvoj nádoru. Delécie boli 

preukázané aj u 3q22–25 (41 %), 11p (26 %), 3p13–14 (24 %), 4q (21 %), 2q (15 %) a 

11q22–23 (15 %). Naopak zmnoženia sa detekovali na 9p (26 %), 19q, (24 %), 17q24-qter 

(21 %), 11cen-q13 (15 %) a 16p (15 %) (Edstrom et al., 2000). Z prognostického hľadiska 

sú dôležité najmä delécia 6q a 17p chromozómov, ktoré majú súvis s malignitou nádoru 

(Dannenberg et al., 2000). Rovnako delécia 11q22.23 bola častejšie preukázaná 

u malígnych foriem a predpokladá sa jej súvis s metastázami (Edstrom et al., 2000). Pokiaľ 

bolo preukázaných viac ako 10 genetických zmien vždy sa jednalo o malígne ochorenia. 

Z tohto pohľadu môže byť vyšetrenie celého genetického profilu klinicky veľmi prínosne 

(August et al., 2004).

3.6. Ewingov sarkóm

K nádorom Ewingova sarkómu patrí Ewingov sarkóm (EWS) kostí aj extraskeletárny 

a periférny primitívny neuroektodermálny nádor. Táto skupina nádorov je po osteosarkóme 

druhá najčastejšia primárna malígna skupina nádorov kostí vyskytujúca sa u starších detí 

a mladších dospelých. Dlho panovali rozpory v názoroch na vznik EWS, ale v súčasnej 

dobe prevláda názor, že má pôvod v prekurzorových bunkách parasympatika. S tým súvisí 

aj variabilná lokalizácia v miestach (kosti a mäkké tkanivá), kde sa vyskytujú pluripotentné 

kmeňové bunky parasympatického nervového systému (Procházka et al., 2007). 

Najčastejšie sa vyskytujú v oblasti panvových kostí, dlhých kostí dolných končatín 

a hrudníka, a mäkkého tkaniva. Výskyt Ewingova sarkómu nie je asociovaný s výskytom 

dedičných ochorení, alebo s inými nádormi. Nie je známy žiadny faktor vonkajšieho 

prostredia podieľajúci sa na etiológii ochorenia. Tumor je podmienený de novo vzniknutou 

somatickou mutáciou a vyskytuje sa sporadicky. 

Ewingov sarkóm patrí do diagnostickej kategórie „nádorov z malých guľatých 

buniek“ (Small Round Cell Tumours, SRTC). Do tejto skupiny sa radí aj neuroblastom, 

rabdomyosarkom a non-Hodgkinské lymfomy. Morfologicky sú tieto nádory 

charakteristické malými bunkami s chudobnou cytoplazmou a veľkým množstvom 

chromatínu, ktorého guľaté jadro obsahuje vyčnievajúce jadierko. Vo svetelnom 

mikroskope sú si jednotlivé druhy SRTC veľmi podobné, preto sa k ich odlíšeniu 



29

používajú už vyššie spomínané molekulárne biologické metódy. Určenie správnej 

diagnózy je veľmi dôležité, pretože liečba každého z nich je odlišná (Eckschlager et al., 

2004). 

Vyznačuje sa špecifickými chromozomálnymi aberáciami postihujúcimi 

22. chromozóm, konkrétne gén EWS nachádzajúci sa na tomto chromozóme. Najbežnejšou 

translokáciou je t(11;22) a menej častou je t(21;22). Okrem translokácií tu môžeme nájsť 

sekundárne zmeny v podobe trizomií alebo tetrazomií 8. a 12. chromozómu, alebo 

nebalancovanú translokáciu t(1;16), ktorá vedie k delécií 16q a k zmnoženiu 1q. 

Translokácia t(1;16) nie je úplne typická pre Ewingov sarkóm ale vyskytuje sa aj 

u Wilmsovho nádoru, retinoblastomu a iných. Skupina pacientov, u ktorých sa táto zmena 

vyskytuje má časté metastázy a relaps (Stejskalová, 2002).

Prognostický význam bol odhalený u trizomie čí terazomie 8. chromozómu 

a nebalancovanej translokácie, ktoré majú nepriaznivú prognózu. Ďalej sa u týchto nádorov 

nachádza zvýšená expresia onkogénov c-myc, c-myb a c-mil/c-raf a býva amplifikovaný 

gén c-myc. (Procházka et al., 2007).
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4. MATERIÁL

Ako materiál sme v našej práci použili vzorky nádorových tkanív získané od pacientov 

liečených na Klinike detskej hematológie a onkológie UK 2. LF a FN Motol, ktorí mali 

diagnostikovaný niektorý z neuroektodermálnych nádorov. Vzorky boli odoberané 

pomocou biopsie tumorov, alebo išlo priamo o kúsky nádorov, ktoré boli po odobratí 

z patológie následne zamrazené. V našom laboratóriu bola zo vzoriek izolovaná DNA 

a následne overovaná na spektrofotometry a elektorforéze. DNA s rôznou koncentráciou 

bola potrebne nariedená a ďalej spracovávaná, alebo zmrazená. 

Celkovo sme spracovali 65 vzoriek od pacientov, z ktorých pre našu prácu bolo 

použiteľných a vhodných len 58 vzoriek. Jednotlivé vzorky sme následne rozčlenili podľa 

typov nádorov a sledovali chromozomálne zmeny typické pre jednotlivé nádory. 

Druh nádoru Počet vyšetrených vzoriek

CNS 10

Neuroblastom 21

Feochromocytom 13

Ewingov sarkóm 14

Spolu 58

Tabuľka 1: Počet vyšetrených vzoriek v jednotlivých skupinách neuroektodermálnych 

nádorov
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5. METÓDY

Chromozomálne zmeny v genóme sme v našej práci preukazovali pomocou dvoch 

molekulárne cytogenetických metód, a to CGH a I-FISH. Tieto zmeny často určujú 

biologické správanie nádoru a sú prognostickým znakom.

5.1. CGH

Komparatívna genómová hybridizácia (CGH) je molekulárne cytogenetická 

technika, ktorá umožňuje vykonávať porovnávaciu analýzu chromozomálnych zmien 

v celom genóme počas jednej hybridizačnej reakcie. Pri tejto metóde je izolovaná 

a označená modifikovanými nukleotidmy (dUTP-FITC) celková DNA testovaného vzorku, 

v našom prípade nádoru. Rovnako je označená (dUTP-Rhodamin) a hybridizovaná aj 

referenčná vzorka DNA, ktorá je získaná od zdravých darcov. Pre označenie testovanej 

a referenčnej DNA sú použité spektrálne odlišné flourochromy rozlíšiteľné selektívnymi 

filtrami. Referenčná DNA je najčastejšie označovaná červenou farbičkou a vzorka pacienta 

zelenou. Po odfarbení normálnych chromozómov, zostavení karyotypu a registrácií 

fluorescenčného signálu citlivou kamerou je pomocou počítačového programu odhaľovaný 

kvantitatívny pomer fluorescenčných intenzít jednotlivých chromozómov. Takto zistíme 

miesta s vyššou, alebo nižšou intenzitou pozdĺž osi chromozómov, čo zodpovedá 

lokalizácií chromozómových oblastí postihnutých ziskom, alebo stratou DNA sekvencií. 

V prípade, že testovaná DNA neobsahuje žiadne zmeny je zafarbenie všetkých 

chromozómov jednotné. Pokiaľ testovaná vzorka obsahuje nadbytočný materiál, objaví sa 

silnejší signál v cieľových oblastiach hybridizovaných chromozómov, naopak v prípade 

straty genetického materiálu má signál v týchto oblastiach slabšiu intenzitu. Technikou 

CGH zisťujeme nebalancované prestavby v genóme, čiže straty, alebo zmnoženia 

genetického materiálu, nedokáže však odhaliť balancované chromozomálne zmeny 

(translokácie, inverzie). 

Samotný postup CGH pozostáva z niekoľkých krokov a to: nerádioaktívne označenie 

skúmanej DNA (nádorovej aj referenčnej) pomocou nick translácie, príprava zmesí sond, 

hybridizácia, premytie a počítačová analýza.
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1) Nerádioaktívne označenie skúmanej DNA pomocou nick translácie

DNA určenú k označeniu si nariedime na koncentráciu 50 – 200ng/µl 

v destilovanej vode a spočítame objem x zodpovedajúci 1µg DNA. Potrebné 

reagencie v skúmavkách (okrem zmesi enzýmov) necháme roztopiť pri izbovej 

teplote a potom umiestnime na ľad. Do mikrocentrifugačných skúmaviek si 

pripravíme zmesi nukleotidov zmiešaním s pufrom. Do čistých 

mikrocentrifugačných skúmaviek postupne pipetujeme 1µl DNA k označeniu 

(o objeme x), 10µl 0,1 mM dNTP (zmes dATP, dGTP, dCTP v pomere 1:1:1) a 5µl 

0,1 dTTP (zmes dTTP a nukleázovej vody v pomere 1:2), 2,5µl zeleno označeného 

nukleotidu (dUTP) v prípade nádorovej DNA a červeno označeného nukleotidu 

v prípade referenčnej DNA. Do skúmavky doplníme vodu v množstve (17,5 – x) µl 

a 10µl nick translačných enzýmov, následne premiešane, stočíme v ručnej 

centrifúge a inkubujeme 2 – 3 hodiny v inkubátore pri 15°C.Overíme dĺžku DNA 

fragmentov pomocou gélovej elektroforézy. Ideálny rozsah veľkosti maximálnej 

intenzity smeru je medzi 300 – 3 000 bp. Pri väčších dĺžkach fragmentov vložíme 

zmes znovu do 15°C, čas stanovíme podľa dĺžky fragmentov v rozmedzí od 0,5 – 1 

hodiny a dĺžku fragmentov opäť skontrolujeme pomocou gélovej elektroforézy 

a následne reakciu zastavíme zahriatím na 70°C po dobu 15 minút.

2) Príprava sond Mix

V mikrocentrifugačnej skúmavke zmiešame 10µl zeleno označenej skúmanej DNA, 

10µl červeno označenej referenčnej DNA a 20µl ľudskej COT-1 DNA. Ďalej 

pridáme 6µl 3M octanu sodného, 165µl 100% etanolu na zrážanie DNA. Krátko 

vortexujeme a uložíme do mraziaceho boxu -20°C na 15 minút. Následne stočíme 

pri 12 000 rpm pri 4°C 30 minút. Odstránime supernatant a peletu sušíme 

pri izbovej teplote. Potom ju rozpustíme v 3µl purifikovanej vody a 7µl CGH 

hybridizačného pufru a dáme na 2 hodiny do chladničky. Sondu denaturujeme 

zahriatím vo vodnom kúpeli s teplotou 73°C po dobu 5 minút.

3) Hybridizácia

Na sklíčku si označíme hybridizačnú oblasť s metafázami. Ďalej si pripravíme 

denaturačný roztok, ktorého pH upravíme na 7 – 7,5 a zahrejeme vo vodnom kúpeli 

na 73°C. Sklíčka dehydratujeme v etanolovej rade (70 %, 80 %, 90 % a 100 %) 

2 minúty v každom roztoku a následne ponoríme na 5 minút do denaturačného 

roztoku, odkiaľ opäť idú do etanolovej rady na 2 minúty. Usušené sklíčka uložíme 
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na termoblok s teplotou 45 – 50°C k evaporácií zvyškového etanolu. Na sklo 

aplikujeme 10µl denaturovanej sondy, prikryjeme krycím sklíčkom a zalepíme. 

Skla umiestnime do vlhkej komôrky v termostate s teplotou 37°C a hybridizujeme 

48 – 72 hodín.

4) Premytie

Dôležité je upozorniť, že celý postup premytia sa koná v tmavej miestnosti za šera. 

Najprv naplníme falkonu roztokom 0,4xSSC a dáme ju do vodného kúpeľa 

s teplotou 73°C minimálne na 30 minút pred premývaním. Druhú falkonu naplníme 

2xSSC a necháme pri izbovej teplote. Zo skla pomocou ihly odstránime lepidlo, 

dáme dole krycie sklíčko a umiestime do zahriateho roztoku 0,4xSSC, kde 1 – 3 

sekundy sklíčkom pohybujeme a potom necháme 2 minúty stáť. Následne sklo 

presunieme do roztoku 2xSSC a tiež s ním pohybujeme 1 – 3 sekundy a potom 

necháme stáť minútu. Sklo usušíme a nanesieme na neho 10µl DAPI II a priložíme 

krycie sklíčko, zalakujeme.

5) Počítačová analýza

Sklíčko pozorujeme pod fluorescenčným mikroskopom Olympus BX50 a snímame 

vhodné mitózy (s kompletným počtom, s malým prekrytím chromozómov, malým 

počtom deformovaných chromozómov), postačuje okolo 20 až 30 mitóz. Pomocou 

počítačovej analýzy ISIS karyotypujeme, nevhodné chromózomy vyradíme 

z analýzy. Za potrebný minimálny počet považujeme 15 – 20 kópií chromozómov. 

Hybridizačnú reakciu vyhodnocujeme pomocou pomeru fluorescenčných intenzít 

skúmanej a referenčnej DNA, ktoré získame z počítačovej analýzy.

Obrázok 4: Ukážka výsledku CGH s deléciou na 1. chromozóme v oblasti 1p36 pri 

neuroblastome
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Obrázok 5: Ukážka výsledku CGH s gain na 17. chromozóme v oblasti 17q pri 

neuroblastome

Obrázok 6: Ukážka profilu CGH zo ziskom celého chromozómu 2, 7 a 11 pri 

neuroblastome

5.2. FISH

Fluorescenčná in situ hybridizácia je kombinácia cytogenetických a molekulárnych 

genetických metód, ktorej podstatou je naviazanie DNA sondy ku chromozomálnej DNA 

vyšetrovanej vzorky pacienta. Sondu predstavuje malý fragment DNA označený 

fluorescenčným farbivom, ktorý sa viaže na špecifické miesto chromozómu. V súčasnosti 

existuje veľké množstvo sond pre celé chromozómy alebo ich časti, centroméry a mnohé 

gény, pomocou ktorých môžeme určiť numerické alebo štrukturálne zmeny chromozómov 
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v rôznych bunkách a tkanivách. Veľkou výhodou je použiteľnosť FISH aj v nedeliacich sa 

jadrách (v interfáze), je teda vhodná pre bunky solídnych nádorov, kde je ťažké získať 

kvalitné mitózy na vyšetrenie.

Obrázok 7: Ukážka zmien FISH metódy pri neuroblastome: A- normálny stav; 

B- delécia 1p36; C- amplifikácia MYCN onkogénnu; D- gain 17q 

Obrázok 8: Ukážka výsledku s amplifikáciou MYCN onkogénu pri neuroblastome (viac 

ako štvornásobok kontrolnej próby, preto potreba overiť FISH metódou)
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Postup vyšetrenia:

1) Vyšetrované tkanivo mechanicky deintegrujeme, lyzujeme v pomere 1:9 lyzačným 

činidlom 10 minút pri izbovej teplote a následne centrifugujeme 5 minút pri 1 500

otáčkach, odstránime supernatant a preperieme v 5 ml PBS.

2) Peletu rozsuspendujeme v 10 ml hypotonického roztoku a inkubujeme pol hodiny 

vo vodnom kúpeli pri 37°C. Pridáme 0,5 ml fixačného činidla a scentrifugujeme 

5 minút pri 1 500 otáčkach.

3) K pelete opäť pridáme 2 ml fixačného činidla a dáme do centrifúgy na 5 minút 

pri 1 500 otáčkach a následne tento krok opakujeme trikrát.

4) Peletu opäť rozsuspendujeme v 0,5 ml fixačného činidla a uložíme na noc 

do chladničky.

5) Suspenziu nakvapkáme na „nadýchnuté“ sklo a necháme zaschnúť na histologickej 

platničke pri teplote 40°C.

6) Zaschnuté sklo inkubujeme 30 minút v 2xSSC pri teplote 37°C.

7) Dehydratujeme v zostupnej rade alkoholov (70 %, 80 %, 90 %, 100 %), v každom 

roztoku 2 minúty pri teplote -20°C. Potom dehydratujeme v denaturačnom roztoku 

pri teplote 72°C opäť 2 minúty (teplota musí byť presná, na každé sklíčko +1°C). 

Opäť dáme do rady alkoholov na 2 minúty pri -20°C.

8) Na sklo (tam kde je suspenzia) aplikujeme 10µl denaturovanej sondy (vo väčšine 

prípadov 5 minút 75°C), zakryjeme krycím sklíčkom, oblepíme rubber cementom 

a cez noc inkubujeme vo vlhkej komôrke pri 37°C.

9) Opatrne stiahneme krycie sklíčko a sklo inkubujeme 2 minúty v 2xSSC pri 74°C 

a potom 1 minútu v pufrovanom detergente. Dofarbíme DAPI a prikryjeme krycím

sklíčkom.

10)  Nakoniec hodnotíme najmenej 200 jadier pod fluorescenčným mikroskopom 

Olympus Provis.
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6. VÝSLEDKY

Na Klinike detskej hematológie a onkológie UK 2. LF a FN v Motole sme 

zo všetkých diagnostikovaných nádorov vybrali pacientov s tumormi patriacimi 

do neuroektodermálnej skupiny (nádory CNS, neuroblastom, feochromocytom, Ewingov 

sarkóm). U týchto pacientov sme následne pomocou molekulárne biologických metód 

CGH a I-FISH stanovili chromozomálne aberácie a pacientov zaradili do jednotlivých 

skupín (viď tabuľka 1).

6.1. Pacienti s neuroblastomom 

Po rozdelení jednotlivých vzoriek do skupín nám najpočetnejšiu skupinu vytvorili 

pacienti s neuroblastomom s počtom 21 jedincov z toho 7 žien a 14 mužov. Zatiaľ čo 

metóda I-FISH môže detekovať iba špecifické chromozomálne abnormality v závislosti 

na type zvolenej sondy (u neuroblastomu sa najčastejšie využíva amplifikácia MYCN

onkogénnu, delécia 1p36, delécia 11q a zmnoženie 17q), metóda CGH umožnila sledovať 

aj ďalšie prognosticky významné zmeny (delécie na rôznych úsekoch 3p, zmnoženia na 1q, 

2p a 17q), ale tiež poskytla ucelenejší pohľad na patológiu v karyotype pacienta, pretože 

súčasne stanovuje všetky nebalancované chromozomálne aberácie. Tabuľka 2 ukazuje, že 

všetci naši skúmaní pacienti mali v nádorovom tkanive zmeny na chromozómoch. 

Amplifikáciu MYCN onkogénu malo 33,3 % zo všetkých pacientov s diagnostikovaným 

neuroblastomom, deléciu 1p36 sme preukázali u rovnako u 33,3 % pacientov a 17q 

u 95,2 % pacientov, ale v dvoch prípadoch sme túto zmenu našli viac ako v jednej kópií. 

Z ďalších prognosticky významných zmien sme preukázali delécie 3p u 33,3 %, 11q 

u 57,1 % pacientov a zmnoženia 1p a 2p u 23,8 %, 7. u 61,9 % pacientov 

s neuroblastomom. 
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Pacient Zmeny
G: 1q31-1qter; ampl.MYCN; 5; 6q12-6q25; 11p14-11pter

č.1 D: 1p32-1pter; 11q23-11qter; 17q22-17qter; 22
G: 4q11-4q13.3; 6p22-6pter; 7; 17q; 18

č.2 D: 3p14-3p21; 8; 11q13-11qter; 14q24-14qte; 22q12-22qter
G: 1q23-1qter; 2q31-2qter; ampl. MYCN; 6; 7; 17q21-17qter; 18

č.3 D: 1p22-1pter
G: ampl. MYCN; 17q21-17qter; 18q

č.4 D: 1p32-1pter; 11q22-11qter
G: 2p21-2pter; 11p11-11p14; 13q32-13qter; 17q21-17qter

č.5 D: 4p14-4pter; 11q14-11qter
G: 7; 12q21-12qter; 17q

č.6 D: 11q21-11qter
G: ampl.MYCN; 17q22-17qter

č.7 D: 1p31-1pter
G: 1p13-1p32; 1q23-1q41; 2p16-2pter; 5; 6pter-6q22; 7; 8; 9; 12; 13; 17; 17q; 18;
Xp11-Xp22

č.8 D: p34-1pter; 4p; 6q23-6qter; 11q14-11qter
G: 7; 8; 10; 17

č.9 D: 3; 11
G: 7; 17q12-17qter; Xq22-Xq26

č.10 D: 3p14-3p21; 11q13-11qter
G: 13; 17q

č.11 D: 3p14-3p22; 4p15-4pter; 11q13-11qter; 18p
G: ampl. MYCN; 7; 17q21-17qter

č.12 D: 1p31-1pter; 11p11-11p14; 17pter-17q21
G: 2; ampl. MYCN; 7; 17

č.13 D:
G: 7; 17q

č.14 D: 3p12-3pter
G: ampl. MYCN; 17q21-17qter; 18q21-18qter

č.15 D: 11p31-11pter
G: 7; 11p; 17q21-17qter

č.16 D: 1p34-1pter; 415-4pter; 11q13-11qter
G: 1; 2; 7; 17

č.17 D: 3; 11; 13; 14
G: 7; 17

č.18 D: 14; 15
G: 1q31-1qter; 4q11-4q34; 7; 12q23-12qter; 17; 17q; 18

č.19 D: 3p14-3pter; 4p13-4pter; 8q12-8q21; 11q14-11qter
G:

č.20 D:  4; 14
G: 2; 5p; 8; 11; 12; 14q21-14q24; 17q

č.21 D:

Tabuľka 2: Chromozomálne zmeny u pacientov s neuroblastomom
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6.1.1. Rozdelenia pacientov do skupín podľa Brodeura

Z genetických zmien, ktoré sme u našich pacientov preukázali je možné ich 

rozdeliť do prognostických skupín neuroblastomu podľa schémy Brodeura (viď obrázok 

2). Prvou skupinou označovanou ako „Typ 1“ alebo nízke riziko ozn. LR (Low Risk) sú 

pacienti, u ktorých nachádzame zmnoženie, alebo deléciu celých chromozómov, 

spôsobených poruchou separácii v mitóze. Najčastejšie ide o zmnoženie 6., 7., 17. a 18.

chromozómu. U našich pacientov sme v 75 % preukázali zmnoženie dvoch najčastejších 

a to 7. a 17. Z delécií sú pre LR pacientov typické zmeny na 3., 4., 9., 11. a 14.

chromozóme, ktoré sa opäť preukázali aj u našich pacientov a to v 50 % deléciu 3. a 11.

chromozómu. 75 % pacientov malo deléciu na 7. chromozóme a len 25 % našich pacientov 

preukázalo deléciu na 4. chromozóme.

Ide o najpriaznivejšiu formu neuroblastomu (časť týchto nádorov sama zaniká apoptózou,

alebo sa zmení na benígne formy nádorov) s najlepšími výsledkami a prežitím takmer 

v 100 % prípadoch. Do tejto skupiny sme začlenili 4 pacientov. 

1 2 4 5 X

6 7 8 9 10 12

14 15 16 17 18

19 20 21 22 Y

13

3

11

Obrázok 9: Výsledky CGH u 4 pacientov zo skupiny LR, podľa Brodeura. Červeno sú 

označené straty a zeleno zisky genetického materiálu. Počet farebných línií zodpovedá 

počtu zmien.
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Do druhej skupiny pacientov podľa Brodeurovej schémy, „Typ 2A“ alebo stredné 

riziko ozn. SR (Standart Risk), patria tí, ktorí majú segmentálne zmeny chromozómov a to 

bez amplifikácie MYCN onkogénnu. Najčastejšie zmnoženia sú lokalizované na dlhom 

ramienku 17. chromozómu a delécie na 11q a 14q. U všetkých našich pacientov sme 

preukázali zmnoženie na 17. chromozóme (u niektorých aj viac ako jednu kópiu), čo 

zodpovedá 100 %. Deléciu 11q malo 80 % našich pacientov a deléciu dlhého ramienka 14.

chromozómu malo iba 10 % našich pacientov. Okrem zmien typických pre Brodeurove 

členenie sme preukázali aj množstvo iných aberácií, z ktorých najvýznamnejšie je 

zmnoženie celého 7. chromozómu u 60 % prípadov. Ostatné menej významné zmeny 

môžeme vidieť na obrázku 10. Pacienti s diagnostikovaným SR neuroblastomom prežívajú 

v 80 až 85 %. Do tejto skupiny sme zaradili 10 pacientov.

1 2 4 5 X

6 7 8 9 10 12

14 15 16 17 18

19 20 21 22 Y
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Obrázok 10: Výsledky CGH u 10 pacientov zo skupiny SR, podľa Brodeura. Červeno sú 

označené straty a zeleno zisky genetického materiálu. Počet farebných línií zodpovedá 

počtu zmien.
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Treťou a poslednou skupinou z Brodeurovo členenia sú pacienti „Typu 2B“ alebo 

vysokého rizika ozn. HR (High Risk), ktorí majú veľmi zlú prognózu. Sú liečení pomocou 

chemoterapie, chirurgickej liečby, megachemoterapie s autológnou transplantáciou 

hematopoetických progenitorových buniek, rádioterapie a bioterapie, no aj napriek tomu 

60 – 70 % pacientov umiera. Táto skupina je charakteristická segmentálnymi zmenami 

chromozómov a to spolu s amplifikácie MYCN onkogénnu, ktorá je dôležitým 

prognostickým ukazovateľom. V Brodeurovej schéme sú najčastejšími chromozomálnymi 

zmenami HR neuroblastomu zmnoženie dlhého ramienka 17. a delécia krátkeho ramienka 

1. chromozómu. U našich pacientov sme v 100 % prípadov mali amplifikáciu MYCN

onkogénnu, zmnoženie 17q sa vyskytovalo rovnako u 100 % prípadov, ale deléciu 1p sme 

preukázali iba u 71,5 % pacientov. Aj pri tejto skupine pacientov sme objavili zmnoženie 

7. chromozómu a to u 42 % pacientov, ako vidieť na obrázku 11. 

1 2 4 5 X

6 7 8 9 10 12

14 15 16 17 18

19 20 21 22 Y
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Obrázok 11: Výsledky CGH u 7 pacientov zo skupiny HR, podľa Brodeura. Červeno sú 

označené straty a zeleno zisky genetického materiálu. Počet farebných línií zodpovedá 

počtu zmien.



42

6.1.2. Rozdelenia pacientov do skupín podľa klinickej charakteristiky

Druhé rozdelenie pacientov, ktorému sme venovali pozornosť bolo podľa 

klinických parametrov. V tomto členení sa príslušnosť k jednotlivým rizikovým skupinám 

(LR - nízke riziko, SR - stredné riziko, HR - vysoké riziko) delí na základe posúdenia 

klinického štádia tumorov (INNS - The International Neuroblastoma Staging System), 

veku pacienta v dobe diagnostikovania nádoru, amplifikácie MYCN, histológie a DNA 

indexu. Pre úplnosť zhrňuje tabuľka 3 aj liečebnú odpoveď pacientov nasledovnými 

skratkami: kompletná remisia (CR) znamená prežívanie bez známok ochorenia, veľmi 

dobrá parciálna remisia (VGPR) je výsledkom maximálnej redukcie nádorové masy, a 

parciálna remisia (PR) je menej priaznivá odpoveď na liečbu, pri ktorej sa tumor podarilo 

zmenšiť len čiastočne, no a posledným označením je DOD, ktorý značí úmrtie pacienta. 

Neuroblastom je podľa medzinárodného systému INNS delení na priaznivejšie štádia 

(I, IIA, IIB a IVs) a vyššie nepriaznivé štádia alebo metastatické štádia (III a IV) (viď

obrázok 3).

 Štádium I: nádory sú obmedzené na štruktúru alebo orgán, v ktorom vznikli a môžu

byť kompletne vyoperované. Nádorové bunky nie sú prítomne v lymfatických 

uzlinách. 

 Štádium IIA: lokalizované tumory, ktoré nemožno kompletne odstrániť. 

Nepriliehajúce lymfatické uzliny opäť neobsahujú nádorové bunky. 

 Štádium IIB: lokalizované tumory, niekedy s možnosťou kompletného 

chirurgického odstránenia. Nepriliehajúce lymfatické uzliny sú na výskyt 

nádorových buniek pozitívne, zatiaľ čo tie zväčšené sú negatívne.

 Štádium III: nádory po infiltrácií cez vertikálnu líniu v polovičke tela, ktoré môžu 

a nemusia ovplyvňovať miestne lymfatické uzliny. Ale tiež jednostranne

lokalizované nádory ovplyvňujúce lymfatické uzliny na opačnej strane tela a 

tumory, ktoré sú v strednej línií a rozširujú sa na obe strany buď metastázami alebo 

ovplyvňujú lymfatické uzliny. 

 Štádium IV: j akékoľvek primárne novotvary s metastázami vo vzdialených 

lymfatických uzlinách, kostiach, kostnej dreni, pečeni, koži alebo ďalších 

orgánoch.
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  Štádium IVs: (s = special) lokalizované nádory s metastázami v koži, pečeni a 

alebo v kostnej dreni a vyskytuje sa iba u kojencov (s možným metastatickým 

postihnutým kože, pečene alebo kostnej drene, nie však kostí) (Schell, Bergeron, 

2003). 

Klinické 
štádium Pacient Pohlavie

Vek v 
dobe 

diagnózy Protokol Stav
Doba 

sledovania
1 č.17 M 0,51 LR CR 9,38

1 č.20 F 0,84 LR CR 3,93

2 č.2 M 5,63 SR DOD 6,39

2 č.7 M 1,90 HR-NBL CR 6,25

2 č.9 F 2,78 SR PR 0,25

2 č.16 F 0,24 LR CR 4,70

3 č.19 M 4,13 SR DOD 3,01

3 č.21 M 0,61 SR CR 3,01

4 č.1 M 5,68 HR-NBL DOD 0,99

4 č.3 F 3,59 HR-NBL CR 2,63

4 č.4 M 0,97 HR-NBL DOD 1,80

4 č.5 M 2,92 HR-NBL DOD 0,51

4 č.6 F 3,79 HR-NBL CR 1,04

4 č.8 M 6,78 HR-NBL DOD 3,05

4 č.10 M 2,73 HR-NBL CR 4,90

4 č.11 M 4,30 HR-NBL DOD 2,98

4 č.12 M 3,69 HR-NBL DOD 1,70

4 č.13 F 0,72 HR-NBL DOD 1,90

4 č.14 F 1,25 HR-NBL VGPR 3,47

4 č.15 M 0,48 HR-NBL DOD 2,38

4 č.18 M 1,75 HR-NBL DOD 1,31

Tabuľka 3: Pacienti s neuroblastomom rozdelení podľa klinického štádia INNS

V našom súbore pacientov prevyšovali chlapci nad dievčatami v pomere 2:1. 

Diagnóza bola stanovená v priemernom veku 2,6 roka. Náš najmladší pacient mal 

3 mesiace a najstarší mal v období diagnostikovania nádoru 6 rokov a deväť mesiacov. Až 

66,6 % pacientov zapadalo do skupiny neuroblastomu vysokého rizika, 19 % pacientov 

bolo zaradených do skupiny stredného rizika a do nízkeho rizika sme zaradili iba 14,2 % 

pacientov. Dôležitý je rozdielny počet pacientov v jednotlivých skupinách oproti 

rozdeleniu podľa Brodeurovej schémy. Tam sme v skupine HR mali 33,3 %, v SR 47,6 % 
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a v LR až 19 % pacientov. Rozdiel je spôsobený inými parametrami zaraďovania 

do jednotlivých skupín. Preto sa nám veľká časť pacientov z Brodeurovho stredného rizika 

presunula do vysokého na základe metastáz, ktoré Brodeurove rozdelenie neberie 

do úvahy. 

Graf 2: Porovnanie zaradenie pacientov s NBL do jednotlivých rizikových skupín podľa 

klinického rozdelenia a Brodeurovej schémy

V skupine nízkeho rizika máme 100 % pacientov, ktorí mám prežívajú 

bez akýchkoľvek známok ochorenia a patria do klinického štádia I a II. V skupine 

stredného rizika je už 50 % pacientov mŕtvych, 25 % prežíva bez známok ochorenia 

a zvyšných 25 % má menej priaznivú odpoveď na liečbu a nádor sa podarili zmenšiť len 

čiastočne. Títo pacienti sú zaradený do klinického štádia II a III  V poslednej skupine 

neuroblastomu vysokého rizika máme 64,2 % pacientov po smrti, 7,4 % má maximálnu 

redukciu nádorovej masy a 28,5 % pacientov prežíva bez známok ochorenia. Všetci títo 

pacienti boli zaradený do klinického štádia IV, s výnimkou jedného pacienta prežívajúceho

bez známok ochorenia, ktorý patrí do klinickej skupiny II.
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Graf 3 : Zaradenie pacientov s NBL v rôznych klinických štádiách do jednotlivých 

rizikových skupín

Vplyv jednotlivých parametrov, či už klinických alebo molekulárne biologických, 

sme hodnotili s ohľadom na celkové prežívanie (OS). Miera OS sa vyjadruje pomocou tzv. 

kriviek prežívania, ktoré ukazujú postupný pokles žijúcich jedincov v čase. Z celkového 

množstva pacientov mám zatiaľ prežíva 47,6 %. Na grafe 4 môžeme vidieť krivky 

pre jednotlivé rizikové štádiá, LR, SR a HR. V grafe sa tiež nachádza výsledok štatistickej 

významnosti (ozn. „p“), ktorý porovnáva prežívanie v jednotlivých rizikových skupinách 

medzi sebou. Aj napriek malej vzorke pacientov je pre nás dôležitý signifikancii sa blížiaci 

výsledok porovnania skupiny pacientov s nízkym rizikom, kde nám prežilo 100 % 

pacientov, a skupiny s vysokým rizikom, kde nám prežíva 35,8 %. Jeho hodnota je 0,06.
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Graf 4: Celkové prežívanie pacientov podľa klinických skupín

Z celého genetického profilu, ktorý sme u pacientov s diagnostikovaným 

neuroblastomom preukazovali, nás najviac zaujímali zmeny súvisiace s prognostickými 

vlastnosťami. Amplifikácia MYCN onkogénnu, ktorá ako sme už spomínali v kapitole 3.4, 

je spojená s pokročilým štádiom ochorenia a u detí s nižšími štádiami znamená veľmi zlú 

prognózu. Túto chromozomálnu aberáciu sme dokazovali nielen CGH metódou, ale aj 

I-FISH technikou, tak ako je stanovené Európskou skupinou pre neuroblastom ESIOP-N. 

U pacientov s vysokým rizikom neuroblastomu sme ju našli u 50 %,  naopak pri 

pacientoch stredného rizika sa táto genetická aberácia nepreukázala, čo vyplýva z podstaty 

rozdelenia pacientov a klinických prejavov. Iba pacienti štádia I a mladší ako jeden rok 

s amplifikáciou MYCN nie sú radení do vysokého rizika, ostatní pacienti sú radení 

do vysokého rizika bez ohľadu na klinické štádium a ďalšie biologické znaky.

Najčastejšou zmenou u neuroblastomu je zmnoženie genetického materiálu 

na dlhom ramienku 17. chromozómu. V našej sledovanej vzorke pacientov sa nám 

prítomnosť zmeny na 17. chromozóme potvrdila u 100 % pacientov v skupine HR aj SR. 

Takže môžeme skonštatovať, že táto zmena bola aj v našom prípade najčastejšia 

a najbežnejšia. Dokonca v niektorých prípadoch sme našli viac ako jednu kópiu 
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zmnoženého materiálu 17q chromozómu u jedného pacienta, pripadne zmnoženie celého 

chromozómu odprevádzaného gain 17q.

Ďalšou významnou zmenou genetického materiálu, ktorá nás zaujímala bola delécia 

dlhého ramienka 11. chromozómu. Táto aberácia patrí k negatívnym prognostickým 

ukazovateľom a v mnohých prípadoch je znakom relapsu, ktorý sa môže vrátiť aj 

po rokoch a pre pacienta končí smrťou. V našich vzorkách pacientov sme ju našli u 64,3 % 

vo vysokej rizikovej skupine a v 75 % sa vyskytovala u pacientov stredného rizika.

Z významných prognostických ukazovateľov ešte možno spomenúť deléciu oblasti 

1p36, ktorá nemá prognostický význam v dĺžke prežitia pacienta, avšak strata tohto 

regiónu je potrebná pri tumoregenéze. Táto zmena sa nenachádzala u žiadneho pacienta 

v skupine SR, ale u pacientov s vysokým rizikom bola preukázaná v 42,8 %.

Graf 5: Výskyt najdôležitejších prognosticky významných zmien v závislosti na distribúcií

do rizikových skupín HR a SR

6.2. Pacienti s CNS

Druhou skupinou pacientov, ktorých sme zaradili do skupiny s nádormi CNS bolo 

pomerne málo aj napriek faktu, že ide o najčastejší typ solídnych nádorov u detí. 

S celkovým počtom len 11 pacientov ide o najmenšiu skupiny neuroektodermálnych 

nádorov, ktorú sme v našej práci vyšetrili. V skúmanej vzorke sme mali 7 mužov a 4 ženy. 
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Pre štatistické porovnávanie chromozomálnych zmien je počet jedincov nízky najmä 

z dôvodu ďalšieho delenia na jednotlivé podskupiny nádorov z histologického hľadiska 

(gliomy, embryonálne nádory a nádory plen). Tabuľka 4 uvádza všetky chromozomálne 

zmeny, ktoré sme u pacientov preukázali. Pokiaľ pacient nemá žiadne zmeny nejde 

o nevyšetrenú vzorku, ale o typ nádoru, u ktorého sa chromozomálne aberácie 

nevyskytujú, alebo sú prítomné len ojedinele.

Pacient Pohlavie Podskupina Zmeny
G:

č.1 M Astrocytom D:
G: 

č.2 F AT/RT D: 3q13-3qter; 22q12-22qter
G:

č.3 F AT/RT D: 22
G:

č.4 M AT/RT D:
G:

č.5 F AT/RT D:
G:

č.6 M AT/RT D:
G:

č.7 M Choriokarcinom D:
G:6p21-6qter; 8q21-8qter; 9q32-9qter; 16; 19; 20p-20qter;
21q21-21qter

č.8 M Meduloblastom D: 3pter-3q22; 4; 5q13-5qter; 11; 14q13-14qter; 17;18q
G: 8; 12; 18; 20

č.9 F Meduloblastom D: 10; 17; 19p
G: 1q22-1qter; Amp.l MYCN; 2q24-2q33; 5q14-5q23; 7; 
13q14-13q31; 15q21-15q24; 17q21-17qter

č.10 M PNET D: 1p31-1pter; 9q; 17p; 22
G: 1; Ampl. MYCN; 11q13-11q21; 16; 20

č.11 M PNET D: 10; 11p; 13; 15

Tabuľka 4: Chromozomálne zmeny u pacientov s CNS

Prvou skupinou nádorov CNS sú gliomy, nádory vznikajúce z gliálnych buniek, 

ktoré sa ďalej delia na základe tkaniva z ktorého vychádzajú (astrocytomy, ependymomy, 

oligodendrogliomy a nádory choroideálneho plexu). Medzi gliomy sme zaradili 2 

pacientov, z toho každý patril do inej podskupiny.
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Do podskupiny astrocytomov sme zaradili jedného pacienta mužského pohlavia. 

Tieto nádory, ktoré sa radia medzi gliomy, dostali názov podľa buniek, z ktorých vznikajú. 

Malígne formy astrocytomov sa najčastejšie vyznačujú zmnožením 7., deléciou 10. a 22., 

a tiež deléciou krátkeho ramienka 9. chromozómu. Naopak benígne formy majú buď 

normálny karyotyp, alebo stratili jeden z pohlavných chromozómov, poprípade majú 

polyzómiu 7., monozómiu 10. a 22.. Pacient, ktorý patril do tejto skupiny nemal 

preukázané žiadne chromozomálne abnormality a bol zaradený do podskupiny 

astrocytomov II. stupňa (difúzny astrocytom), tzv. benígnych foriem astocytomov (low 

grade glioma). 

Druhým typom nádoru nádoru patriaceho do skupiny CNS je 

choriokarcinom. Ide o zhubný nádor trofoblastu, ktorý vzniká vnútromaternicovo a patrí 

do podskupiny nádorov chorioidného plexu. Choriokarcinom sa objavil len u jedného nami 

skúmaného pacienta a pre cieľ našej práce nebol až tak významy, nakoľko neprejavoval 

žiadne chromozomálne aberácie.

Druhou skupinou nádorov, ktoré sa zaraďujú medzi nádory CNS, sú embryonálne 

nádory. Sem patrí meduloblastom (MB), primitívny neuroektodermálny nádor (PNET) a 

atypický teratiod a rhabdoid mozgu (AR/RT). Sem nám z celkového množstva 10 

pacientov pripadlo 8 prípadov a to v nasledovnom pomere: MB dvaja pacienti, PNET 

dvaja pacienti a AT/RT štyria pacienti. 

Meduloblastom sa podľa nového delenia, založeného nielen na chromozomálnych 

aberáciach, ale aj signálnych dráhach, delí do 4 podskupín. Toto členenie bolo publikované 

v roku 2012 skupinou Taylor et al., a u našej vzorky pacientov sme nevykonávali dôkazy 

signálnych dráh a preto ich deliť na ďalšie podskupiny nebudeme. Zameriame sa iba na 

chromozomálne abnormality, ktoré sme detekovali CGH technikou. Naši pacienti 

preukázali spoločné zmeny v podobe zmnoženia na 8q a 20q a delécie na 17. chromozóme. 

Pacienti sa líšili najmä v tom, že jeden vykazoval zmeny celých chromozómoch, na rozdiel 

od druhého pacienta, ktorý mal len segmentálne zmeny.

PNET je nádor s celkovo horšou prognózou ako meduloblastom a medzi negatívne 

prognostické znaky patrí polyzómia 2 a 8 chromozómu, a až v 50 % amplifikácia MYCN a 

zmnoženie 19q13.41-42. U obidvoch našich pacientoch sme našli zmenu v podobe 

amplifikácie MYCN onkogénnu. Z ostatných prognostických zmien sme u jedného pacienta 

preukázali zmnoženie na 2. chromozóme. Ďalšie nájdené aberácie neboli významné 

z hľadiska prognózy a sú uvedené v tabuľke 4. 
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Najpočetnejšiu podskupinu medzi nádormi CNS boli piati pacienti 

s diagnostikovaným AT/RT nádorom, išlo o 3 jedincov ženského pohlavia a dvoch 

mužského. Tieto nádory mozgu sú vysoko malígne a majú veľmi agresívne správanie. 

Z chromozomálnych zmien sú pre tieto nádory typické zmeny na 22. chromozóme najmä 

v oblasti 22q11.2, kde je lokalizovaný gén INI1/SMRBCB1. Inaktivácia oboch kópií génu 

vedie k strate proteínovej expresie a možno ju preukázať imunocytochemiou. Aj keď 

delécia na 22. chromozóme patrí k signifikantným zmenám, my sme ju pomocou metódy 

CGH preukázali len u dvoch pacientov z piatich. Pre overenia CGH metódy sme použili 

citlivejšiu metódu SNP array a overovali sme aj stratu génovej expresie INI1 pomocou 

imunocytochemie. U dvoch pacientov sme nepreukázali zmenu ani pomocou SNP array 

metódy, takže počet pacientov zo zmenou na 22q nám stúpol iba o jedného. U jednej 

pacientky sme tiež overili a potvrdili deléciu na 3p, ktorá nie je prognosticky významná 

pre danú skupinu nádorov. Výsledky imunocytochemie nám odhalili negatívnu expresiu 

u 4 pacientov. Jeden pacient vykazoval pozitívnu expresiu génu INI1, no aj tak bol na 

základe morfologických a patologických parametrov zaradený do skupiny AT/RT 

pacientov, nemožno však u neho očakávať zmenu na 22. chromozóme. Naopak u iného 

pacienta, kde sme nepreukázali deléciu 22. chromozómu možno očakávať napríklad 

bialelickú exonovú deléciu, ktorú nie je SNP array schopná odhaliť. U toho pacienta 

nebola preukázaná germinálna ani somatická mutácia.

Obrázok 12: Pacient bez preukázanej zmeny pomocou SNP array s pozitívnym 

výsledkom imunocytochemie na gén INI1
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Obrázok 13: Pacient s preukázanou segmentálnou zmenou v oblasti génu INI1 pomocou 

SNP array s negatívnym výsledkom imunocytochemie, kde sme nepreukázali zmenu 

pomocou chromozomálnej CGH 

Obrázok 14: Pacient s preukázanou segmentálnou zmenou v oblasti génu INI1 pomocou 

SNP array s negatívnym výsledkom imunocytochemie. Výsledok SNP array je úplne 

zhodný s vyšetrením chromozomálneho CGH 
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Jednotlivé zmeny nádorov sme zaznamenali spoločne pre celú skupinu nádorov 

CNS a možno ju vidieť v obrázku 15. Celkovo sme do neho mali zakresliť zmeny 11 

pacientov, ale kvôli faktu, že 5 z nich nevykazovali žiadne zmeny, boli zakreslený iba tí 

u ktorých sa aberácie vyskytovali.

1 2 4 5 X
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Obrázok 15: Výsledky CGH u 11 pacientov zo skupiny CNS nádorov. Červeno sú 

označené straty a zeleno zisky genetického materiálu. Počet farebných línií zodpovedá 

počtu zmien.

6.3. Pacienti s feochromocytomom

Feochromocytomy sú vzácne neuroendokrinné nádory, pokiaľ sa nachádzajú 

extraadrenálne, v oblasti brucha, panvy, hrudníka a krku, nazývame ich paragangliomy. 

Prevalencia je pomerne nízka najmä u detí, často je však spojená s niektorým genetickým 

syndrómom. V našom prípade sme sem zaradili 13 pacientov, z toho 6 detí a 7 dospelých, 

štyri prípady boli diagnostikované ako paragangliomy a deväť ako feochromocytomy
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Pacient Pohlavie Lokalizácia Zmeny
G: 13q13-13q24 

č.1 F PARA D: 1p31.3-1pter; 11p15.1-11pter
G: 10p; 20p

č.2 F FEO D: 1p; 3p22-3qter; 11p15-11pter; 18p11-18pter; 22
G: 

č.3 M PARA D: 3p13-3pter; 11q
G:

č.4 M FEO D: 3; 11
G: 7pter-7q35; 17q22-17qter

č.5 F PARA
D: 1p11-1p35; 3p12-3p24; 14q22-14q23; 17p12-17qter; 
18p11-18pter
G:

č.6 F FEO D: 1p21-1pter 
G: 1q11-1qter 

č.7 M PARA D: 1p11-1pter; 11p11-11pter; 17p12-17pter
G: 7

č.8 F FEO D: 3p14-3pter; 3q24-3qter; 11
G: 15q11-15q12; 16p 

č.9 F FEO D: 1p21-1p34; 3pter-3q13
G:

č.10 F FEO D: 3p12-3pter; 11p12-11pter
G:

č.11 M FEO D: 3p12-3pter; 11p11-11pter
G: 5; 7; 8q; 12q14-12q23; 13

č.12 F FEO D: 1p31-1pter; 3p14-3p21; 6p; 17
G:

č.13 M FEO D: 1p; 3q; 4p16-4pter; 17p11-17q21; 22q12-22qter

Tabuľka 5: Chromozomálne zmeny u pacientov s feochromocytomom

Z chromozomálnych zmien, ktoré sú u feochromocytomov bežne preukázateľné 

sme my, na našej vzorke pacientov detekovali delécie na 1p u 61,5 % pacientov, na 3p 

u 69,2 %,pacientov, na 3q u 53,8 % pacientov a deléciu celého krátkeho ramienka 11.

chromozómu sme preukázali u 53,8 % pacientov. O niečo menšie percentuálne zastúpenia 

mali delécie na dlhom ramienku 11. chromozómu (23 %) a krátkom ramienku 17.

chromozómu (30,7 %). Zo zmnožení sa nám podarilo poukázať len na zmenu na dlhom 

ramienku 17. chromozómu a to u 23 % našich sledovaných pacientov. Ostatné zmeny sú 

zapísané v tabuľke 5 a na obrázku 16.
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Obrázok 16: Výsledky CGH u 13 pacientov zo skupiny feochromocytomov. Červeno sú 

označené straty a zeleno zisky genetického materiálu. Počet farebných línií zodpovedá 

počtu zmien.

Našu skúmanú vzorku sme si rozdelili na deti a dospelých a následne sme porovnali 

najčastejšie sa opakujúce zmeny na jednotlivých ramienkach v rámci chromozómov (viď

graf 6). 

Graf 6: Porovnanie výskytu chromozomálnych zmien u dospelých a detských pacientov. 
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Pre feochromocytomu je typické, že je často spojený s niektorým genetickým 

syndrómom, ako napríklad VHL syndróm, alebo mutáciou niektorých génov, ktoré 

spôsobujú najmä paragangliomy. Opäť sme teda použili okrem metódy CGH, aj metódu 

k dôkazu mutácií DDG a priamu sekvenáciu na preukázanie mutácií jednotlivých génov. 

V našej vzorke pacientov sme zistili mutáciu génov len u štyroch detských pacientov. 

V skupine dospelých jedincov sa nenachádzala žiadna genetická mutácia súvisiaca 

s .výskytom syndrómu. Mutáciu génu VHL, spôsobujúcu syndróm VHL sme preukázali 

u troch pacientov, z toho dvaja mali nádor lokalizovaný v dreni nadobličiek a jeden pacient 

patril do skupiny paragangliomov. Jeden z našich pacientov mal mutáciu VHL génu 

preukázanú až somaticky na rozdiel od ostatných mutácií, ktoré boli germinálne. Pre 

syndróm VHL je charakteristická zmena v podobe delécie krátkych ramienok 3. a 11. 

chromozómu, alebo delécia celých chromozómov 3 a 11. U jedného pacienta sme 

preukázali zmeny celých chromozómov 3 a 11 a dvaja vykazovali segmentálne zmeny 

na 3p. Deléciu na krátkom ramienku 11. mal iba jeden pacient, druhý mal zmenu celého 

dlhého ramienka 11. chromozómu. U štvrtého pacienta s preukázanou mutáciou išlo 

o germinálnu mutáciu SDHB génu, ktorý spôsobuje syndróm paragangliomu typu 4. 

Pomocou CGH sme tu našli zmeny v podobe zmnožení na dlhom ramienku 13. 

chromozómu a deléciu na krátkych ramienkach 1. a 11. chromozómu.

Pacient Mutácia germinálna Mutácia somatická

č.1 SDHB -

č.2 neg neg

č.3 VHL -

č.4 neg VHL

č.5 neg neg

č.6 neg neg

č.7 neg neg

č.8 neg neg

č.9 neg neg

č.10 neg n.d.

č.11 VHL -

č.12 neg neg

č.13 neg neg

Tabuľka 6: Výskyt mutácií  u pacientov s feochromocytomom 

(n.d.= not done)
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6.4. Pacienti s Ewingovým sarkómom

K nádorom Ewingova sarkómu patrí Ewingov sarkóm kostí aj extraskeletárny 

a periférny primitívny neuroektodermálny nádor. Vyznačuje sa špecifickými 

chromozomálnymi aberáciami postihujúcimi 22. chromozóm, translokáciou t(11;22) 

a menej častou t(21;22). CGH nám pomohla rovnako ako u ostatných typov 

neuroektodermálnych nádorov detekovať len nebalancované zmeny v podobe zmnožení 

a delécií biologického materiálu. Z týchto zmien je pre Ewingov sarkóm bežné zmnoženie 

1q, 8. a 12. chromozómu a delécia 16q. Zmeny, ktoré mali naši pacienti ukazuje tabuľka 7.

Pacient Pohlavie Zmeny
G: 

č.1 F D: 4p15.3-4pter
G: 2; 4q; 5; 12; 13q21-13q31; 14; 20p; 21

č.2 M D: 1p34-1pter; 1q41-1q42; 15q22-15q24; 17; 22
G: 1q32-1qter; 8; 21 

č.3 M D: 
G: 8; 12; 21 

č.4 F D:
G:

č.5 M D: 
G: 1q16-1qter

č.6 M D:
G:

č.7 F D:
G: 2; 7pter-7q35; 8; 15q15-15qter; 17q21-17qter; 20q; 21 

č.8 M D: 9p21-9pter; 10; 12q13-12q22; 14q24-14qter; 17p; 18q
G: 2; 8

č.9 M D: 
G: 8

č.10 F D:
G: 2

č.11 F D: 17p; 22
G: 8; 10

č.12 F D: 1p32-1pter; 22
G: 1q; 9q32-9qter; 13; 16p 

č.13 M D: 16q
G: 2q24-2q34; 6q; 12q21-12q22; 13q21-13q31; Xq21-Xqter 

č.14 M D: 22

Tabuľka 7: Chromozomálne zmeny u pacientov s Ewingovým sarkómom
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Našu skupinu pacientov s diagnostikovaným Ewingovým sarkómom tvorilo 

celkovo 14 jedincov. Išlo teda o druhú najpočetnejšiu skupinu, ktorú sme skúmali, 

a zastúpená bola 6 ženami a 8 mužmi. U našich pacientov sme najčastejšie detekovali 

prítomnosť zmnoženia celého 8. chromozómu, v percentuálnom zastúpení 42,8 %. Ďalšie 

zmnoženia, ktoré sa u nás vyskytli u 21,4 % pacientov, sú na 1q a 12. chromozómu. 

Význačnou zmenou je zmnoženie 21. a delécia 22. chromozómu, ktoré sú pre toto 

ochorenie významné z hľadiska ich translokácie. Treba však podotknúť, že z celkového 

výskytu 28,5 % sa iba raz vyskytli u jedného pacienta naraz. Z delécie sme nepreukázali 

žiadnu významnejšiu prognostickú aberáciu. V našej vzorke pacientov sme ešte detekovali 

zmnoženie celého 2. chromozómu (28,5 %) a deléciu krátkeho ramienka 7. chromozómu 

(21,4 %). Pre skupinu nádorov Ewingovho sarkómu je ešte charakteristická nebalancovaná 

translokácia t(1;16), ktorá vedie k delécií 16q a k zmnoženiu 1q. Tento stav sme našli 

u jedného pacienta, avšak neoverovali sme inými metódami, či išlo naozaj o translokáciu 

alebo len o segmentálne zmeny na daných chromozómoch. Súbor všetkých zmien, ktoré 

naši pacienti vykazovali možno vidieť zakreslený na obrázku 17.
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Obrázok 17: Výsledky CGH u 14 pacientov zo skupiny Ewingovho sarkómu. Červeno sú 

označené straty a zeleno zisky genetického materiálu. Počet farebných línií zodpovedá 

počtu zmien.
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Ako sme už vyššie spomínali pre nádory Ewingovho sarkómu sú typické 

translokácie najmä chromozómov 11 a 22. Z molekulárne biologického hľadiska bolo pre 

nás dôležité zistiť, či naši pacienti tieto translokácie mali, alebo nie. Keďže molekulárne 

biologická metóda CGH, ktorú sme si zvolili nedokáže detekovať balancované 

chromozomálne zmeny, ako translokácie alebo inverzie, používali sme na identifikáciu 

týchto zmien reverznú polymerázovú reťazovú reakciu v reálnom čase (QRT-PCR). 

U takmer všetkých našich pacientov, s výnimkou jedného, sme zisťovali, či naozaj 

majú translokáciu t(11;22). Z 13 jedincov, u ktorých sme sa pokúšali identifikovať 

translokáciu sme potvrdili 7 prípadov, t.j.53,9 %. Takže 6 pacienti translokáciu t(11;22) 

nepreukázali (46,1) ako uvádza tabuľka 8. 

Pacient
Translokácia 

t(11;22)

č.1 t(11;22)

č.2 t(11;22)

č.3 t(11;22)

č.4 t(11;22)

č.5 nepreukázaná

č.6 t(11;22)

č.7 nepreukázaná

č.8 nepreukázaná

č.9 t(11;22)

č.10 nepreukázaná

č.11 nepreukázaná

č.12 t(11;22)

č.13 nepreukázaná

č.14 n.d.

Tabuľka 8: Výskyt translokácie t(11;22) u pacientov s Ewingovým sarkómom 

(n.d.= not done)
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7. DISKUSIA

Cieľom našej práce bolo analyzovať skupinu pacientov s diagnostikovaným 

neuroektodermálnym nádorovým ochorením. Celkovo sme do analýzy zaradili 

58 pacientov. Zhodnotili sme u nich výskyt chromozomálnych aberácií detekovaných 

molekulárne biologickými metódami CGH a I-FISH. Hľadali sme rozdiel v zastúpení 

jednotlivých zmien v rôznych skupinách neuroektodermálnych nádorov, ktoré slúžia ako 

prognostické ukazovatele. Následne sme pacientov rozčlenili do daných skupín 

a porovnávali výskyt aberácií u jednotlivých typov nádorov a ich vplyv na prežitie 

pacientov. 

Zo štatistického hľadiska bola pre nás najdôležitejšia vzorka pacientov 

s neuroblastomom, ktorá bola najpočetnejšia (21 jedincov). Najprv sme sa venovali 

začleneniu a porovnaniu výsledkov našich pacientov s Brodeurovou klinicko-genetickou 

klasifikáciou. Z nej vychádza členenie pacientov do troch rizikových skupín (nízke, 

stredné a vysoké) na základe molekulárne biologických ukazovateľov. Tu sa nám jasne 

potvrdilo, že všetci naši pacienti, patriaci do rizikovej nízkej skupiny mali zmeny iba 

na celých chromozómoch, rovnako ako uvádza Brodeur vo svojej schéme (Brodeur, 1997). 

Títo pacienti u nás prežívajú v 75 % prípadov. Druhou skupinou bola stredne riziková, kde 

pacienti mohli mať zmeny na celých chromozómoch, ale museli mať aj segmentálne 

zmeny bez amplifikácie MYCN onkogénnu. V tejto skupine nám prežíva 30 % pacientov. 

Poslednou skupinou vysokého rizika sú opäť pacienti zo zmenami častí, alebo celých 

chromozómov, dôležité však je, že museli mať amplifikáciu MYCN onkogénnu, 

lokalizovaného na 2p23-pter. Tu nám prežíva 57 % pacientov.

Oveľa dôležitejším členením, ktoré sme mohli porovnávať so štúdiami s vyšším 

počtom pacientov, bolo členenie na rizikové skupiny LR (nízke riziko), SR (stredné riziko) 

a HR (vysoké riziko.), podľa viacerých aspektov, ako len molekulárne biologických. 

K daným parametrom patrí ženské a mužské pohlavie, ktoré nám ukázalo prevahu 

chlapcov nad dievčatami, rovnako ako uvádzajú literárne zdroje (Vícha a Eckschlager, 

2008). Ďalej sme sa zamerali na vek pacienta v dobe stanovenia diagnózy. Náš výsledok, 

že neuroblastom bol vo viac ako v polovičke prípadov diagnostikovaný do 2 rokov života, 

korešponduje s literatúrou (Schwab, 1999). Podľa autorov Vícha a Eckschlager (2008) a 

Breslow (1971) až 97 % nádorov sa objaví do 10 roku života. V našej sledovanej vzorke 



60

platí táto informácia v plnom rozsahu, náš najstarší pacient bol starý 6 rokov a 9 mesiacov 

v dobe diagnostikovania neuroblastomu. K dôležitým parametrom patrí aj zaradenie 

do klinických štádií podľa INSS na I – IV skupinu. V našej vyšetrovanej vzorke sme 

v nízkej rizikovej skupine mali pacientov s klinickým štádiom I a II, v strednej rizikovej 

skupine boli pacienti II. a III. klinického štádia, no a v poslednej vysokej rizikovej skupine 

bolo 92,8 % pacientov z klinickej skupiny IV a 7,2 % pacientov z II. klinickej skupiny. 

Najdôležitejšie parametre zaraďovania do rizikových skupín sú prognosticky významné 

chromozomálne aberácie (amplifikácia MYCN onkogénnu, delécia 1p36, delécia 11q 

a zmnoženie 17q.

Amplifikácia génu MYCN bola v literatúre popísaná u 20 až 25 % pacientov 

s neuroblastomom (Janoueix et al., 2009; Schleiermacher et al., 2010). Z našich 

21 pacientov sme pomocou I-FISH metódy preukázali amplifikáciu MYCN onkogénnu 

u 33,3 % a všetci pacienti boli zaradený do rizikovej skupiny HR. Táto aberácia je 

dôležitým parametrom pre zaradenia pacientov do vysokej rizikovej skupiny. Tak isto 

väčšina pacientov (6 zo 7) mala klinické štádium IV, ktoré sa vyznačuje prítomnosťou 

početných metastáz, čo zodpovedá informácií, že je táto zmena spojená s agresívnym 

šírením tumoru (Chen at al., 2004).

Staršie zdroje (Maris and Matthay, 1999) uvádzajú, že strata 1p36 sa objavuje u 30 

až 35 % pacientov. Naopak v novších štúdiách (Edward et al., 2005)  je tento údaj o niečo 

nižší a predstavuje 23 %. Naše výsledky sa prikláňajú k starším zdrojom, aj keď od nových 

sa nelíšia o moc, keďže danú zmenu sme našli u 33,3 % všetkých pacientov 

s diagnostikovaným neuroblastomom. Delécia 1p36 bola detekovaná hlavne u pacientov 

zaradených do HR. U pacientov SR sa nevyskytovala vôbec a pacienti s NR ju mali len 

v jednom prípade.

Delécia dlhého ramienka 11 chromozómu je podľa literárnych zdrojov (Edward et 

al., 2005) prítomná v 34 % nádorov a je nepriamo viazaná na amplifikáciu MYCN

onkogénu. Tento číselný údaj sme vysoko prekročili, pretože sme ho objavili až u 57,1 % 

pacientov. Táto aberácia je ukazovateľ negatívnej prognózy, a preto sa opäť vyskytovala 

najmä v HR skupine. Spitz et al. (2003b) uvádzajú, že delécia 3p je asociovaná s deléciou 

na 11q a s neprítomnosťou amplifikácie MYCN onkogénu. Tento fakt sme potvrdili 

u 85,7 % našich pacientov s preukázanou deléciou 3p. Strata na krátkom ramienku 3. 

chromozómu bola u 33,3 % zo všetkých pacientov s neuroblastomom a vyskytovala sa 

vo všetkých troch prognostických skupinách s najväčším zastúpením v HR a SR.



61

Zisk dlhého ramienka 17 chromozómu sa podľa Lastowskej et al. (1997) nachádza 

u 80 % neuroblastomov, my sme ju detekovali u 95,2 % pacientov, čím sme prevýšili údaj 

z danej štúdie. Novšie zdroje (Bown et al. 2001) uvádzajú výskyt nevyváženého zisku 17q 

v 66,3 % a vyváženého zisku 17. chromozómu u 33,7 %. V našej vzorke pacientov sme 

potvrdili prevahu nevyvážených ziskov s hodnotou výskytu 72,7 %, a výskyt vyvážených 

ziskov bol detekovaný u 27,3 % pacientov. S týmito výsledkami sme sa priblížili k štúdií 

Browna et al. (2001). Pri dokazovaní zmien na 17 chromozóme sme u dvoch pacientov 

mali viac, ako jednu kópiu zmnoženého materiálu 17q, prípadne zmnoženie celého 

chromozómu odprevádzaného gain 17q. Zmnoženie celého 17. chromozómu sa považuje 

za priaznivý faktor (Vandesompele et al., 2005), preto aj jeho zastúpenie v rizikových 

skupinách bolo rôzne. Pomocou CGH metódy sme ho našli u 28,5 % pacientov a nenašli 

sme závislosť ani na klinických štádiách podľa INSS.

Okrem významných, bežne v literatúre popísaných prognostických aberácií, sme 

vo väčšom množstve detekovali aj zmeny v podobe ziskov na 1q, 2p, 7., 18q a stratu na 4p. 

Z týchto chromozomálnych zmien sa najčastejšie opakovalo zmnoženie celého 7. 

chromozómu a to u 61,9 % pacientov. S výskytom 28,5 % sme našli zmnoženia na 18q 

a deléciu na 4p, no a zmnoženie na 1q a 2p boli preukázané u 23,8 % pacientov. Oblasť 2p 

je dôležitá z hľadiska umiestenia génu MYCN v oblasti 2p23-pter. Ako sme už vyššie 

spomínali ide o prognosticky významný gén, a preto je oblasť 2p neustále predmetom

mnohých štúdií.

Ďalšou našou úlohou bolo zhodnotiť prognostický význam nájdených aberácií. 

Z 21 pacientov, s diagnostikovaným neuroblastomom, ich zomrelo 11, čo zodpovedá 

52,4 %. Z nich 81,8 % patrilo do rizikovej skupiny HR a zároveň všetci patrili 

do klinického štádia IV. Štúdia na 1227 pacientoch s neuroblastomom uvádza celkové 

prežívanie (OS) v 45 % (Cotterill et al., 2000), v našej sledovanej vzorke sme tomuto faktu 

veľmi priblížili s hodnotou OS 47,6 % pacientov.

Vplyv veku v dobe diagnózy na prežívanie pacientov odhalil už Coldman et al. 

v roku 1980, ktorí uvádzajú, že deti vo veku dvoch rokov a menej majú dvojročné OS 

59 %, a že mladšie deti prežívajú oveľa lepšie, ako staršie. Novšie štúdie (Cotterill et al., 

2000) uvádzajú, ako hranicu vek 18 mesiacov, kedy je prognóza prežitia ešte lepšia. 

V našom prípade nám prežilo 80, 9 % pacientov, ktorí boli diagnostikovaný do dvoch 

rokov a 85,7 % s odhalením NBL do 18 mesiacov. Pacienti, ktorí mali v dobe 

diagnostikovania viac ako štyri roky nám zomreli všetci.
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V literatúre sa ďalej uvádza, že prežívanie v jednotlivých rizikových skupinách je 

značne odlišné. Podľa internetových zdrojov (http://www.cancer.gov a 

http://www.cancer.org) prežívajú pacienti v skupine HR na 30 %, naši pacienti prežívajú 

na 35,7 %. Druhá skupina pacientov SR podľa rovnakých zdrojov prežíva v 70 až 90 %. 

Naša vzorka pacientov sa značne líšila do tohto údaju, nakoľko OS je 50 %. Tento fakt 

môže byť spôsobený veľmi malou početnosťou skúmanej vzorky so stredným rizikom. 

V už vyššie spomínaných internetových zdrojoch sa môžeme dočítať aj údaj prežívania 

pacientov zaradených do skupiny LR, ktorý je viac ako 90 %. Naopak tento údaj sme 

oproti predošlým potvrdili s hodnotou 100 % prežívajúcich pacientov.

Podľa Schella a Bergerona (2003) pacienti v štádiách I, II a IVs bez amplifikácie 

onkogénu MYCN majú veľmi priaznivý vývoj, a viac ako 95 % ich prežíva aspoň 5 rokov. 

Po vyčlenení pacientov patriacich do I. a II. štádia bez amplifikácie MYCN, sme tento údaj 

potvrdili na 100 %. Jeden pacient nám zomrel, ale až po viac ako 6 rokoch sledovania. 

Ďalej sa uvádza, že deti v štádiu III. a kojenci v štádiu IV. opäť s nezmnoženým génom 

MYCN, majú šancu na prežitie okolo 75 % (Schell, Bergeron, 2003). Bohužiaľ tento údaj 

nemôžeme potvrdiť, pretože po vyčlenení pacientov podľa daných parametrov, sme sem 

zaradili iba pacientov v III. štádiu a z tých nám prežíva iba 50 % pacientov. Rovnaký 

literárny zdroj uvádza, že z jedincov starších, ako jeden rok v štádiu II, III, IV a kojencov 

s metastázujúcimi nádormi, ktorí majú amplifikovaný gén MYCN, prežíva asi 30 % (Schel,

Bergeron, 2003). K tomu údaju sme sa veľmi priblížili, keďže u nás prežilo 28,6 % 

pacientov vyčlenených podľa daných parametrov. Ďalším hodnoteným parametrom bolo 

pohlavie, ktoré sa nepreukázalo ako rizikový faktor.

Aberácie chromozómov sú v mnohých štúdiách považované za veľmi významné 

faktory majúce vplyv na prognózu a prežívanie. Podľa autorov Chen et al. (2004) 

amplifikácia génu MYCN stačí ako jediná zmena k vytvoreniu tumoru, a pacienti 

bez ohľadu na intenzitu liečby zvyčajne umierajú. Z nášho súboru pacientov sme 

amplifikáciu MYCN onkogénu detekovali u 7 pacientov, z toho nám zatiaľ prežíva 28,6 %. 

Predpokladá sa, že delécia krátkeho ramienka chromozómu 1p36-1pter, nemá prognostický 

význam v dĺžke prežitia pacienta (Mazánek et al., 2008). Ani my na základe našej štúdie 

nemáme žiadny vzťah medzi deléciou 1p36 a dĺžkou prežitia pacienta. Ako sme už uviedli 

v kapitole 6 zmenu sme detekovali u 33,3 % pacientov, z ktorých nám prežíva 50 %. Podľa 

autorov Maris et al. (2001) a Spitz et al. (2003b) má delécia 1p36 zlú prognózu a zaraďuje 

pacienta do skupiny vysokého rizika, ak sa nachádza spolu s deléciou 11q. V našej vzorke 

http://www.cancer.org/
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pacientov sme mali štyroch, ktorí preukázali tieto delécie súčasne, a z nich sme 75 % 

zaradili do vysokého rizika a všetci zomreli. Aj zisk 1q má podľa analýzy prežívania (Hirai 

et al., 1999) negatívny vplyv na prognózu, v našom prípade pacienti zo zmnožením 1q 

prežívajú v dvoch prípadoch z piatich. Pri zisku 17q existujú dva názory na jeho pôsobenie 

na ochorenie. Zatiaľ čo Lastowska et al. (2002) poukazuje na nepriaznivé vplyvy tejto 

zmeny, nemeckí autori (Spitz et al., 2003a) nepreukázali vzťah medzi zvýšením 

množstvom materiálu 17q a zlou prognózou. Podľa nich sa nelíšilo riziko pri porovnaní 

pacientov s a bez zmnoženia 17q, jak u nižších tak u vyšších štádií. U našich pacientov 

sme tiež nepreukázali žiadnu závislosť, nakoľko sa zmnoženie nachádzalo u 95,2 % 

pacientov a vo všetkých rizikových skupinách. 

V súčasnej dobe sa vytvára protokol liečby neuroblastomu, ktorý bude zohľadňovať 

výsledky pangenomických vyšetrení. Pokiaľ ide o pacienta so zmenami celých 

chromozómov, nebola by potreba liečiť ho, ale iba sledovať v pravidelných intervaloch. 

Naopak, ak pacient preukáže segmentálne zmeny podstupuje vhodnú liečbu na základe 

ďalších parametrov a z nich vyplýva rozdelenie do terapeutických skupín.

Nádory centrálnej nervovej sústavy boli najmenšou skupinou neuroektodermálnych 

nádorov, ktoré sme skúmali. Z celkového počtu pacientov sme sem zaradili iba 11 z nich. 

Títo sa ešte ďalej rozdelili na podskupiny podľa typov tkanív, z ktorých vznikli nádory. 

Literárne zdroje (Schütz, Kaatsch, 2002) uvádzajú, že nádory CNS sa vyskytujú z miernou 

prevahou u chlapcov. Tento údaj sa nám aj napriek pomerne malej vzorke pacientov 

potvrdil.

Jeden z pacientov bol zaradený do podskupiny astrocytomov. Ako uvádza 

Cullinane et al. (2003) benígne formy majú buď normálny karyotyp, alebo stratili jeden 

z pohlavných chromozómov, poprípade majú polyzómiu 7., monozómiu 10. a 22. Toto bol 

prípad nášho pacienta, ktorý nepreukázal žiadnu chromozomálnu aberáciu, a tak bol 

na základe delenia podľa svetovej zdravotníckej organizácie zaradený do astrocytomu II. 

stupňa (benígnej formy astrocytomu). Druhého pacienta rovnako bez zmien v genóme, sme 

na základe morfológie a patológie nádoru zaradili medzi nádory chorioidného plexu, 

konkrétne išlo o choriokarcinóm.

Meduloblastom bol ďalším nádorom CNS, kde sme mali 2 pacientov. V literatúre 

(Cullinane et al., 2003) sa uvádza, že ide o najčastejší zhubný nádory mozgu v detskom 

veku a tvorí 15 – 20 % všetkých primárnych nádorov CNS. Tento údaj žiaľ nemôžeme 
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potvrdiť ani vyvrátiť nakoľko je naša vzorka pacientov štatisticky veľmi malá. Taylor et al. 

(2011) nedávno uviedli nové delenie meduloblastomov na základe nie len histológie, 

chromozomálnych aberácií, ale aj génovej expresie signálnych dráh. U našich pacientov 

sme preukázali spoločné zmeny v podobe zmnoženia na 8q a 20q a delécie na 17.

chromozóme, ktoré sa nelíšili od literárnych zdrojov. Avšak štatisticky nebolo možne ich 

vyhodnotiť. Taktiež sme u pacientov nesledovali signálnu dráhu a preto sme ich ďalej 

nedelili do podskupín. Podobne sme na tom boli aj s PNET-om, kde sme mali tiež len 

dvoch pacientov. Podľa Eberharta (2011) patria medzi negatívne prognostické znaky 

polyzómia 2. a 8. chromozómu, a až v 50 % amplifikácia MYCN a zmnoženie 19q13.41-

42. Nám sa podarilo potvrdiť jeho výsledky v nájdení amplifikácie MYCN onkogénnu 

v oboch prípadoch. Z ostatných prognostických zmien sme u jedného pacienta preukázali 

zmnoženie na 2. chromozóme.

Najväčšiu vzorku z nádorov CNS tvorili atypický teratoid a rhabdoid, s piatimi 

jedincami. Biologické správanie AT/RT je veľmi agresívne a prognóza na prežitie je veľmi 

zlá v porovnaní s inými nádormi mozgu. Podľa viacerých štúdií, starších aj novších (Rorke 

et al., 1984; Tekautz et al., 2005), sa doba prežitia pohybovala od 0,5 do 11 mesiacov. 

Rovnako je tomu aj v našej skupine pacientov. Štyria pacienti zomreli a prežíva nám len 

jedna pacientka. Pozitívny je fakt, že už viac ako 4 roky. 

Ako uvádza literatúra (Eberhart, 2011) prognosticky najvýznamnejšou zmenou je 

delécia 22 chromozómu, najmä v oblasti 22q11.2, kde je lokalizovaný tumor supresorový 

gén INI1/SMRBCB1. Tento gén je zodpovedný za reguláciu transkripčnej aktivity. 

Pomocou metódy CGH sme deléciu 22. chromozómu našli len v dvoch prípadoch, preto 

sme využili citlivejšiu metódu SNP array, ktorá nám stratu časti 22 chromozómu ukázala aj 

u tretieho pacienta. Následne sme spravili imunocytochemické vyšetrenie na stratu 

proteínovej expresie génu INI1. Výsledok bol v 80 % negatívny, a tým potvrdil stratu 

génovej expresie. Jeden pacient nevykazoval žiadnu z vyššie uvedených zmien, ale bol 

na základe morfologických a patologických parametrov zaradený do skupiny AT/RT 

pacientov.

Ďalšou skupinou nádorov, ktorá patrí medzi neuroektodermálne nádory sú 

feochromocytomy, pri ktorých sme dokazovali nielen chromozomálne aberácie, ale aj 

významné génové mutácie. V tejto skupine sme mali celkovo 13 pacientov rôzneho veku. 

Skupinu sme si rozdelili na detských a dospelých pacientov a to v pomere 6:7. Medzi 
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detskými pacientmi nám prevyšovali chlapci, naopak medzi dospelými bola značné 

prevaha žien. Z celej skupiny pacientov s feochromocytomom nám zatiaľ prežíva 100 % 

pacientov, ktorí sú sledovaní viac ako rok.

V našej skupine sme mali štyri prípady diagnostikované ako paragangliomy, 

z toho boli traja detského veku a jedna dospelá pacientka. Náš údaj sa zhoduje so štúdiou 

Pham et. al., (2006), kde sa píše, že paragangliomy sú častejšie u detí v porovnaní 

s dospelými pacientmi. 

Z chromozomálnych zmien sú podľa Dannenberga et al. (2000) prognosticky 

dôležité najmä delécia 6q a 17p chromozómov, ktoré majú súvis s malignitou nádoru. 

Edstrom et al. (2000) k týmto zmenám pridávajú ešte deléciu 11q22.23, ktorá podľa nich 

súvisí s metastázami. Naši pacienti preukázali zmenu v podobe delécie na 6q len v 7,1 %, 

deléciu 17p bola rovnako ako delécia na dlhom ramienku 11q preukázaná u 21,4 % 

pacientov. Pokiaľ bolo preukázaných viac, ako 10 genetických zmien vždy sa jednalo 

o malígne ochorenia (August et al., 2004). Z tohto pohľadu môže byť vyšetrenie celého 

genetického profilu klinicky veľmi prínosne. My sme po vyšetrení celého profilu pomocou 

CGH nenašli ani u jedného pacienta 10 genetických zmien. Najviac zmien, ktoré mal jeden 

pacient v celom svojom genóme bolo deväť a išlo o dospelú pacientku 

s feochromocytomom.

Endstrom et al. (2000) uvádzajú, že pri feochromocytomoch sú straty dvakrát 

tak časté ako zmnoženia, čo naznačuje, že inaktivácia tumor supresorových génov hrá 

dôležitú úlohu pri vzniku nádorov. My sa s týmto faktom môžeme stotožniť, nakoľko sme 

pomocou CGH preukázali značne väčšie množstvo delécií ako zmnožení genetického 

materiálu, ktoré graficky vidieť v kapitole 6 obrázok 16. 

V literatúre (Erlic et al., 2009) sa uvádza, že až u 30 % pacientov 

s feochromocytomom môžeme objaviť mutáciu niektorých génov spôsobujúcich syndrómy 

s familiárnym výskytom. V našej vzorke pacientov sme mali 30,8 % pacientov 

s preukázanými mutáciami daných génov. Konkrétne išlo o jedného pacienta 

s germinálnou mutáciou SDHB génu a troch pacientov s mutáciou VLH génu.

Lui et al. (2002) vo svojej štúdií poukazujú na fakt, že existuje silný vzťah 

medzi mutáciou VHL génu a stratou 3p a 11p, alebo celých chromozómov 3 a 11. My sme 

v našom súbore pacientov mali len troch z celkového počtu 13, u ktorých sme našli 

syndróm VHL. Podľa literárnych zdrojov (Herring et al., 2006) je delécia 3p a 11p v 40 % 

prípadoch a vo zvyšných 60 % je pri VHL syndróme strata celého 3. a 11. chromozómu. 
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V našej práci sme u jedného pacienta preukázali zmeny celých chromozómov 3 a 11 

a dvaja vykazovali segmentálne zmeny na 3p. Deléciu na krátkom ramienku 11 mal iba 

jeden pacient, druhý mal zmenu celého dlhého ramienka 11. chromozómu. V porovnaní 

s literatúrou sme potvrdili fakt, že mutácia VHL génu je spätá so stratou na 3. a 11. 

chromozóme. Pomer segmentálnych zmien a straty celých chromozómov 3 a 11 sme však 

nepotvrdili. 

Z hľadiska množstva pacientov, nám druhú najpočetnejšiu skupinu 

predstavovali pacienti s Ewingovým sarkómom s počtom 14 jedincov. Podľa Bernsteina et 

al. (2006) je tento typ nádoru častejší u mužov, ktorí tvoria 55 % pacientov. Aj v našej 

práci sme potvrdili väčší výskyt u mužov a to v 57 % prípadov. 

Molekulárne biologická metóda CGH by podľa literatúry (Ozaki et al., 2001) 

mala ako najčastejšie zmeny pri Ewingovom sarkóme odhaliť zmnoženia 1q, celého 8., 12. 

a 20. chromozómu, delécia je častá u 16q a 19p. Okrem nebalancovaných zmien sa tento 

typ nádoru preukazuje translokáciami. Za primárnu sa považujú t(11;22) alebo t(21;22), 

prípadne ďalšie minoritné translokácie, do ktorých je vždy zapojený gén EWS na 22.

chromozóme. Translokácie t(11;22) a t(21;22), ktoré tvoria asi 95 % všetkých 

ewingovských translokácií sme zisťovali pomocou metódy QRT-PCR. V našej vzorke sme 

potvrdili translokáciu t(11;22) u 53,9 % pacientov, t(21;22) nebola preukázaná u žiadneho 

pacienta. Armengol et al. (1997) vo svojej štúdii identifikovali zmenu genetického 

materiálu, vo forme delécie alebo gain, u 75 % pacientov. Novšia štúdia autorov Savola et 

al. (2009) má 87 % preukázaných chromozomálnych aberácií. My sme v našej práci mali 

iba dvoch pacientov, ktorí nevykazovali žiadne zmeny a teda sme mali 85,7 % pacientov 

aspoň s jednou chromozomálnou aberáciou. Vo vyššie uvedenej štúdií (Savola et al., 2009) 

sa ďalej dočítame, že 67% pacientov malo zmnožený genetický materiál na 8. 

chromozóme, u 32 % bolo zmnoženie 1q a u 29 % našli zmnoženie 2. a 12. chromozómu. 

Deléciu preukázali u 23 % pacientov na 9p a u 32 % na 16q. My sme zmnoženie celého 8. 

chromozómu našli u 42,8 % pacientov, čím sme údaje z literatúry nepotvrdili. Naopak 

zmeny v podobe zmnožení dlhého ramienka 1. chromozómu a gain celého 12. 

chromozómu sme našli u 21,4 % pacientov a priblížili sme sa k daných štúdiám. Zmeny 

v podobe delécií sme v našej skúmanej vzorke našli veľmi málo, najčastejšou však bola 

strata 22. chromozómu u 28,5 % a 16q u 7,1 pacientov.
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8. ZÁVER

Správne odhadnutie vývoja nádoru je dôležitým predpokladom výberu 

primeranej liečby, ktorá vedie k čo najlepšej možnej odpovedi a zároveň pacienta 

nezaťažuje toxicitou. K najdôležitejším vlastnostiam rady tumorov, podľa ktorých možno 

odhadovať závažnosť ochorenia, patria chromozomálne aberácie. Práve tieto zmeny DNA 

sme sa snažili detekovať u našich pacientov s diagnostikovaným neuroektodermálnym 

nádorom (nádory CNS, neuroblastom, feochromocytom, Ewingov sarkóm). Zmeny sme 

sledovali a preukazovali pomocou molekulárne biologických metód CGH a I-FISH. 

V niektorých prípadoch sme museli použiť aj metódy s vyšším rozlíšením, ako je SNP 

array, ktoré odhalili aj nepatrne malé aberácie nepreukázateľné pomocou CGH. 

Pri Ewingovom sarkóme sme na dôkaz translokácií používali metódu QRT-PCR, ktorá 

na rozdiel od CGH dokáže detekovať aj nebalancované zmeny a je vysoko špecifická 

pre danú translokáciu. Feochromocytom sa okrem aberácií vyznačuje aj germinálnymi 

a somatickými mutáciami, na ktorých odhalenie nám metódy CGH ani I-FISH 

nepostačovali, preto sme k ich dokazovaniu použili priame sekvenovanie a DDG. 

Náš odhad počtu pacientov, ktorý budeme schopní do tejto retrospektívne 

prospektívnej štúdie zaradiť bol správny. Pri nízkej incidencií výskytu 

neuroektodermálnych nádorov sme mali možnosť vyšetriť 65 vzoriek, z ktorých bolo 

k ďalšiemu vyhodnoteniu použitých celkom 58 výsledkov CGH. Šesť vzoriek bolo 

vyradených z rôznych dôvodov. Vzorky sme rozdeľovali na jednotlivé druhy nádorov a tie 

poprípade ešte na ich podskupiny podľa patologického stanovenia diagnózy. Podskupiny 

boli ďalej stanovené na základe klinických údajov, rozsahu ochorenia a biológie nádoru. 

Do práce sme zaradili najmä detských pacientov, u ktorých je vo všeobecnosti výskyt 

neuroektodermálnych nádorov väčší. Dospelých pacientov sme použili hlavne 

pri feochromocytome a Ewingovom sarkóme. 

Jednoznačne môžeme skonštatovať, že aj na malej vzorke pacientov, akou 

bola naša, je možno preukázať významnosť niektorých chromozomálnych zmien 

v porovnaní s údajmi získaných z väčších často medzinárodných štúdií, ktoré popisujú 

väčšie skupiny pacientov. Pri najväčšej skupine, s neuroblastomom, sme mali úplný súhlas 

s literatúrou s vekom diagnostikovania nádoru, s celkovým prežitím našich pacientov 

a z aberácií sme mali najväčšiu zhodu pri amplifikácií onkogénnu MYCN a delécií 3p. 
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Pri amplifikácií MYCN sme sa zhodli nielen z množstvom prípadov, ale aj s prežívaním 

v niektorých klinických skupinách, naopak pri delécií 3p sme potvrdili asociovanosť 

s inými aberáciami. S druhou a zároveň najmenšou skupinou CNS nádorov sme mali 

zhodu s literatúrou len pri prevahe pohlavia. Pri meduloblastome sme potvrdili aj výskyt 

amplifikácie MYCN onkogénnu a pri AT/RT skupine okrem delécie 22. chromozómu sme 

mali zhodu aj pri dokazovaní straty expresie génu INI1. Pomerne veľký úspech 

v porovnávaní s inými štúdiami sme mali aj pri feochromocytome, kde sa mám podarilo 

preukázať nielen vyšší výskyt paragangliomov v detskej populácií, ale aj génové mutácie, 

spôsobujúce tento typ nádoru. Najväčšou skupinou preukázaných mutácií bola mutácia 

VHL génu, kde sme tiež dokázali závislosť zmien na 3. a 11. chromozóme súvisiaci 

zo zmenou tohto génu. V druhej najpočetnejšej skupine Ewingovho sarkómu so 14. 

pacientmi, sme potvrdili vyšší výskyt ochorenia u mužov. Takisto sme potvrdili jeden 

z najdôležitejších ukazovateľov typických pre toto ochorenia a to translokáciu t(11;22) 

a taktiež sme potvrdili percentuálny výskyt aberácií vo vzorke pacientov. Ďalšie 

chromozomálne zmeny charakteristické pre neuroektodermálne nádory sme u našich 

pacientov vo väčšine prípadov našli tiež, avšak v porovnaní s literatúrou sa nám hodnoty 

nezhodovali a vykazovali veľké percentuálne rozdiely. Tie boli pravdepodobne spôsobené 

veľkosťami vzoriek nami skúmaných pacientov.

Práca naplnila ciele, ktoré sme si vytýčili a aj napriek malému počtu pacientov 

preukázala, že najmä u neuroblastomu môže byť CGH veľmi dobre použiteľná 

aj pre klinickú prax. V tomto roku bude otvorený liečebný protokol LINES pre pacientov 

nízkeho a stredného rizika neuroblastomu, ktorého zavedenie vyžaduje pangenomické 

vyšetrenie a bude podľa týchto molekulárne biologických výsledkov volená terapia. 

Zavedenie celogenómového vyšetrenia možno v najbližších rokoch tiež očakávať napríklad 

u meduloblastomu a PNET CNS. Aj naše dáta preukázali znaky typické pre tieto 

ochorenia. Veľmi málo preskúmaná je oblasť feochromocytomov a paragangliomov 

vo vzťahu k jednotlivým mutáciám a vzniku nenáhodných chromozomálnych zmien. Viac 

sa vie predovšetkým o vzťahu VHL pozitívnych nádorov a delecií na treťom a jedenástom 

chromozóme, tak ako sme to preukázali aj u našich pacientov. O ďalších skupinách sa 

zatiaľ vie veľmi málo, a je to jedenou z úloh, na ktorej plánujeme v budúcnosti pracovať.
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