
 
Univerzita Karlova v Praze 

Přírodovědecká fakulta 

 
Biologie 

Molekulární biologie a genetika eukaryot 
 

 

 
 

 

Bc. Lena Obeidová 
 
 

 

Mutační analýza genu TRPC6 u pacientů s nefrotickým syndromem 
Mutational analysis of the TRPC6 gene in patients with nephrotic syndrom 

 
 
 
 

Diplomová práce 

 
 

Školitel: Doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D. 
 

 
Praha, 2011 

 



 2 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Prohlašuji, že jsem závěrečnou práci zpracovala samostatně a že jsem uvedla všechny 

použité informační zdroje a literaturu. Tato práce ani její podstatná část nebyla 

předložena k získání jiného nebo stejného akademického titulu.  

 

 

V Praze, 20.8.2011 

 

 

      ............................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 3 

Tato práce by nevznikla bez pomoci a cenných rad mé školitelky Doc. MUDr. Jany 

Reiterové, Ph.D., Ing. Jitky Štekrové a Mgr. Veroniky Elišákové, Ph.D. Tímto bych 

jim všem ráda poděkovala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tato práce byla vytvořena v rámci výzkumného projektu ZZ MSMT 0021620806 

a s podporou grantu IGA NS 9779-4. 



 4 

ABSTRAKT 

Fokální segmentální glomeruloskleróza je jednou z nejčastějších příčin vzniku 

nefrotického syndromu u dospělých pacientů. Jedná se o poškození glomerulů 

charakterizované únikem proteinů do moči a edémy, jež se zpravidla do deseti let 

vyvine v chronické selhání ledvin. V posledních letech byla popsána familiární forma 

tohoto onemocnění vznikající po poškození proteinů tvořících filtrační bariéru ledvin. 

Mezi tyto proteiny byl roku 2005 přiřazen i neselektivní iontový kanál TRPC6. V této 

práci jsem se zaměřila na shrnutí dosavadních poznatků o nefrotickém syndromu, 

fokální segmentální glomeruloskleróze a zapojení TRPC6 na jejich vzniku. 

V praktické části jsem se zabývala screeningem mutací a polymorfismů v genu TRPC6 

u 47 pacientů s histologicky potvrzenou fokální segmentální glomerulosklerózou či 

minimálními změnami glomerulů pomocí metody high resolution melting a přímou 

sekvenací. V souboru pacientů jsem neobjevila žádnou patogenní mutaci, pouze 2 

známé polymorfismy P15S a A404V a několik záměn neměnících aminokyselinu. Zdá 

se tedy, že mutace v genu TRPC6 způsobující fokální segmentální glomerulosklerózu 

jsou v české populaci dospělých pacientů vzácné. 

 

Klíčová slova: podocyt, slit diaphragm, nefrotický syndrom, proteinurie, fokální 

segmentální glomeruloskleróza, TRPC6, high resolution melting 
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ABSTRACT 

Focal segmental glomerulosclerosis is one of the commonest cause of the nephrotic 

syndrome in adults patients. It is a damage of glomerulus characterized by leakage of 

proteins to urine and oedemas which usually develops into the end-stage renal disease 

within 10 years. Recently have been described familial forms of this disease which arise 

from injury to proteins making up filtration barrier of kidney. In 2005 non-selective ion 

channel TRPC6 was assigned among these proteins. In this thesis I focused on 

summarizing existing knowledge of the nephrotic syndrome, focal segmental 

glomerulosclerosis and involvement of TRPC6 in their origin.  

Second part of this work is devoted to the screening analysis of TRPC6 gene to 

discover possible mutations and polymorfisms in 47 patients with histologically 

proven focal segmental glomerulosclerosis or minimal change disease. The used 

methods were high resolution melting and direct sequencing. In the group of patients 

was detected no pathogenic mutation, only 2 known polymorfisms P15S and A404V 

and few changes which do not result in alteration of amino acid. So it seems TRPC6 

gene mutations are a rare cause of the focal segmental glomerulosclerosis in adult 

patients in the Czech Republic. 

 

Keywords: podocyte, slit diaphragm, nephrotic syndrome, proteinuria, focal segmental 

glomerulosclerosis, TRPC6, high resolution melting 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

ARD ankyrin-like repeat domain ankyrinům podobné sekvence 

bp base pair páry bazí 

CaM calmodulin kalmodulin 

cDNA complementary DNA komplementární DNA 

DAG 1,2-diacylglycerol 1,2-diacylglycerol 

DMSO dimethyl sulfoxide dimethylsulfoxid 

FSGS focal segmental glomerulosclerosis 
fokální segmentální 

glomeruloskleróza 

HRM high resolution melting high resolution melting 

CHSL chronic kidney disease chronické selhání ledvin 

INS idiopathic nephrotic syndrome idiopatický nefrotický syndrom 

IP3 inositol 1,4,5-trisphosphate inositol-1,4,5-trifosfát 

IP3R inositol 1,4,5-trisphosphate receptor inositol-1,4,5-trifosfátový receptor 

GBM glomerular basement membrane glomerulární basální membrána 

MCD minimal change disease minimální změny glomerulů 

NFAT 
nuclear factor of activated  

T cell 

jaderný faktor aktivovaných T 

lymfocytů 

NS nephrotic syndrome nefrotický syndrom 

PCR polymerase chain reaction polymerázová řetězová reakce 

PEC parietal epithelial cell parietální epitheliální buňka 

PKC protein kinase C proteinkináza C 

PLC phospholipase C fosfolipáza C 

RPM revolutions per minute otáčky za minutu 

SD slit diaphragm český ekvivalent neexistuje 

SEM scanning electron microscope rastrovací elektronový mikroskop 

SNP single-nucleotide polymorphism Jednonukleotidový polymorfismus 

SRNS steroid-resistant nephrotic syndrome 
nefrotický syndrom rezistentní na 

léčbu steroidy 

SSNS steroid-sensitive nephrotic syndrome 
nefrotický syndrom odpovídající na 

léčbu steroidy 

TRP transient receptor potential  
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TRPC6 
transient receptor potential cation 

channel, subfamily C, member 6 
 

VLDL very-low-density lipoproteins lipoproteiny o velmi nízké hustotě 
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1. ÚVOD 

 

Velké procento pacientů s ledvinovým onemocněním trpí souborem příznaků, které 

souhrnně označujeme jako nefrotický syndrom. Mezi tyto příznaky patří únik proteinů 

do moči, zvýšená hladina cholesterolu v těle a vznik otoků. Tyto příznaky jsou navíc 

velmi často u pacientů doprovázeny progresí dalších závažných komplikací. U 

některých pacientů pak onemocnění dospívá až do chronického selhání ledvin. Jedním 

z onemocnění, které se projevuje nefrotickým syndromem, je fokální segmentální 

glomeruloskleróza (FSGS).  

Shromažďováním dat o bioptovaných pacientech se zabývá Český registr renálních 

biopsií, který získává data z mnoha pražských i mimopražských nemocnic. Podle 

tohoto registru bylo mezi pacienty s primárními glomerulonefritidami, kteří byli 

vyšetřováni mezi lety 1994 až 2000, 11% těch, kterým byla diagnostikována FSGS. 

Ještě vetší procento pacientů s FSGS bylo zjištěno u nemocných s africkým původem. 

V této etnické skupině je FSGS dokonce nejčastějším onemocněním způsobujícím 

nefrotický syndrom. Mimo to se ukázalo, že výskyt FSGS v populaci, nezávisle na 

etnické příslušnosti, neustále stoupá. Přestože zatím není jasné, proč se tak děje, 

dostala se tak FSGS do centra zájmu mnoha vědeckých skupin. Bude totiž nutné 

důkladně poznat její příčiny i vývoj, neboť se s ní v klinické praxi budeme setkávat 

stále častěji. 

Fokální segmentální glomeruloskleróza, tedy poškození ledvinových glomerulů, je 

způsobena rozličnými příčinami, mezi které patří například virová infekce, požívání 

drog, či hyperfiltrace a hypertrofie ledvin. V roce 1951 navíc Falconi poprvé 

zaznamenal familiární formu FSGS. Dnes je již identifikováno 7 genů hrajících roli na 

vzniku FSGS, neboť jejich proteinové produkty jsou důležitou součástí filtrační 

bariéry ledvin. Mezi tyto geny patří i TRPC6. 

V posledních letech bylo realizováno několik studií zabývajících se familiární formou 

FSGS, neboť tento typ FSGS je většinou rezistentní na standardní léčbu 

kortikosteroidy, která těmto pacientům spíše škodí. Z klinického hlediska je tedy 

poznání FSGS velmi přínosné a může pomoci mnoha pacientům s ledvinovým 

onemocněním.    
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V této práci bylo mým cílem přehledně a v historických souvislostech zrekapitulovat 

naše znalosti o nefrotickém syndromu a FSGS a také o roli, kterou má na jejich vzniku 

protein TRPC6. Na teoretickou část práce pak navazuje část praktická, kde jsem 

shrnula výsledky mutační analýzy genu TRPC6 v souboru českých pacientů, jejichž 

biopsie a DNA vzorky byly získávány během let 2004 až 2008 na nefrologickém 

oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Fakultní nemocnice v Motole. 

V Čechách i v zahraničí bylo již provedeno mnoho studií mapujících patogenní změny 

v genech pro proteiny hrající roli ve filtraci ledvin. Souvislost mezi vznikem FSGS a 

mutacemi v genu TRPC6 byla ovšem odhalena teprve před šesti lety, proto je prací, 

které by se věnovaly mutační analýze tohoto genu, jen několik a všechny zahraniční. 

Mým cílem tedy bylo zmapovat možnou roli genu TRPC6 na vzniku nefrotického 

syndromu u českých pacientů.   
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2. PŘEHLED LITERATURY 

2.1 Ledviny a filtrace krve 

Ledviny, u člověka umístěné po obou stranách bederní páteře, jsou párový orgán 

zajišťující vylučování odpadních látek z těla, udržování vyrovnaného vnitřního 

prostředí organizmu a produkci některých hormonů. Základní stavební i funkční 

jednotkou ledvin je nefron, který je složený z Malpighiho tělíska ústícího do kanálku, 

ve kterém dochází ke zpětné resorbci vody a některých iontů a odvodu vzniklé moči 

do tubulárního systému ledvin. Malpighiho tělísko je vlastně klubíčko vlásečnic 

(glomerulus), které je obklopeno Bowmanovým pouzdrem (viz obr. 1). 

 
Obr.1: Malpighiho tělísko. Převzato a upraveno z http://www.kidney-
hypertension.com/the-kidney.htm 

 

K filtraci krve a vzniku primární moči dochází v glomerulech, a to díky filtrační 

bariéře, která je tvořena několika vrstvami. Jsou to: fenestrované endotelium kapilár, 

glomerulární basální membrána (GBM) a podocyty, mezi nimiž se rozprostírá 

nejdůležitější složka filtrační bariéry, membrána zvaná slit diaphragm (český překlad 

neexistuje). 

 

Glomerulární basální membrána je tvořena vláknitou sítí tvořenou fibrilárními proteiny 

spolu s negativně nabitými heparansulfátovými proteoglykany (Kanwar & Farquhar 

1979). Tyto molekuly propůjčují GBM negativní náboj, jenž vedl vědce k hypotéze, že 

by mohla fungovat jako aniontové síto filtrující molekuly na základě náboje (Rennke 
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et al. 1975; Caulfield & Farquhar 1976). Dále uvažovali, že by k tomuto sítu mohl 

patřit i negativně nabitý povrch podocytárních pedicel tvořený zejména sialoproteinem 

podocalyxinem (Kerjaschki et al. 1984). Ovšem v poslední době je existence 

aniontového síta zpochybňována (Goldberg et al. 2009) a podocalyxin se ukázal spíše 

jako glykoprotein, jež svým připojením k aktinovému cytoskeletu podocytů zajišťuje 

dynamiku pedicel (Takeda et al. 2001) a také hraje roli v udržování průchodných 

filtračních štěrbin (Takeda et al. 2000). Přesto je tato otázka stále nevyřešena a nelze 

zatím s jistotou říci, zda aniontové síto opravdu funguje či ne.  

 

Podocyty jsou specializované endoteliální buňky glomerulů hrající důležitou roli 

v udržování funkční a neporušené filtrační bariéry. Jejich tělo obsahuje velké jádro, 

rozvinuté endoplazmatické retikulum i Golgiho aparát, hojné mitochondrie a 

lysosomy. To svědčí o vysoké katabolické i anabolické aktivitě a není tedy divu, že 

většina složek GBM je syntetizována právě podocyty (Pavenstädt et al. 2003). Navíc 

můžeme v podocytech pozorovat rozvětvený cytoskeletární systém, který hraje 

významnou roli v dynamice podocytů, která se jasně ukazuje při změnách tvaru 

podocytů při nefrotickém syndromu (viz dále). Strukturně mají podocyty objemné tělo 

vystupující do prostoru Bowmanova pouzdra a dlouhé prolínající se rozvětvené 

výběžky (pedicely, „foot processes“), které tak pokrývají celý povrch kapilár (viz 

obr. 2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2: Podocyt (P) s rozvětvenými pedicelami (FP), skenovací elektronový 
mikroskop (SEM) , zvětšení ~ 6000x. Převzato z Pavenstädt et al. 2003. 
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Štěrbinovitý prostor mezi sousedními pedicelami podocytů vyplňuje proteinová 

membrána („slit diaphragm“, SD), jež byla konkrétněji popsána v 70. letech na základě 

mikroskopických pozorování (Rodewald & Karnovsky 1974). Je široká přibližně 

40 nm a její struktura se podobá zipu (viz obr. 3). Tato membrána hraje významnou 

roli ve filtraci krve, neboť zamezuje průchodu molekulám větším než je sérový protein 

albumin (molekulová hmotnost kolem 67 kDa).  

 
Obr. 3: Snímek slit diaphragm (SEM, zvětšení ~ 153 000x) a její schématický nákres. 
Převzato a upraveno z Rodewald & Karnovsky, 1974.  
 

Přestože bylo přesné složení SD dlouho neznámé, na konci 90. let byl identifikován 

první protein tvořící tuto membránu, nephrin (Holzman et al. 1999; Ruotsalainen et al. 

1999; Holthöfer et al. 1999). O jeho roli ve filtrační bariéře se začalo uvažovat po 

zjištění, že mutace v jeho genu způsobují vznik kongenitálního nefrotického syndromu 

finského typu, jenž se vyznačuje poškozením filtrační aktivity ledvin již 

v nitroděložním vývoji plodu a v dětském věku vede k selhání ledvin (Kestilä et al. 

1998). Na základě analýzy struktury nephrinu navrhl Tryggvason v roce 1999 

pravděpodobný model poskládání jeho molekul ve SD (Tryggvason 1999). Jeho model 

spočíval v homofilických interakcích nephrinových molekul napříč štěrbinou mezi 

podocytárními pedicelami. Nephrin je adhezní transmembránová molekula, která má 

v N´ terminální extracelulární doméně 8 imunoglobulinům podobných úseků, z nichž 

se 6 účastní párování mezi protějšími nephrinovými molekulami. Tento model byl 

potvrzen v roce 2003 (Khoshnoodi et al. 2003).  

Postupně začali vědci odhalovat další a další proteiny, které tvoří slit diaphragm, 

a začali objasňovat i jejich vzájemné vazby a funkce. Ukázalo se, že slit diaphragm je 

vlastně složitý komplex adhezních a signálních proteinů, které hrají významnou roli 

nejen jako mechanické síto, ale také jako receptory a přenašeče signálů vedoucích do 
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podocytů. Mezi proteiny vyskytující se ve SD patří i protein, kterým se ve své práci 

detailněji zabývám. Jedná se o iontový kanál TRPC6 (transient receptor potential 

cation channel, subfamily C, member 6), jehož přítomnost ve SD byla popsána v roce 

2005 (Reiser et al. 2005). Na schématickém obrázku z roku 2010 je shrnuto, které 

proteiny byly do této doby identifikovány jako součást SD (viz obr. 4). 

 
Obr. 4: Komplex proteinů nacházejících se ve SD. Převzato z Patrakka & Tryggvason, 
2010. 
 
 
2.2 Nefrotický syndrom 

Jako nefrotický syndrom (NS) je označován soubor příznaků, které se u pacientů 

vyvinou po poškození glomerulární filtrační bariéry. Je charakterizován proteinurií 

(únikem proteinů do moči) větší jak 3,5 g/den a s tím související hypoproteinemií, 

hyperlipidemií a periferními otoky (Tesař & Zima 2008; Monhart 2001). Nefrotický 

syndrom je u pacientů často doprovázen progresí závažných komplikací. Jsou to 

hlavně hyperkoagulace, hyperlipidémie a imunodeficience.  

Imunodeficience je pravděpodobně způsobena únikem imunoglobulinů do moči, jejich 

sníženou syntézou a zvýšeným katabolismem. K těmto ztrátám protilátek se ještě 

přidává častá léčba nefrotického syndromu imunosupresivními léky. Pacienti jsou 

proto velmi náchylní k infekcím, a to zejména grampozitivními pneumokoky. 

Hyperkoagulace u pacientů koreluje s nízkou hladinou antikoagulačního glykoproteinu 

antitrombinu III. Projevuje se převážně žilní ale i arteriální tromboembólií. Téměř u 

1/5 pacientů se vyvíjí až v hlubokou žilní trombózu a plicní embólii (plicní embólie = 

obstrukce části plicního arteriálního řečiště krevní sraženinou). 
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Hyperlipidémie je způsobena zvýšenou syntézou převážně lipoproteinů s velmi nízkou 

hustotou (VLDL, „very low density lipoproteins“) a sníženým katabolismem těchto 

lipoproteinů. Pacienti s dlouhodobou hyperlipidémií jsou pak ohroženi ischemickou 

chorobou srdeční (ischémie/nedokrevnost myokardu způsobená patologickým 

procesem v koronárním řečišti) (Flinter et al. 2003).  

Nefrotický syndrom se s odlišnou pravděpodobností objevuje u různých typů 

glomerulonefritid. Z primárních glomerulonefritid (tedy onemocnění postihujících 

pouze ledviny) jsou to nejčastěji: minimální změny glomerulů, fokální segmentální 

glomeruloskleróza (FSGS) a membranózní glomerulonefritida. U sekundárních 

glomerulonefritid (které vznikají jako součást systémového onemocnění) jsou to 

například: diabetická nefropatie, amyloidóza ledvin a lupusová nefritida (Ryšavá et al. 

2005). Příčiny vzniku NS se mění s věkem a etnickou příslušností. Zatímco u dětí do 2 

let je nejpravděpodobnějším důvodem NS jedno z dědičných onemocnění (např. 

kongenitální nefrotický syndrom finského typu, Denys-Drashův syndrom), u dětí od 4 

let jsou to minimální změny glomerulů. U adolescentů a dospělých pacientů do 40 let 

jsou nejčastějším onemocněním projevujícím se NS minimální změny glomerulů, 

fokálně segmentální glomeruloskleróza a lupusová nefritida. U starších pacientů (nad 

40 let) se zvyšuje zastoupení membranózní nefropatie, diabetické nefropatie a 

amyloidózy ledvin (Tesař 2008). 

Pokud jde o etnické rozdíly, studie Haase a jeho spolupracovníků jasně potvrdila, že 

NS je u lidí afroamerického původu způsoben nejčastěji fokální segmentální 

glomerulosklerózou, a to u dospělých všech věkových kategorií. Dále porovnáváním 

biopsií ze 70. a 90. let zjistili, že zastoupení FSGS se v průběhu let zvyšuje. U bělochů 

zjistili zvýšení z 9 na 25% pacientů s NS, u afroameričanů z 30 na 56% (Haas et al. 

1997). 

 

Pacienti s primárním (idiopatickým) NS (INS) jsou většinou léčeni (mimo jiné) 

kortikosteroidními léčivy. V závislosti na jejich odpovědi na léčbu rozlišujeme NS 

kortiko-sensitivní (SSNS) a kortiko-rezistentní (SRNS). Většině pacientů léčba 

kortikosteroidy pomáhá (i když někdy dochází k opětovnému návratu onemocnění), 

ale u přibližně 10-20% pacientů nedochází k žádné odpovědi na tuto léčbu a bez 

transplantace onemocnění dospívá až do chronického selhání ledvin (CHSL).  

Předpokládá se, že kortiko-sensitivní a část kortiko-rezistentních případů, u nichž 

dochází k rekurenci NS po transplantaci, vznikají na imunologickém základě 
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(Antignac 2002). V roce 1974 MUDr. Shalhoub navrhl, že filtrační bariéru by mohl 

ovlivňovat cirkulující permeabilní faktor pocházející z T-lymfocytů (Shalhoub 1974).  

Tuto hypotézu potvrdilo několik vědeckých skupin, které zkoumaly například efekt 

imunoadsorpce (Dantal et al. 1998) či plasmaferézy (Savin et al. 1996) na snížení 

proteinurie u pacientů s NS, který se opět objevil po transplantaci ledvin.  

Případy s kortiko-resistentním NS bez návratu proteinurie po transplantaci patří 

pravděpodobně mezi familiární neboli geneticky podmíněné formy INS. Ty zaujímají 

kolem 18% případů INS. Jsou způsobeny mutacemi v genech podocytárních proteinů, 

čímž je ovlivněna funkčnost filtrační bariéry. Zatím bylo identifikováno 7 genů, jejichž 

mutace vedou ke vzniku NS (Reiterová & Šafránková 2010). Typ dědičnosti je 

autosomálně dominantní i recesivní a histologický nález většinou odpovídá FSGS 

(Merta & Reiterová 2004). 

Geny zodpovědné za vznik INS jsou, spolu s typem dědičnosti a věkem nástupu 

onemocnění, uvedeny v tabulce č. 1.  

Schéma rozdělení INS a jeho pravděpodobných příčin je shrnuto na obrázku č. 5. 

 

Gen Lokalizace Protein Dědičnost Věk nástupu Reference 

NPHS1 19q13.1 nefrin AR Prenatálně Kestilä et 
al. 1998 

NPHS2 1q25-31 podocin AR Dětství až časná 
dospělost 

Boute et 
al. 2000 

ACTN4 19q13 α4-aktinin AD Dětství až časná 
dospělost 

Kaplan et 
al. 2000 

TRPC6 11q21-22 TRPC6 AD Dětství až časná 
dospělost 

Winn et 
al. 2005 

CD2AP 6p12 CD2AP AD Dětství až časná 
dospělost 

Kim et al. 
2003 

PLCE1 10q23-24 fosfolipáza 
Cε AR Časné dětství Hinkes et 

al. 2006 

IFN2 14q32 formin AD Adolescence až 
časná dospělost 

Brown et 
al. 2010 

 
Tab. 1: Geny zodpovědné za INS (bez extrarenálních projevů). Převzato a upraveno z 
Reiterová & Šafránková, 2010. 
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Obr. 5: Schéma rozdělení idiopatického NS a jeho příčin. Převzato z Antignac, 2002. 
 

 

2.3 Fokální segmentální glomeruloskleróza 

Jak jsem se zmínila, FSGS je v poslední době jednou z nejčastějších příčin vzniku 

nefrotického syndromu. Jméno napovídá, že se obecně jedná o částečné (segmental) 

poškození některých (focal) glomerulů. O FSGS ale nemůžeme uvažovat jako o 

jednotné nemoci. Jedná se spíše o popisnou diagnózu poškození glomerulů, která se 

ale liší jak v etiologických, tak morfologických charakteristikách. V závislosti na 

příčinách vzniku FSGS se liší i její projevy, průběh a reakce na léčbu. V klinické praxi 

bude tedy nutné definovat systém, kterým by bylo možné různé typy FSGS odlišit a 

nasadit tak účinnou léčbu.  

V poslední době se seznam příčin, které způsobují FSGS, stále rozšiřuje. Patří sem 

nejen FSGS vzniklá po glomerulární hyperfiltraci či hypertrofii, ale i FSGS vznikající 

po přímém poškození glomerulu během virové infekce, jakož i familiární formy 

způsobené mutacemi v genech podocytárních proteinů (D'Agati 1994; D'Agati 2003; 

D’Agati et al. 2004).  

Mimo to oddělujeme ještě idiopatickou (primární) FSGS, jejíž příčiny jsou stále 

nejasné. Zdá se, že by se mohlo jednat o FSGS způsobenou imunologicky, jako 

výsledek ovlivnění filtrace cirkulujícím faktorem či jeho inhibitorem (Sharma et al. 

2000). Etiologická klasifikace FSGS je stručně shrnuta zde (převzato a upraveno dle  

D'Agati 2008; Deegens et al. 2008b) : 
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1. Idiopatická (primární) FSGS 
2. Sekundární FSGS 

a) Familiární (mutace v podocytárních genech, mutace v DNA 
mitochondrií podocytů) 

b) Asociovaná s viry (HIV, parvovirus B19 atd.) 
c) Vzniklá poškozením léčivy/drogami (heroin, interferon-α, lithium, 

palmidronát/alendronát atd.) 
d) Vzniklá jako adaptivní strukturně-funkční odpověď glomerulů na 

hypertrofii či hyperfiltraci  
 Při zachování renálního objemu (diabetes mellitus, 

hypertenze, obezita, cyanotická vrozená choroba srdce, 
srpkovitá anémie atd.)  

 Při zmenšeném renálním objemu (oligomeganefronie, 
unilaterální renální ageneze, renální dysplázie, kortikální 
nekróza, refluxní nefropatie, chirurgické odstranění (části) 
ledviny, chronická nefropatie transplantátu, jakékoli jiné 
pokročilé ledvinové onemocnění s redukovaným počtem 
funkčních nefronů) 

 
Na histologických preparátech bioptovaných ledvin pacientů můžeme pozorovat 

několik druhů morfologických variant FSGS. V roce 2004 doktorka Vivette D´Agati 

se spolupracovníky navrhla rozdělení na 5 morfologických typů FSGS (D’Agati et al. 

2004). Rozpoznání typu FSGS může být v některých případech velmi užitečné, neboť 

může odrážet příčinu vzniku FSGS a může napovědět i něco o jejím průběhu. Je ale 

nutné brát v úvahu to, že odlišná patologická varianta FSGS může být pouze odrazem 

jinak pokročilého stádia poškození. Proto není možné pouze na základě této 

klasifikace rozhodnout o terapeutickém postupu.  

Morfologické varianty FSGS jsou: 

1. Blíže nespecifikovaná FSGS (NOS, „not otherwise specified“) 

2. Perihilární FSGS 

3. Buněčná FSGS 

4. Periferní FSGS („tip variant“) 

5. Kolabující FSGS 
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1. Blíže nespecifikovaná FSGS 

 Dochází k akumulaci matrix a hyalinního materiálu 
v lumen kapiláry. Nejsou zde znaky kolapsu, 
poškození periferní (tip) domény ani 
endokapilárního zmnožení buněk. (zvětšení ~ 400x)  

 
 

 

 
 
  

2. Perihilární FSGS 

Ucpání některých kapilár glomerulu akumulací 
hyalinního materiálu v místě glomerulárního hilu 
(místo vstupu přívodné tepénky do glomerulu). 
Nejsou zde znaky kolapsu, poškození tip domény 
ani zmnožení buněk v kapiláře. (zvětšení~250x) 

 
 
 
 
 
3. Buněčná FSGS 

Tuto variantu provází částečné zvětšení a ucpání 
kapilár pěnovými buňkami. Dále dochází k malé 
adhezi na Bowmanovo pouzdro. Nedochází ke 
kolapsu. (zvětšení ~ 400x) 

 
 
 
 
 
 

4. Periferní FSGS („tip lesion“) 

Dochází k akumulaci pěnových buněk v místě 
tubulárního pólu. Podocyty se v místě poškození 
shlukují s epiteliálními buňkami proximálního 
tubulu (tip doména). (zvětšení~250x)   
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5. Kolabující FSGS 

Vidíme globální zničení kapilár glomerulu 
kolapsem GBM. Podocyty jsou hypertrofované a 
zmnožené a některé jsou uvolněné z glomerulárního 
klubíčka. (zvětšení ~ 400x) 

 
 
 
 
 
 
 
Obrázky převzaty ze Stokes et al., 2006. 
 

Kolabující typ FSGS je nejagresivnější formou. Vyznačuje se těžkým nefrotickým 

syndromem, který se u většiny pacientů vyvine v chronické selhání ledvin. Často se 

objevuje u pacientů s HIV. Také byla zaznamenána její zvýšená incidence u pacientů 

s původem v Africe. Periferní varianta se sice také vyznačuje těžkým NS, ale obvykle 

odpovídá na léčbu steroidy a pouze málokdy končí selháním ledvin. Nejméně častou 

formou je buněčná forma FSGS (Stokes et al. 2006; Deegens et al. 2008b).  

 

V klinické praxi by bylo užitečné odlišit idiopatickou a sekundární formu FSGS. 

Zatímco u sekundárních forem FSGS by se mimo symptomatické léčby nasazovala i 

léčba původního onemocnění, imunosupresivní léčbu bychom nasadili u pacientů 

s idiopatickou FSGS (Deegens et al. 2008a). Rodinná historie onemocnění napovídá o 

familiární (genetické) formě FSGS. Jinak ovšem zatím nejsme schopni pomocí 

klinicky měřených hodnot rozlišit typ FSGS. S návrhem na odlišení idiopatické a 

sekundární formy FSGS přišla skupina J.K.J. Deegense v roce 2008 (Deegens et al. 

2008a). Ta zjistila, že šířka zfúzovaných pedicel se u obou typů FSGS liší. Zatímco u 

idiopatické formy dosahuje přes 3000 nm, u sekundární formy je to pouze kolem 1000 

nm (u zdravých pacientů jsou hodnoty přibližně 500 nm). Toto pozorování je ovšem 

ještě nutné podrobit důkladnému prozkoumání a nelze na jeho základě stanovit léčbu. 

 

Vývoj FSGS v nefronu probíhá přibližně takto: po poškození podocytu (a to jak 

přímým poškozením, tak i defekty ve spojení GBM-podocyt či poškozením GBM) 

dochází ve většině případů k fúzi pedicel („foot process effacement“, viz obrázek č. 6) 

díky přeorganizování aktinového cytoskeletu (Ronco 2007), v pokročilejších stádiích i 

k zploštění těla podocytu a tvorbě pseudocyst. V sekundární formě FSGS se postupně 
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začínají poškozené podocyty oddělovat od GBM a ztrácí se do Bowmanova pouzdra. 

Neboť jsou podocyty plně diferenciované buňky, které se nedokážou replikovat, 

vznikají po oddělení podocytů na GBM holá místa. To je podnětem pro parietální 

epitheliální buňky (PEC) nacházející se podél Bowmanova pouzdra, které tato místa 

začnou pokrývat (Bariety et al. 2006; Dijkman et al. 2005). Dochází tak k lokálním 

spojům mezi Bowmanovým pouzdrem a klubíčkem vlásečnic (tomu často napomáhá i 

nafouknutí kapilár, které se tak dostanou do blízkého kontaktu s Bowmanovým 

pouzdrem), čímž se v původní vrstvě parietálního epithelu tvoří díry. Pokud v místech 

adheze pokračuje filtrace, tekutina se dostává do kortikálního intersticia a vzniká tak 

paraglomerulární prostor stále se plnící tekutinou, který se začne rozšiřovat po celém 

nefronu (Kriz et al. 2001). Na nesprávně řízenou filtraci reagují fibroblasty, které 

začnou tvořit novou vrstvu oddělující paraglomerulární prostor od intersticia. Tento 

proces se pak šíři postupně do celého nefronu a dochází ke kolapsu kapilár a jejich 

ucpání hyalinním materiálem či z důvodu mikrotrombózy.  Celý proces je názorně 

zobrazen na obrázku č. 7 (Elger & Kriz 1998; Kriz et al.,1998a;  Kriz et al. 1998b; 

Kriz et al. 2001; Kriz 2003). 

Stejně jako u sekundární formy FSGS začíná vývoj idiopatické FSGS zfúzováním 

pedicel a to dokonce ve větší míře, než je tomu u formy sekundární (Deegens et al. 

2008a). Nedochází zde ovšem k oddělení poškozených podocytů od GBM. Stejně jako 

u sekundární formy se i zde aktivují PEC, které se ovšem začnou rychle množit, 

pokrývat poškozené podocyty a produkovat do svého okolí extracelulární matrix, čímž 

způsobí zjizvení glomerulu (Dijkman et al. 2005). 

 

                            

 
 
 
 
 
 
 
Obr. 6: Snímky normálních (A) a zfúzovaných (B) pedicel. Zkratka PO označuje tělo 
podocytu a hvězdička místo vzniku pseudocysty. Převzato a upraveno z Elger & Kriz 
1998. 
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Obr. 7: Na tomto schématu je znázorněn vývoj sekundární FSGS. Vrstva podocytů je 
znázorněna červeně, parietální epithel žlutě, fibroblasty hnědě. (A) normální 
glomerulus, (B) propojení holé GBM a PEC, (C) vznik adhezí je doprovázen filtrací 
směřující do paraglomerulárního prostoru, (D) paraglomerulární prostor začínají 
pokrývat fibroblasty, (E) začínají se objevovat kolapsy kapilár nebo jejich ucpání 
hyalinózou nebo mikrotrombózou, pokračuje rozšiřování tekutinou naplněného 
paraglomerulárního prostoru až k tubulárnímu pólu (F). Převzato z  Kriz et al. 1998b. 
 

2.4 Gen TRPC6 a jeho produkt 

V roce 2005 byl identifikován nový gen, jehož mutace hrají roli ve vzniku geneticky 

podmíněné formy FSGS (Winn et al. 2005). Tímto genem je TRPC6 (transient 

receptor potential cation channel, subfamily C, member 6, NG_011476), jenž u 

člověka leží na dlouhém raménku 11. chromozomu, konkrétně v oblasti 11q21-22, a 

tvoří ho 13 exonů (D'Esposito et al. 1998) . 

Skupina Michelle P. Winn objevila missense mutaci P112Q v genu TRPC6, když 

analyzovala velkou rodinu z Nového Zélandu, jejíž členové trpěli dědičnou, 

autosomálně dominantní formou FSGS, která se vyznačovala vysokou proteinurií ve 3. 

a 4. dekádě života a která se během 10 let u 60% členů vyvinula v konečné stádium 

selhání ledvin.  

Gen TRPC6 kóduje neselektivní iontový kanál, jenž patří do rozsáhlé rodiny TRP 

(„transient receptor potential“) kanálů čítající pouze u savců nejméně 20 členů. 
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Můžeme je najít v mnoha tělních tkáních, kde hrají roli v signální transdukci (ačkoli 

fyziologickou funkci ve většině případů neznáme) (Clapham 2003). 

Strukturně se protein TRPC6 (podobně jako ostatní členové TRP rodiny) skládá z 6 

transmembránových domén (helix S1 až S6), přičemž předpokládanou doménou 

tvořící pór je hydrofóbní klička mezi helixy S5 a S6. Obě terminální domény směřují 

do cytoplazmy a protein je na 2 místech glykosylován (viz obrázek č. 8) 

Jak se zdá, extracelulárně směřující N-glykosylová vazba na kličkách mezi doménami 

S1-S2 a S3-S4 ovlivňuje aktivitu TRPC6. Aktivita TRPC6 je, na rozdíl od příbuzného 

kanálu TRPC3, jež vykazuje silnou bazální aktivitu, striktně regulována. Kanál TRPC3 

má pouze jedno glykosylační místo. Při experimentech, kdy bylo u kanálu TRPC6 

odstraněno 2. glykosylační místo tak, že se podobal kanálu TRPC3, se jeho bazální 

aktivita výrazně zvýšila. Naopak, když byl kanálu TRPC3 přidán cukerný zbytek po 

vzoru TRPC6, jeho bazální aktivita se snížila (Dietrich et al. 2003).  

TRPC6 tvoří homo- i heterotetramery, většinou s proteiny ze stejné podskupiny TRP 

kanálů, což jsou kanály TRPC3 a TRPC7 (Hofmann et al. 2002). 

V N´ koncové doméně TRPC6 se nacházejí 3 ankyrinům-podobné sekvence (ARD, 

„ankyrin-like repeat domain“). Tyto sekvence se nacházejí u mnoha proteinů a 

zajišťují interakce mezi proteiny. U TRPC6 bylo zjištěno, že ke 2. ARD se váže 

protein MxA patřící do dynaminové rodiny, a stimuluje jeho aktivitu (Lussier et al. 

2005). Fyziologický význam této aktivace ovšem zatím není znám.  

Ankyrinové domény se pravděpodobně účastní i oligomerizace TRPC kanálů (Lepage 

et al. 2009) spolu s dalšími doménami umístěnými na C´ i N´ konci TRPC proteinu 

(Lepage et al. 2006). 

V blízkosti ankyrinových sekvencí se nachází tzv. TRP_2 doména, která 

zprostředkovává vazbu proteinu k lipidům membrány, a ovlivňuje tak jeho translokaci 

do membrány při exocytóze. Jak se totiž ukázalo, mutace v této doméně u kanálu 

TRPC3 způsobila, že kanál nebyl schopen vázat lipidy a bylo tak přerušeno splynutí 

váčku s membránou při exocytóze, které je závislé na navázání diacylglycerolu 

(DAG). DAG je totiž znám tím, že destabilizací membrány toto splynutí usnadňuje 

(van Rossum et al. 2008). 

V C´ terminální doméně se nacházejí 2 místa vázající inositol–1,4,5–trifosfátový 

receptor (IP3R), přičemž jedno toto místo se překrývá s doménou vázající kalmodulin 

(CaM) – toto překrývající se místo nazýváme jako tzv. CIRB doménu. (Boulay et al. 

1999; Tang et al. 2001; Boulay 2002; Friedlova et al. 2010) 
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Na C´konci se také nachází tzv. TRP box, tedy ve většině TRP kanálů konzervovaná 

sekvence EWKFAR (název vyjadřuje pořadí aminokyselin). Vzhledem k rigiditě této 

sekvence napříč TRP rodinou je pravděpodobné, že je pro funkci kanálu velmi 

důležitá.  

Je možné, že TRPC kanály mohou být s dalšími proteiny organizovány ve větší 

multiproteinové komplexy, tzv. signalplexy. V nervových PC12D buňkách byl, po 

aktivaci M1 muskarinového acetylcholinového receptoru (receptor spřažený s G-

proteinem nacházející se na postsynaptické membráně nervových buněk), pozorován 

multiproteinový komplex organizovaný kolem TRPC6 obsahující proteinkinázu C 

(PKC), FK506-vázající protein (FKBP12) a kalcineurin s kalmodulinem (Kim & 

Saffen 2005). TRPC6 byl také obsažen v komplexu s cytoskeletárními proteiny a 

Na+/K+ ATPásovou pumpou v mozkových či ledvinových lyzátech myši (Goel et al. 

2005). 

 

 

Obr. 8: Na levém obrázku je znázorněna obecná struktura TRPC6. Tu tvoří 6 
transmembránových domén (S1-S6), hydrofóbní sekvence tvořící pór a 2 
glykosylovaná místa. Na obrázku vpravo jsou vyznačeny některé známé domény 
nacházející se v TRPC6. Jsou to 3 ankyrinům podobné domény (A), lipidy-vázající 
doména, tzn. TRP_2 (L), 2 coiled-coil domény (CC) a TRP box (EWKFAR). Převzato 
a upraveno z Dietrich et al. 2010.    
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TRPC6 se nachází v mnoha tkáních těla, kde má řadu funkcí (většinou ještě 

neznámých). Základní funkční role jsou shrnuty na obrázku číslo 9.  

 

 
Obr. 9: Na tomto obrázku jsou  shrnuty funkce, jež TRPC6 pravděpodobně hraje 
v různých tkáních. Převzato a upraveno z Dietrich & Gudermann 2007. 
 

 

2.5 TRPC6, jeho role v ledvinách a při vzniku fokální segmentální 

glomerulosklerózy 

 V této části bych se ráda soustředila na roli TRPC6 v ledvinách. Jak jsem se zmínila 

v předchozí části, v roce 2005 bylo zjištěno, že mutace v genu TRPC6 jsou spojeny se 

vznikem autosomálně dominantní formy FSGS, která se začne projevovat kolem 30. až 

40. roku života (Winn et al. 2005) .  

TRPC6 je exprimován jak v dřeni, tak v kůře ledvin (Goel et al. 2006). Nacházíme ho 

v tubulech a hlavně glomerulech ledvin. V glomerulech se soustředí převážně do 

podocytárních buněk, konkrétně do místa plazmatické membrány, kde nasedá slit 

diaphragm (Reiser et al. 2005). Je tedy pravděpodobně důležitým prvkem 

proteinového komplexu tvořícího slit diaphragm.  
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TRPC6 je neselektivní kanál, který však umožňuje vstup do buňky převážně Ca2+ a 

Na+ iontům v poměru 5:1 (Clapham et al. 2001). Je aktivován 1,2-diacylglycerolem 

(DAG), a to v klasické dráze zahrnující aktivaci receptoru spřaženého s G-proteinem a 

následně fosfolipázy C (PLC), která membránový lipid fosfatidylinositol-4,5-bisfosfát 

(PIP2) štěpí na DAG a inositol-1,4,5-trifosfát (IP3). V dráze aktivující TRPC6 ovšem 

není nutné zapojení proteinkinázy C (PKC), jež je v klasické dráze stimulována DAG 

a Ca2+  ionty uvolněnými z endoplazmatického retikula pomocí IP3 a jeho receptoru 

(Hofmann et al. 1999). TRPC6 se váže k proteinům podocinu a nephrinu nacházejících 

se taktéž ve slit diaphragm podocytů (Reiser et al. 2005).  

Vazba podocinu na TRPC6 se ukázala jako velmi důležitá pro jeho stimulaci. Podocin 

je membránový protein vlásenkového tvaru, který obsahuje tzv. PHB („prohibitin 

homology“) doménu, která zprostředkovává jeho vazbu k membránovému 

cholesterolu. Jak se ukázalo, vazba podocinu na TRPC6 zvyšuje jeho aktivitu, ovšem 

pouze v přítomnosti cholesterolu (Huber et al. 2006). Zatím není jasné, jakým 

mechanismem podocin aktivitu kanálu ovlivňuje, ale skupina Tobiase Hubera nastínila 

hypotézu, že by cholesterol, vyskytující se díky podocinu v blízkosti TRPC6, 

ovlivňoval vlastnosti lipidické dvojvrstvy (ztuhnutí, rozšíření) a tím i strukturu a 

funkci kanálu. 

Zdá se, že i vazba TRPC6 s nephrinem je důležitá pro jeho regulaci. Po fosforylaci 

tyrosinových zbytků Y284 a Y31 TRPC6 Fyn kinázou dochází k vazbě TRPC6 

s fosfolipázou C (PLC)-γ1, která pozitivně ovlivňuje translokaci TRPC6 do 

plazmatické membrány. Tuto vazbu inhibuje protein nephrin, který se přímo váže 

k TRPC6, a to taktéž přes fosforylovaný tyrosinový zbytek Y284 TRPC6. Nephrin 

tedy inhibuje vazbu TRPC6-(PLC)-γ1, a tím i translokaci TRPC6 do plazmatické 

membrány. (Kanda et al. 2011) 

Role TRPC6 v podocytu zřejmě může mimo jiné souviset s organizací aktinového 

cytoskeletu, který významně ovlivňuje vlastnosti filtrační bariéry. Ostatně 

přeorganizování aktinového cytoskeletu, kdy dojde k zploštění a zfúzování pedicel 

podocytu, je také jedním z příznaků doprovázejících FSGS. Ve studii, kterou provedla 

skupina C. Möllera, se ukázalo, že při zvýšené expresi TRPC6 v podocytech docházelo 

k reorganizaci aktinového cytoskeletu a u myší způsobovalo proteinurii (Möller et al. 

2007).  
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Zatím bylo v genu TRPC6 objeveno 15 mutací souvisejících se vznikem FSGS, 

rozložených po celé délce genu (hlavně v ankyrinových doménách), ovšem až na 

transmembránové oblasti (viz tabulka č. 2) (Winn et al. 2005; Reiser et al. 2005; 

Heeringa et al. 2009; Zhu et al. 2009; Santín et al. 2009; Büscher et al. 2010; Gigante 

et al. 2011). Zprvu byly mutace TRPC6 dávány do souvislosti pouze s FSGS 

vznikající u dospělých pacientů, ale studie z posledních let ukázaly, že se objevují i u 

dětí (Heeringa et al. 2009; Santín et al. 2009; Gigante et al. 2011). Takto vzniklá FSGS 

má autosomálně dominantní formu a v roce 2011 byla popsána také první mutace 

vzniklá de novo (Gigante et al. 2011). Mutace mají jen částečnou penetraci, tzn. 

mutantní genotyp se projevuje jen u části pacientů. I v rodinách, ve kterých se přenáší 

stejná mutace TRPC6, se mezi postiženými členy onemocnění projevuje rozdílně. Liší 

se například závažností proteinurie (Zhu et al. 2009) a byly zaznamenány i případy, 

kdy mutace v genu u jednoho člena rodiny způsobila FSGS, zatímco ostatní členové 

s touto mutací byli bez jakýchkoli symptomů (Santín et al. 2009).  

Všechny mutace jsou tzv. missense mutace, až na jednu deleční mutaci. U sedmi 

z těchto mutací byla prokázána jejich aktivační funkce na iontový kanál (tzv. gain-of-

function mutace), jež vyústila ve zvýšenou koncentraci vápenatých iontů v buňce. 

Ovšem jaký efekt toto zvýšení na podocyt má zatím nevíme.  

Jaký vliv mají mutace na funkci kanálu a následně podocytu zůstává zatím nejasné. 

Některé mutace (např. P112Q, R895C, E897K) zvyšují aktivaci kanálu TRPC6 

v HEK293 buňkách v závislosti na receptoru angiotensinu II (tzv. gain-of-function 

mutace). U některých mutací se ovšem tato aktivace nepotvrdila (S270T, N143S, 

K874X) (Winn et al. 2005; Reiser et al. 2005). Mutace P112Q způsobuje zvýšený 

výskyt TRPC6 v plazmatické membráně, a tím i zvýšenou koncentraci Ca2+ iontů 

v buňce (Winn et al. 2005). Je tedy pravděpodobné, že translokace TRPC6 do 

plazmatické membrány je pro regulaci intracelulárních koncentrací Ca2+ iontů velmi 

důležitá. Ostatně i ve studii z roku 2011 se ukázalo, že mutace N143S, S270T, R895C, 

P112Q a E897K snižují vazebnou afinitu TRPC6 k nephrinu, čímž dochází ke zvýšené 

translokaci mutovaného kanálu do plazmatické membrány (viz obrázek č.10) (Kanda 

et al. 2011).  
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Obr. 10: Na tomto schématu je znázorněn mechanismus, který způsobuje zvýšenou 
koncentraci mutovaných TRPC6 kanálů v plazmatické membráně. U nemutovaného 
kanálu způsobuje vazba k nephrinu inhibici vazby s fosfolipázou (PLC)-γ1, čímž je 
omezena translokace kanálu do plazmatické membrány. U mutovaného kanálu je 
přerušena vazba s nephrinem a kanál se tak ve zvýšené míře translokuje do membrány. 
Další podrobnosti v textu. Převzato z Kanda et al., 2011. 
 

 

Dalším možným mechanismem, který hraje roli ve vzniku FSGS u pacientů 

s mutovaným genem TRPC6, je ovlivnění signální dráhy zahrnující NFAT („nuclear 

factor of activated T cell“) transkripční faktory. Ve studii z roku 2009 se prokázalo, že 

u kanálů s mutacemi P112Q, R895C a E897K docházelo ke zvýšené aktivaci signální 

dráhy zahrnující proteinfosfatázu kalcineurin, která aktivuje transkripční faktory 

NFAT (v podocytu se konkrétně vyskytují NFATc3 a NFATc1) (Schlöndorff et al. 

2009). Tato signální dráha byla již dříve dávána do souvislosti se vznikem 

hypertrofické kardiomyopatie. U transgenních myší se specificky zvýšenou expresí 

TRPC6 v srdečním svalstvu docházelo k abnormálně vyšší aktivaci proteinfosfatázy 

kalcineurinu, který následně defosforyloval, a tím pádem i aktivoval, transkripční 

faktory NFAT. Tato aktivace pak způsobovala patologické změny v srdeční svalovině 

(viz obr. 11) (Kuwahara et al. 2006). 
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Obr. 11: Signální dráha zahrnující DAGem spouštěnou aktivaci TRPC6 kanálu. 
Zvýšení intracelulární koncentrace vápníkových iontů aktivuje fosfatázu kalcineurin a 
ta následně aktivuje transkripční faktor NFAT. Po jeho translokaci do jádra dochází 
k regulaci transkripce několika genů (zde BNP - brain natriuretic peptide, β-MHC - 
myosin heavy chain, RCAN1 - regulator of calcineurin 1 a také samotného TRPC6). 
Převzato z Kuwahara et al., 2006. 
 

 

 

 

 
Tabulka 2: Seznam známých mutací nacházejících se v genu TRPC6 nalezených u 
pacientů s FSGS.  
 

c.335C˃A P112Q Winn, 2005 
c.428A˃G N143S Reiser, 2005 
c.808T˃A S270T Reiser, 2005 
c.2620A˃T K874X Reiser, 2005 
c.2683C˃T R895C Reiser, 2005 
c.2689G˃A E897K Reiser, 2005 
c.2664C˃A Q889K Zhu, 2009 
c.495T˃C M132T Heeringa, 2009 
c.325G˃A G109S Santín, 2009 
c.374A˃G N125S Santín, 2009 
c.2339T˃C L780P Santín, 2009 
c.2270G˃A G757D Büscher, 2010 

265delA 89fsX8 Büscher, 2010 
c.653A˃T H218L Gigante, 2011 

c.2684G˃T R895L Gigante, 2011 
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3. MATERIÁL A METODY 

3.1 Soubor pacientů 

Studie byla provedena na souboru 47 pacientů s histologicky potvrzenou diagnózou 

FSGS či minimálních změn glomerulů (MCD). Diagnóza byla u pacientů určena na 

základě biopticky získaných vzorků ledvinové tkáně. Vzorky pacientů byly získávány 

během let 2004 až 2008 na nefrologickém oddělení Všeobecné fakultní nemocnice 

v Praze a Fakultní nemocnice v Motole. U všech pacientů byl před zařazením do studie 

zajištěn písemný informovaný souhlas s molekulárně genetickým vyšetřením v rámci 

probíhajícího výzkumu. Zpočátku byly do studie zahrnuti pouze dospělí pacienti 

s kortikorezistentním typem FSGS, později byli ale na základě fenotypové rozdílnosti 

FSGS vzniklé po mutaci v genu TRPC6 přidáváni i mladší pacienti a také ti, jež 

odpovídali na léčbu steroidy. Seznam pacientů je shrnut v tabulce č. 3 spolu s věkem 

nástupu nefrotického syndromu, typem diagnózy (FSGS či MCD) a typem NS 

s ohledem na jeho odpověď na imunosupresivní léčbu, tzn. kortikosensitivní či 

kortikorezistentní. Jako kortikorezistentní byli definováni pacienti, u kterých během 6 

měsíčního léčení prednisonem (dávka 1mg/kg) nedošlo k žádné odpovědi.  

Pacient Pohlaví Věk nástupu NS 
[roky] NS FSGS/MCD 

1 Ž 18 res FSGS 
2 M 20 res FSGS 
3 Ž 35 res FSGS 
4 Ž 25 res N 
5 M 58 res FSGS 
6 M 38 res FSGS 
7 M 53 res FSGS 
8 N N N N 
9 N N N N 

10 N N N N 
11 N N N N 
12 N N N N 
13 N N N N 
14 N N N N 
15 Ž 57 sens FSGS 
16 Ž 54 neužívala FSGS 
17 M 32 res FSGS 
18 M 30 neužíval FSGS 
19 M 26 res N 
20 Ž 55 res FSGS 
21 Ž 18 neužívala FSGS 
22 Ž 30 res N 
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Pacient Pohlaví Věk nástupu NS 
[roky] NS FSGS/MCD 

23 M 10 sens MCD 
24 Ž 20 res MCD 
25 Ž 16 res FSGS 
26 M 70 res FSGS 
27 Ž 39 res FSGS 
28 Ž 18 res MCD 
29 M 18 res N 
30 M 61 res FSGS 
31 Ž 32 res MCD 
32 M 18 res MCD 
33 Ž 55 res FSGS 
34 Ž 66 res FSGS 
35 M 25 res FSGS 
36 Ž 49 res FSGS 
37 Ž 80 res N 
38 Ž 39 neužívala FSGS 
39 Ž 33 res FSGS 
40 M 63 res FSGS 
41 Ž ? (dětství) sens N 
42 Ž N N N 
43 M ? (dětství) sens N 
44 Ž 28 sens FSGS 
45 Ž 18 sens MCD 
46 Ž 35 res FSGS 
47 M 22 res MCD 

Tab. 3: Seznam pacientů. Pohlaví: (Ž) žena, (M) muž; NS: (res) kortikoresistentní, 
(sens) kortikosensitivní. U některých pacientů již nejsou požadované informace 
dohledatelné (N). 
 

 

3.2 Metody 

K analýze genu TRPC6 bylo využito metody high resolution melting (HRM) a 

suspektní vzorky byly poté osekvenovány přímou sekvenací. V některých případech 

byla použita reakce PCR s následnou sekvenační reakcí, přečištěním a samotnou 

sekvenací. 

 

3.2.1 Získání vzorků DNA 

Izolace genomové DNA byla provedena na lince QIAcube (Qiagen) pomocí kitu 

QIAamp DNA mini kit (250) a to z lymfocytů získaných ze vzorků periferní krve. 

Příprava DNA vzorků byla provedena pracovníky laboratoře molekulární diagnostiky 

Ústavu biologie a lékařské genetiky 1.LF a VFN.  
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3.2.2 High resolution melting 

Metoda high resolution melting (HRM) je poměrně nová analytická metoda, která nám 

umožňuje odhalit genetické variace v dvouvláknových úsecích DNA. Je založena na 

porovnávání křivek teplot tání DNA úseků a můžeme díky ní v sekvenci identifikovat i 

jednonukleotidovou záměnu v homozygotním a heterozygotním stavu. Metoda probíhá 

v přístroji pro real-time PCR a skládá se z několika fází. Obecný protokol vypadá 

takto: 

1) Nejdříve dochází k namnožení požadovaného úseku DNA (PCR) v přítomnosti 

interkalační barvy. Díky této barvě je po každém PCR cyklu měřena 

koncentrace DNA. 

2) Poté jsou vzorky ohřáty na teplotu, kdy dochází k tání dvojřetězců na 

jednořetězové úseky.  

3) Načež jsou rychle zchlazeny. Rychlým zchlazením pak dochází k párování 

řetězců, které jsou nejblíže u sebe a mohou tak vzniknout heteroduplexy. 

4) Dále pokračuje fáze pomalého ohřívání vzorků, kdy je konstantně měřena 

fluorescenční aktivita ve vzorcích díky interkalační barvě. Tato fáze 

experimentu je velmi důležitá, neboť při ní dochází k tání duplexů, z jejichž 

vygenerovaných křivek teplot tání jsme schopni rozlišit genetické variace ve 

vzorcích.  

5) Poté jsou vzorky ochlazeny na teplotu kolem 40°C a mohou být vyndány 

z přístroje. 

Vše shrnuto na schématu číslo 12. 

 
Obr. 12: Na tomto schématu je znázorněn obecný protokol metody HRM. Zeleně je 
znázorněno fluorescenční měření. V první fázi vidíme krátké cykly PCR. Dále jsou 
vzorky ohřáty na teplotu, ve které vznikají jednovláknové úseky, a následně jsou 
rychle zchlazeny (vznik heteroduplexů). Poté jsou vzorky pomalu ohřívány a současně 
dochází po celou dobu k měření fluorescence.  
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Gen TRPC6 se skládá ze 13 exonů. Pro HRM analýzu bylo ovšem nutné 2. exon (778 

bp) rozdělit na 4 části, neboť optimální velikost produktu pro tuto analýzu je od 100 do 

400 nukleotidů. Sekvence použitých primerů jsou uvedeny v tabulce č. 4 spolu s jejich 

rozsahem. Primery byly vyrobeny firmou GENERI BIOTECH. 

 

Exon Primer: 
Forward  (5‘-3‘) / Reverse (5‘-3‘) 

Rozsah 
[pb] 

1 F: TGGAACTGCCCACTCGGCTC 
R: ACTCCTGCGAGCGCACAACC 298 

2A F: GGCAAGTCATTTGGCACACT 
R: CCAACTGTAGGGCATTCTGG 316 

2B F: CAGTGGTGCGGAAGATGTTA 
R: TGGAGTCACATCATGGGAGA 332 

2C F: TTTGCTGAAGGCAAGAGGTT 
R: AGCCGTCATGACTGGATCTT 336 

2D F: TGACTCGTTTAGCCACTCCA 
R: GGTAGCGATCACAACTTTTGC 328 

3 F: TCTGAAGCATAGTAAAACGTGGT 
R: CCCTTTATCCTTATTTAGCACCAA 313 

4 F: TCGTTTATGCTGAACCTTTCTT 
R: ACCCAACTGTGATTCCCTGA 326 

5 F: GGAGATCATTGGAATGTGCAG 
R: CCAACTGCTAAGACTGCAAACA 365 

6 F: CAGCTAAGGCTGAATGCGAT 
R: TGAGAATTGTGCAGTAACCGA 377 

7 F: CGCAGAAAAAGAAGTTACCTAAA 
R: CCCATGGACTTACATAAACGC 420 

8 F: TTTGCAGACACTAAACAAACTCA 
R: AGCAGTCCATGCTTTCATCC 383 

9 F: TGCATTTCCTTGCTGAACTG 
R: AAAGGGATGTGGCATAGTGG 316 

10 F: AGCACTTGCAAAGGGAAGAA 
R: AGATAAGCCCGATCATGTGC 271 

11 F: GACAACCTCTAACAAACAGCCA 
R: AAGAATCACATAGTTCAAGAACCTAAA 369 

12 F: TCGCCTGCATCCTGGCTGAATC 
R: AGCTCTCCAGGCACTCTGCG 305 

13 F: GTTTTTCCGCATTGCGTATT 
R: GCCCATTGGCACTTAAGAAA 292 

Tab. 4: Seznam primerů navržených pro gen TRPC6. Exon 2 je rozdělen na 4 části. 
 

 

 

 



 34 

Analýza HRM byla prováděna na přístroji LightCycler 480 (Roche Diagnostics) 

s využitím kitu LightCycler 480 HRM Master (Roche Diagnostics).  

Reakční směs se skládala z 2,31 l vody, 5,6 l master mixu, 1 l MgCl2 (vše bylo 

součástí dodaného kitu) spolu s 0,045 l po každém primeru s koncentrací 50 pmol/l. 

U některých úseků (exon 1 a 4) se zprvu objevoval problém se vznikem sekundárních 

struktur během amplifikace, které pak ovlivňovaly analýzu křivek teplot tání. Z toho 

důvodu byla reakční směs doplněna o 1,45 l DMSO (dimethylsulfoxid, MP 

Biomedicals) na úkor vody, který napomáhá větší specifitě reakce. Směs byla 

napipetována do jamek po 9 l a byl přidán 1l genomové DNA o koncentraci 10 

ng/l, reakce tedy probíhala v celkovém objemu 10 μl. K pipetování bylo často 

použito automatické pipetovací linky epMotion® 5075 (Eppendorf).  

Základní program HRM metody včetně PCR fáze probíhal takto (tab. č.5):  

 

Fáze Teplota [°C] Čas [min] 
Aktivace polymerázy 95 02:00 

95 00:30 
Anelační teplota 00:30 

Amplifikace  
(50x) 

72 01:00 
Finální elongace 72 07:00 

95 10:00 
40 01:00 

HRM 

60 → 98 (0,02°C/sec)  
Chlazení 40 00:10 

Tab.5: Základní program metody HRM. 
 
 
U většiny úseků ovšem docházelo k nedostatečné amplifikaci během PCR fáze. Pro 

lepší výtěžek bylo tedy u některých exonů přidáno navíc 10 cyklů PCR o vyšší teplotě 

a u dalších 50 cyklů byla anelační teplota snížena. Podrobně je vše shrnuto v tabulce 

č. 6. 
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Exon: 2A, 2B, 2C, 2D, 5, 10       [°C]                                     [min] 
95 00:30 
60 00:30 

Amplifikace (50x) 

72 01:00 
Exon: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13                        

95 00:30 
60 00:30 

Amplifikace 1 (10x) 

72 01:00 
95 00:30 
55 00:30 

Amplifikace 2 (50x) 

72 01:00 
Exon: 1 

95 00:30 
65 00:30 

Amplifikace 1 (10x) 

72 01:00 
95 00:30 
55 00:30 

Amplifikace 2 (50x) 

72 01:00 
Tab. 6: Shrnutí rozdílných programů u exonů TRPC6. 
 

3.2.3 PCR 

V některých případech nebyla využita metoda HRM, nýbrž PCR s následnou přímou 

sekvenací. Reakční směs se skládala z: Taq pufru, Taq polymerázy a 25 mM MgCl2 

(vše firma Fermentas) spolu s vodou (Braun Medical), dNTP (Bio-Rad Laboratories) a 

primery (GENERI BIOTECH). PCR amplifikace probíhala na přístroji MyCycler 

(Bio-Rad Laboratories) při použití programu: denaturace: 95°C / 4 min; 35 cyklů: 

95°C / 30 sec, 60°C / 30 sec, 72°C / 30 sec; závěrečná extenze: 72°C / 10 min. 

Kontrolní elektroforéza produktů amplifikace byla provedena na 2,0 % agarózovém 

gelu za použití bromfenolové modři a při konstantním napětí 150V. Produkty PCR 

byly detekovány na UV transluminátoru (LKB 2011 MacroVue Transilluminator). 

 

3.2.4 Sekvenační reakce 

Sekvenační reakce byla prováděna na přístroji MyCycler (Bio-Rad Laboratories) při 

programu: denaturace 96°C / 3 min; následována 25 cykly 96°C / 20 sec, 50°C / 10 

sec, 60°C / 4 min; závěrečná extenze 60°C / 1 min. Reakce byla prováděna v objemu 5 

μl (4,7 μl reakční směsi, 0,3 μl produktu PCR reakce). Reakční směs byla 

připravována z 2 μl kitu BigDye® Terminator v1.1 (Applied Biosystems), 2,15 μl 
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vody (Braun Medical), 0,25 μl DMSO (MP Biomedicals) a 0,3 μl primeru (o 

koncentraci 10pmol/μl). 

 

3.2.5 Přečištění produktu před sekvenací 

Po sekvenační reakci bylo vždy provedeno čištění produktu pro lepší výsledky při 

samotné sekvenaci. Podle použitého sekvenačního stroje se lišilo i použité čištění. Při 

sekvenaci na stroji ABI PrismTM 310 (Applied Biosystems) bylo použito tzv. 

ethanolové čištění. Při něm se do 5 μl produktu ze sekvenační reakce přidalo 20 μl 

60% ethanolu. Zkumavky se poté nechaly stát 15 minut při laboratorní teplotě, či 10 

minut v mrazícím boxu. Poté se nechaly centrifugovat 20 minut při 13 000 ot/min 

(RPM). Ihned po skončení centrifugace se neusazený produkt odstříknul. Dále se 

přidalo 60 μl 70% ethanolu a stočilo 10 minut při 13 000 ot/min. Opět se ze zkumavek 

odstříknul neusazený produkt a zkumavky se nechaly otevřené 1 minutu sušit při 

90°C. Nakonec bylo přidáno 30 μl formamidu a zkumavky pak byly dány na 5 minut 

do 95°C, aby došlo k denaturaci produktu. Po skončení denaturace se zkumavky rychle 

přemístily na chladící stojánek a až do sekvenační anylýzy udržovaly v mrazícím 

boxu. 

Později byl zakoupen nový sekvenační stroj Genetic Analyzer 3130 (Applied 

Biosystems). Pro něj bylo nutné používat mírně odlišné čištění pro získání optimálních 

výsledků. K 10 μl produktu se přidalo 26 μl čerstvě připravené směsi 96% ethanolu 

s octanem sodným (ethanoát sodný) a výsledná směs se nechala odstát 10 až 15 minut 

při laboratorní teplotě. Směs se dala stočit 30 minut při 14 500 ot/min do centrifugy. 

Neusazený zbytek se odstříknul a bylo přidáno 120 μl 70% ethanolu, opět se nechalo 

centrifugovat 10 minut při 14 500 ot/min a neusazený obsah zkumavky se odstříknul. 

Poslední krok byl zopakován ještě jednou a následně se zkumavky nechaly otevřené 

vysušit 10 minut při 40°C. Po důkladném vysušení bylo do zkumavek přidáno 30 μl 

formamidu a nechaly se 5 minut při 95°C pro denaturaci DNA. Ihned po denaturaci 

byly přeneseny do chladícího stojánku a uchovávány do sekvenace v mrazícím boxu.  

 

3.2.6 Sekvenace 

Sekvenace byla prováděna pracovníky laboratoře molekulární diagnostiky Ústavu 

biologie a lékařské genetiky 1.LF a VFN nejdříve na sekvenátoru ABI PrismTM 310 

(Applied Biosystems), poté na sekvenátoru Genetic Analyzer 3130 (Applied 

Biosystems) metodou Dye-terminator sequencing.  
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3.3 Použité programy a databáze 

Set primerů byl navržen pomocí programu Primer-BLAST a s použitím referenční 

sekvence genu TRPC6 NG_011476.1 v databázi NCBI.  

Primer-BLAST: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/ 

Refefenční sekvence genu TRPC6: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NG_011476.1?from=5001&to=137365&report=

genbank 

  

Kontrola sekvenací vzorků byla prováděna ručně, přičemž zápis najitých záměn byl 

psán ustálenou nomenklaturou popsanou Human Genome Variation Society. Jako 

první nukleotid cDNA sekvence byl počítán 1. methionin. K analýze sekvenací byl 

často použit program BioEdit. 

Nomenklatura změn: http://www.hgvs.org/mutnomen/ 

Program BioEdit: http://www.mbio.ncsu.edu/bioedit/bioedit.html 

 

K hledání známých mutací byla využita databáze Human Gene Mutation Database 

(HGMD) v profesionální verzi (tzn. placené) a k hledání SNP databáze GeneCards a 

NCBI. 

HGMD: http://www.hgmd.org/ 

GeneCards: http://www.genecards.org/ 

NCBI SNP: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/ 
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4. VÝSLEDKY  

 

V souboru vyšetřovaných pacientů bylo nalezeno 5 jednobodových záměn, které 

ovšem nevedou ke změně aminokyseliny, 2 popsané jednonukleotidové polymorfismy 

(SNP) a 3 intronové změny. Nebyla nalezena žádná patogenní mutace. Všechny 

nalezené změny jsou shrnuty v tabulce č. 7 (str. 46). 

 

 

4.1 Jednonukleotidové záměny měnící smysl aminokyseliny 

 

c.1211C>T, p.Ala404Val 

U 12 pacientů z vyšetřovaného souboru byla nalezena popsaná jednobodová substituce 

c.1211C>T měnící aminokyselinu alanin na valin v pozici 404 (rs36111323) ve 4. 

exonu genu TRPC6. Jedná se o popsaný polymorfismus vyskytující se i u zdravé 

populace.  

Na obrázku č. 13 je zobrazeno výstupní grafické rozhraní metody HRM (tzv. 

„difference plot“), které jasně znázorňuje rozlišení křivek teploty tání u pacientů bez 

záměny (modré křivky) a homozygoty (zelené křivky) či heterozygoty (červené 

křivky) pro tuto záměnu. Dále je ukázáno tzv. „Tm calling“, které vyjadřuje specifitu 

PCR reakce, jež předchází samotné HRM analýze. U tohoto úseku vznikal malý 

nespecifický produkt (teplota tání kolem 74 °C), který bylo ovšem možné u 

optimalizace samotné HRM analýzy odfiltrovat, aby neovlivnil výsledek. Nakonec je 

ukázán výsek sekvenace pacienta č. 45 se záměnou c.1211C>T v homozygotním stavu 

a kontrolního vzorku bez záměny.  
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Obr. 13:  

1. Grafické znázornění výstupu metody HRM, modře: vzorky bez záměny, 
červeně: vzorky se záměnou v heterozygotním stavu, zeleně: vzorky 
s homozygotní záměnou. 

2. Schéma odrážející specifitu PCR reakce.  
3. Ukázka sekvenace exonu 4 u pacientky č. 44 se záměnou c.1211C>T 

v homozygotním stavu (sekvenováno z reversu, tzn. zde záměna G→A). 
4. Sekvenace kontrolního normála bez záměny (opět sekvenováno z reversu). 

1. 

2. 

3. 4. 
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c.43C>T, p.Pro15Ser 

Dále byla u 10 pacientů ze souboru nalezena záměna vyskytující se v 1. exonu, která 

mění aminokyselinu prolin v pozici 15 na serin. Tato záměna je již popsána 

(rs3802829) a vyskytuje se i u zdravé populace. Na obrázku č. 14 je opět znázorněna 

HRM analýza, specifita PCR a sekvenace pacienta se záměnou a normála. U HRM 

analýzy si můžeme povšimnout 2 červených křivek označených šipkami, které byly 

během HRM analýzy zařazeny mezi suspektní vzorky obsahující záměnu. Při bližším 

zkoumání je ale na první pohled zřejmé, že se tvar těchto křivek od ostatních 

červených mírně liší. Po osekvenování bylo zjištěno, že žádnou záměnu v exonové 

oblasti neobsahují. Je tedy vidět, že pro posouzení HRM analýzy je vždy nutné 

nespoléhat pouze na výsledky analýzy, ale všechny křivky důkladně prohlédnout a 

osekvenovat i ty, u kterých není výsledek zcela jednoznačný. 

 

4.2 Jednonukleotidové záměny beze změny smyslu aminokyseliny 

V souboru pacientů bylo také identifikováno několik záměn, které nemění smysl 

aminokyseliny. Přesto mohou tyto záměny ovlivnit charakter mRNA, a tím její 

stabilitu a překlad. 

 

c.888G>A, p.Thr296Thr 

Tato jednonukleotidová substituce se nachází v exonu 2 a byla identifikována pouze u 

pacientky č. 46. 

  

c.1683T>C, p.Asn561Asn 

Tato záměna byla identifikována u 19 pacientů. Nachází se v exonu 6. 

 

c.2115C>T, p.Tyr705Tyr 

V exonu 8 byla u pacientky č. 28 nalezena záměna nacházející se v pozici 2115 cDNA. 

 

c.2529C>T, p.Phe843Phe 

V exonu 11 byla u 9 pacientů identifikována nukleotidová záměna v pozici 2529 

cDNA. 

 

c.2712G>A, p.Gln904Gln 

Další substituce byla identifikována u 10 pacientů v exonu 13 v pozici 2712. 
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Obr. 14:  

1. Výstup HRM analýzy, modré křivky: vzorky bez záměny, červeně: vzorky se 
záměnou v heterozygotním stavu, šipkami jsou označeny křivky, které jsou 
také bez záměny. 

2. Tm calling (specifita) PCR reakce. 
3. Sekvenace pacienta č. 10 se záměnou c.43C>T v heterozygótním stavu.  
4. Sekvenace kontrolního normála bez záměny.  

1. 

2. 

3. 4. 
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4.3 Záměny v intronové oblasti 

V souboru byly také nalezeny 3 změny v intronových oblastech, které již byly popsány 

v SNP databázi. Je možné, že i tyto změny mají vliv na funkci proteinu, např. 

ovlivněním sestřihových mechanismů. Jsou to změny:  

c.171-20A>G, c.2645-23_-25delCTT a c.2485-138C>T  

 

c.2645-23_-25delCTT  

Tato delece se vyskytuje v analyzovaném úseku 13, který obsahuje mimo exonu 13 i 

hraniční oblasti mezi intronem a exonem. V exonu 13 se navíc u několika pacientů 

objevila substituce c.2712G>A. V tomto analyzovaném úseku HRM analýza naprosto 

jasně oddělila pacienty s homozygotní a heterozygotní delecí v intronové oblasti i se 

substitucí v exonu (viz obrázek č. 15) 

 

 
 

 
 

1. 

2. 
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Obr.15: 
1. Na tomto obrázku je výstupní grafické rozhraní metody HRM.  
      Modré křivky: pacienti bez mutace  
      Zelené křivky: pacienti s delecí v intronové oblasti v heterozygotním stavu  
      Fialová křivka: pacient s homozygotní delecí v intronu a heterozygotní substitucí   
      c.2712G>A 
     Červeně: pacienti s heterozygotní záměnou c.2712G>A a heterozygotní intronovou   
     delecí 
2. Specifita PCR cyklů analýzy. 
3. Sekvenace pacienta č. 9 s jednonukleotidovou záměnou c.2712G>A 

v heterozygotní formě (sekvenace z reversu, tzn. C→T). 
4. Sekvenace vzorku č. 23 bez záměny (sekvenace z reversu, tzn. C). 
5. Sekvenace pacienta č. 9 s intronovou heterozygotní delecí  
      c.2645-23_-25delCTT (sekvenace z reversu, tzn. delece AAG). 
6. Sekvenace pacienta č. 33 s intronovou homozygotní delecí  
      c.2645-23_-25delCTT (sekvenace z reversu, tzn. delece AAG). 
7. Sekvenace pacienta č. 23 bez intronové delece (sekvenace z reversu, tzn. triplet 

AAG). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 4. 

5.
. 

6. 7. 
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c.2485-138C>T  

Tato intronová záměna se vyskytuje v analyzovaném úseku 11, tzn. před exonem 11. 

HRM analýza tedy opět rozdělovala nejen pacienty s intronovou záměnou, ale i ty, 

kteří měli substituci c.2529C>T v exonu. Shrnuto na obrázku č. 16. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

1. 

2. 
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Obr. 16: Zde vidíme: 
1. Grafický výstup metody HRM. 
      Modré křivky: pacienti bez změn v tomto úseku 
      Fialové křivky: pacienti s intronovou homozygotní záměnou 2485-138C>T  
      Červené křivky: pacienti s heterozygotní intronovou záměnou 2485-138C>T 
      Zelené křivky: pacienti s intronovou heterozygotní záměnou 2485-138C>T a     
      exonovou heterozygotní záměnou c.2529C>T 
 
2. Specifita (Tm calling) PCR reakcí předcházející HRM analýzu. 
3. Sekvenace pacienta č. 10 s heterozygotní intronovou záměnou 2485-138C>T 

(sekvenace z forwardu). 
4. Sekvenace pacienta č. 45 s homozygotní záměnou 2485-138C>T (sekvenace 

z forwardu). 
5. Sekvenace pacienta č. 23 bez intronové záměny (sekvenace z forwardu). 
6. Sekvenace pacienta č. 10 s heterozygotní substitucí c.2529C>T (sekvenace 

z forwardu). 
7. Sekvenace pacienta č. 5 bez záměny c.2529C>T (sekvenace z forwardu). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 4. 5. 

6. 7. 
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Variace Umístění 
c.43C>T exon 1 

c.171-20A>G intron 
c.888G>A exon 2 
c.1211C>T exon 4 
c.1683T>C exon 6 
c.2115C>T exon 8 

2485-138C>T intron 
c.2529C>T exon 11 

c.2645-23_-25delCTT  intron 
c.2712G>A exon 13 

Tab. 7: Souhrnná tabulka nalezených změn v intronových i exonových oblastech genu 
TRPC6. 
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5. DISKUZE 

V souboru 47 pacientů s histologicky potvrzenou FSGS či MCD byla provedena 

mutační analýza genu TRPC6 za účelem zjištění, jaké zastoupení mají mutace tohoto 

genu v české populaci nefrologických pacientů, a také za účelem identifikace nových 

nepopsaných mutací či polymorfismů v tomto genu. 

 

Byly identifikovány 2 jednobodové popsané polymorfismy měnící smysl 

aminokyseliny, 5 substitucí bez změny aminokyseliny a 3 intronové změny. Nebyla 

nalezena žádná patogenní mutace. Tento výsledek může být ovlivněn několika faktory. 

 

V zahraničních studiích byla mutace TRPC6 buď zachycena v rodině, v níž několik 

příslušníků trpělo nefrotickým syndromem (Winn et al. 2005; J Reiser et al. 2005), 

nebo se jednalo o rozsáhlý projekt zahrnující až 130 pacientů (Santín et al. 2009), či 

probíhající až 10 let (Zhu et al. 2009; Büscher et al. 2010). Náš soubor se skládal 

z pacientů, kteří se léčili během let 2004 až 2008 na nefrologickém oddělení 

Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Fakultní nemocnice v Motole a kteří 

souhlasili se zařazením do studie. Pouze u 2 z těchto pacientů byla potvrzena rodinná 

historie onemocnění, která napovídá o genetickém podkladu FSGS. K rozsáhlejší 

analýze, která by obsahovala i celé rodiny postižených pacientů, bude tedy nutné i 

nadále pokračovat ve sběru vzorků. 

Zprvu byly k analýze vybírány vzorky pacientů, jejichž fenotyp odpovídal klasické 

formě FSGS vzniklé po mutaci v genu TRPC6, tedy dospělých pacientů s těžkým NS 

a kortikorezistentním typem onemocnění. Později byl soubor postupně rozšiřován i o 

pacienty mladší a s kortikosensitivním typem NS. Jak bylo totiž již v několika 

případech popsáno, mutace v genu TRPC6 způsobují FSGS, která je fenotypově 

rozmanitá. Projevuje se u pacientů různého věku i s různou mírou proteinurie.  

 

Dalším možným důvodem, proč nebyla nalezena u českých pacientů žádná patogenní 

mutace, je pozorování zmíněné již v textu práce, že FSGS se mnohem častěji 

vyskytuje u etnické skupiny s africkým původem. Stejně tak je tedy možné, že i 

mutace v genu TRPC6 způsobující FSGS budou častější v těchto populacích. 

V zahraničních studiích se toto zatím nepotvrdilo (mutace byly identifikovány u 

evropských národů, dále u pacientů z Jižní Ameriky, Číny a Turecka a pouze jedna u 
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pacienta s afroamerickým původem), ovšem to je pravděpodobně způsobeno 

skutečností, že systematickou studii zaměřenou na tuto etnickou skupinu zatím nikdo 

neprovedl.    

 

Nelze vyloučit ani možnost, že mutace v genu TRPC6 nejsou u české populace příliš 

časté. Již v textu bylo zmíněno, že podle dat z Českého registru biopsií je FSGS 

příčinou vzniku NS u přibližně 11% pacientů s primárními glomerulopatiemi. Pokud 

vezmeme absolutní počet biopsií získaný tímto registrem, zjistíme, že pacientů 

s diagnostikovanou FSGS je kolem 40 za rok. Dále musíme počítat s tím, že tento 

soubor zahrnuje i ty, u nichž se FSGS objevila z jiného důvodu, než je mutace 

v podocytárních genech (např. jako následek hyperfiltrace při obezitě, po chirurgickém 

odebrání části ledviny, při HIV atd.). Výsledný počet pacientů, kteří tak trpí FSGS 

s genetickým podkladem, je v této skupině jen několik.  

 

Přesto má výzkum mutací v podocytárních genech svůj význam. Po zavedení 

spolehlivých metod analýzy těchto úseků by se při klinickém posouzení pacientů mohl 

brát ohled i na genetické vyšetření. Pokud se potvrdí, že pacienti s TRPC6 mutací mají 

kortikorezistentní formu tohoto onemocnění, nebude již třeba nasazovat léčbu 

kortikosteroidy, která by jim spíše škodila.  

 

Dále bude třeba zjistit, co způsobuje částečnou penetraci onemocnění a její široký 

fenotypový projev. Obzvláště při transplantaci ledvin by toto zjištění mělo velké 

uplatnění.  V mnohých případech je totiž jako možný dárce ledviny uvažován příbuzný 

pacienta, u kterého je možnost, že bude nositelem stejné mutace. I v těchto případech 

by se však mohlo uvažovat o transplantaci, pokud by byla jistota, že se fenotyp dárce - 

tedy s mutací, ale bez příznaků či s mírnými příznaky, popř. bez mutace – neprojeví u 

příjemce rozvojem závažné FSGS i v transplantované ledvině.  

Pokud bude jednoho dne vysvětlena komplexní etiologie tohoto onemocnění a bude 

plně objasněna role podocytárních proteinů jak ve filtrační bariéře, tak při jejím 

poškození, stane se možná genetické vyšetření součástí standardního vyšetřovacího 

postupu v klinické praxi. 
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K zodpovězení otázky, jakou roli hrají mutace v genu TRPC6 u českých pacientů 

s nefrotickým syndromem, bude třeba zanalyzovat větší množství pacientů. Během 

práce na tomto projektu se mi podařilo zoptimalizovat celkem spolehlivou a rychlou 

metodu HRM pro všechny úseky genu TRPC6, takže bude i v budoucnu možné po 

získání vzorků dalších pacientů pokračovat v započaté studii. Ostatně i v této chvíli se 

provádějí díky této metodě analýzy na nově získaných vzorcích, které v této práci již 

nejsou zahrnuty.  
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6. SOUHRN 

V této práci jsem provedla mutační analýzu genu TRPC6 u 47 pacientů s histologicky 

potvrzenou fokální segmentální glomerulosklerózou či minimálními změnami 

glomerulů. Výsledky lze shrnout do následujících bodů: 

 

 pro všechny exony genu TRPC6 včetně hraničních oblastí mezi exonem a 

intronem byl navržen set primerů, které vyhovují k účelu HRM analýzy, jakož i 

analýzy PCR 

 byla zoptimalizována samostatná PCR analýza i amplifikace předbíhající HRM 

analýze tak, aby bylo dosaženo optimálních výsledků 

 byla provedena studie souboru 47 pacientů, ve které byly zachyceny 2 popsané 

polymorfismy, 5 nukleotidových substitucí, které nemění smysl aminokyseliny a 3 

intronové změny 

 v teoretické části pak bylo shrnuto to nejdůležitější, co víme o nefrotickém 

syndromu, fokální segmentální glomeruloskleróze a genu – a potažmo proteinu- 

TRPC6. 

 

 

Výzkum role podocytárních proteinů, jež hrají důležitou roli ve filtrační bariéře ledvin, 

je teprve na svém začátku a obzvláště u iontového kanálu TRPC6 zůstává mnoho 

otázek stále nezodpovězených. Stejně tak ani tuto práci nelze považovat za uzavřenou 

kapitolu, jde spíše o zachycení našich současných znalostí o problematice filtrační 

bariéry a následků jejího poškození.  
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