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Abstrakt 

 Estrogenové receptory (ER) jsou součástí rodiny jaderných receptorů, které po 

navázání steroidního ligandu zprostředkovávají různé fyziologické funkce. Kromě toho hrají 

roli také v řadě onemocnění, mezi nimiž je rakovina prsu. ERα patří mezi proteiny detekované 

v karcinomu prsu v rámci klinické praxe a na základě jeho přítomnosti jsou pacientky léčeny 

endokrinní terapií. Názory na roli ERβ v rakovinných buňkách nejsou v současné době zcela 

jednotné, v budoucnu by však jeho detekce a léčba ERα a ERβ selektivními ligandy mohla 

přinést pokrok v nádorové terapii. Dalším důležitým faktorem, jenž může ovlivnit 

estrogenovou signalizaci a také účinnost endokrinní terapie, jsou izoformy, mutace a 

posttranslační modifikace ER a rozluštění jejich významu v rakovinných buňkách může 

významně rozšířit znalosti o signalizaci ER a naznačit další cesty ke zlepšení léčby. 

 

Klíčová slova:  

estrogenový receptor, rakovina prsu, proliferace, izoformy, mutace, polymorfismus 

 

Abstract 

 Estrogen receptors (ER) are members of nuclear receptor family, which mediate 

distinct physiological functions after binding a steroid ligand. Apart from that they play a role 

in many diseases including breast cancer. ERα is among proteins routinely evaluated in 

clinical practice and on the basis of ERα expression, patients are treated by endocrine therapy. 

There are different opinions of the role of ERβ in cancer cells, but in the future, detection of 

ERβ and treatment by ERα- and ERβ-selective ligands could contribute to improvement of 

cancer therapy. Isoforms, mutations and posttranslational modifications of ER present other 

important factors, which can influence estrogen signalization and endocrine therapy efficiency 

and deciphering of their importance for cancer cells could bring better understanding of ER 

signalization and improvement of the therapy.  
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Seznam zkratek 

5-aza-C  5-azacytidine    5-azacytidin 

5-aza-dC  5-azadeoxycytidine   5-azadeoxycytinin 

AF1/2   activation function 1/2  aktivační funkční doména 1/2 

AIB1   amplified in breast cancer 1  koaktivátor transkripce, jinak také  

SRC-3 

AP1   activating protein 1   aktivační protein 1, transkripční  

faktor interagující s ER 

ArKO   aromatase knockout   vyřazený gen pro aromatázu 

ATF2   activating transcription factor 2 aktivační transkripční faktor 2 

CCND1  cyclin D1 gene   gen pro cyklin D1 

Cdk   cyclin dependent kinase  cyklin dependentní kináza 

CRE   c-AMP response element  sekvence DNA vázající specifické  

transkripční faktory 

DBD   DNA binding domain   DNA vazebná doména 

DCIS   ductal carcinoma in situ  duktání karcinom in situ 

DPN   2,3-bis(4-hydroxy-phenyl)-  2,3-bis(4-hydroxy-fenyl)- 

propionitrile    propionitril 

E1   estron     estron 

E2   estradiol (17β - estradiol)  estradiol 

E2F   transcription factor in higher   transkripční faktor 

    eucaryotes    vyšších eukaryot 

E3   estriol     estriol 

EGF(R)  epidermal growth factor (receptor) (receptor pro) epidermální růstový  

faktor 

(h)ERα/β  (human) estrogen receptor α/β (lidský) estrogenový receptor α/β  

ERα/βKO  estrogen receptor α/β knockout vyřazený gen pro ERα/β 

ERE   estrogen response element  sekvence DNA pro vazbu ER 

ERK   extracellular signal–regulated  kináza regulovaná extracelulárním  

kinase     signálem 

ESR1/2  estrogen receptor α/β gene  gen pro ERα/β 

HER2   human epidermal growth factor  receptor lidského epidermálního  

receptor 2    růstového faktoru 

Hsp   heat shock protein   protein teplotního šoku, chaperon 

IGF(R) insulin-like growth factor   (receptor pro) inzulinu 

(receptor)    podobný růstový faktor 

kDa   kilodalton    kilodalton 

LBD   ligand binding domain  ligand vazebná doména 

LCIS   lobular carcinoma in situ  lobulární karcinom  in situ 

MAP(K)  mitogen-activated protein (kinase) mitogenem aktivovaná protein  

kináza 

miRNA  micro RNA    mikro RNA 
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NCoR   nuclear receptor co-repressor  korepresor transkripce 

NR   nuclear receptor   jaderný receptor 

PAK1   p21 activated kinase 1  kináza aktivovaná proteinem p21 

PKA   protein kinase A   protein kináza A 

PPT   4,4‘,4‘‘-(4-propyl-(1H)-  4,4‘,4‘‘-(4-propyl-(1H)- 

pyrazole-1,3,5-triyl)trisphenol pyrazol-1,3,5-triyl)trisfenol 

PR   progesterone receptor   progesteronový receptor 

RT PCR  real time polymerase    polymerázová řetězová reakce  

chain reaction     v reálném čase 

SERD   selective estrogen receptor  látka která snižuje hladinu ER 

downregulator    v buňce 

SERM   selective estrogen receptor   selektivní modulátor  

modulator     estrogenových receptorů 

SMRT   silencing mediator of retioic acid  korepresor transkripce 

and thyroid hormone receptor  

SNP   single nucleotide polymorphism jednonukleotidový polymorfismus 

Sp1   specificity protein 1   transkripční faktor interagující s  

ER 

STR    short tandem repeat   krátká repetitivně sekvence 

SRC   steroid receptor co-activator  koaktivátor transkripce 

TIF-2    transcription intermediary factor-2 transkripční faktor z rodiny SRC 

UTR   untranslated region   nepřekládaná oblast 
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1 Úvod 

Estrogenové receptory (ER) patří do rodiny jaderných receptorů, které po navázání 

ligandu působí jako transkripční faktory. Jako ligand vázající se na tyto receptory mohou 

působit steroidní hormony - estrogeny, z nichž s největší afinitou se váže estradiol (E2), dále 

estron (E1) a estriol (E3). Kromě těchto endogenních hormonů se na ER mohou vázat také 

syntetické látky působící buďto agonisticky, nebo antagonisticky na funkci receptoru. 

V současné době jsou známy dva typy estrogenových receptorů – ERα, popsaný na konci 50. 

let minulého století, a ERβ, objevený v roce 1996 (Kuiper, Enmark et al. 1996). 

Estrogenové receptory jsou exprimovány v řadě tkání, jako jsou vaječníky, děloha, 

mléčná žláza, ale také kostní a tuková tkáň, centrální nervový systém a cévní systém. Díky 

tomu mají estrogeny v lidském těle řadu fyziologických účinků, zejména na pohlavní 

dospívání, plodnost, kardiovaskulární a centrální nervový systém a regulaci metabolismu tuků 

a sacharidů. S tím také souvisí role estrogenových receptorů v řadě chorob, jako je rakovina, 

roztroušená skleróza, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, metabolický syndrom a 

kardiovaskulární choroby. Přítomnost ERα a ERβ a jejich vzájemný poměr se liší v různých 

tkáních, během vývoje a také v různých stádiích nemoci. 

Bakalářská práce se bude zabývat specificky rolí estrogenových receptorů v rozvoji 

karcinomu prsu. Úloha estrogenů v průběhu rakoviny prsu byla prokázána již na konci 19. 

století, kdy byla provedena ovariektomie u ženy s maligní formou karcinomu prsu, která 

následně vedla k redukci tumoru (Beatson 1896). Exprese ERα, progesteronového receptoru 

(PR) a receptoru HER2 v nádorové tkáni je důležitým prognostickým faktorem a určuje také 

typ léčby – nádory s expresí receptorů lze léčit hormonální terapií (pomocí antiestrogenů, či 

inhibitorů aromatázy), naopak nádory bez exprese receptorů vyžadují léčbu chemoterapií. 

Nádory bez exprese ERα, PR a HER2 (tzv. triple-negative, či basal-like) mají obecně nejhorší 

prognózu a jsou nejagresivnější.  

Tato práce má za úkol popsat vliv genetické a epigenetické variability obou forem ER 

na molekulární a klinický fenotyp a rozdílné úlohy ER ve vztahu k buněčným dějům, jako je 

apoptóza, proliferace, či invazivita nádorových buněk. Ačkoli v současné době neznáme 

všechna fakta, do budoucna by rozklíčování přesného mechanismu působení ERβ, jeho 

detekce v rámci klinické praxe a zjištění významu jednotlivých izoforem ER mohlo znamenat 

významný pokrok v predikci terapie nádorů prsu. 
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2 Biologie estrogenových receptorů 

2.1 Exprese a funkce estrogenových receptorů v prsní tkáni 

Estrogeny hrají významnou roli v prsní tkáni. Zajišťují její správný vývoj, 

diferenciaci i funkci. Pacientky s nefunkčním aromatázovým enzymatickým komplexem, 

který syntetizuje estrogen z mužského pohlavního hormonu testosteronu, nevykazují žádný 

vývoj prsní tkáně během puberty. Terapie nahrazující estrogen v těle vede k normálnímu 

vývoji prsů (Conte, Grumbach et al. 1994). 

V prsu jsou exprimovány oba typy estrogenových receptorů, ale jak se zdá, neplní 

zde stejnou funkci. Myši s uměle vyřazeným (z angl. „knock-out“) genem pro ERα (ERαKO) 

vykazují normální fetální, ale žádný postnatální vývoj prsní žlázy. U ERβKO myší 

nedocházelo v prepubertálním a pubertálním vývoji k žádným odlišnostem vzhledem 

k jedincům ze stejného vrhu normálně  exprimujícím ERβ (Krege, Hodgin et al. 1998). Zdá se 

tedy, že v této části vývoje má rozhodující úlohu ERα. U ERβKO gravidních myší se ukázalo, 

že ERβ má stěžejní roli v konečné diferenciaci a lobuloalveolárním vývoji prsu během 

těhotenství a laktace (Forster, Makela et al. 2002) 

2.2 Struktura estrogenových receptorů 

Estrogenové receptory můžeme, stejně jako všechny jaderné receptory pro steroidní 

hormony, rozdělit na několik domén, a to buďto na domény strukturní, nebo funkční. Při 

pohledu na strukturu ER můžeme rozeznat šest domén (A - F), z hlediska funkce pak dělíme 

ER na aktivační funkční doménu 1 (AF1), DNA vazebnou doménu (DBD) a aktivační funkční 

doménu 2 (AF2), jejíž součástí je ligand vazebná doména (LBD).  

Aktivační funkční doména 1 (strukturní domény A/B) na amino-koncové části proteinu 

slouží pro aktivaci transkripce nezávislou na ligandu. K takovéto aktivaci je zapotřebí 

fosforylace na serinovém zbytku v pozici 118 prostřednictvím MAP kinázové signální dráhy 

(Bunone, Briand et al. 1996). 

DNA vazebná doména, strukturně odpovídající doméně C, slouží k navázání proteinu 

na DNA, a to buď přímo na úsek genu závislý na estrogenu (ERE, estrogen response 

element), nebo nepřímo pomocí dalších transkripčních faktorů. Sekvence ERE je 

palindromická: 5’GGTCAnnnTGACC3’, kde „n“ je libovolný nukleotid (Klein-Hitpass, 

Ryffel et al. 1988). DBD obsahuje dva motivy zinkového prstu (Schwabe, Neuhaus et al. 

1990). Mezi DNA vazebnými doménami ERα a ERβ je 95% homologie (Kuiper, Enmark et 

al. 1996).  
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Doména D slouží jako spojovací část mezi DNA vazebnou a ligand vazebnou 

doménou.  

Aktivační funkční doména 2 (domény E/F) je zodpovědná za aktivaci transkripce 

závislou na přítomnosti ligandu a za dimerizaci ER po navázání ligandu. Zahrnuje také ligand 

vazebnou doménu, která vykazuje asi 55% homologii mezi ERα a ERβ (Kuiper, Enmark et al. 

1996).  

2.3 Mechanismus působení estrogenových receptorů 

Po navázání ligandu na estrogenový receptor dojde k oddisociování chaperonových 

proteinů a ke konformačním změnám receptorového proteinu. ER s navázaným ligandem 

následně dimerizují, dle daných podmínek dochází buďto k tvorbě homodimerů (ERα – ERα, 

ERβ - ERβ), nebo heterodimerů (ERα - ERβ) (Cowley, Hoare et al. 1997). Dimerizované 

receptory se následně vážou na DNA. Přímo na DNA se mohou vázat přes ERE, nepřímo 

potom pomocí dalších transkripčních faktorů, jako jsou například AP1 (activating protein 1), 

nebo Sp1 (specificity protein 1). ER dále interagují s dalšími nezbytnými proteiny, kterými 

jsou koaktivátory či korepresory transkripce. 

 Po iniciaci transkripce dochází k uvolnění ER transkripčního komplexu. Je-li 

přítomen další ligand, dochází k jeho navázání a opětovnému zahájení transkripce (Shang, Hu 

et al. 2000).  

2.3.1 Koaktivátory transkripce 

Při vazbě agonisticky působícího ligandu na estrogenový receptor dojde ke 

konformační změně, která umožní navázání koaktivátorů na dimer ER. Výsledkem navázání 

koaktivátorů je pak zvýšená transkripční aktivita příslušných genů. Koaktivátory interagují 

s AF2 doménou ER skrze NR-box motiv LxxLL, kde „L“ je leucin a „x“ značí libovolnou 

aminokyselinu (Heery, Kalkhoven et al. 1997). Po nasednutí na DNA koaktivátory interagují 

s bazálními transkripčními faktory, dochází k tvorbě preiniciačního komplexu, acetylaci 

histonů a následnému zahájení transkripce.  

Mezi nejznámější koaktivátory patří rodina proteinů SRC (steroid receptor co-

activator). Protein SRC-1 vykazuje histon acetyltransferázovou aktivitu (Spencer, Jenster et 

al. 1997). Zvýšená exprese SRC-1 byla detekována v buněčné linii karcinomu prsu MCF-7 

v přítomnosti E2. Exprese SRC-1 u pacientek s karcinomem prsu pak byla spojena 

s přítomností uzlinových metastáz a rezistencí k endokrinní terapii (Fleming, Hill et al. 2004). 

U karcinomu prsu a vaječníků byla detekována zvýšená exprese SRC-3 (jinak také AIB1, 

amplified in breast cancer 1) (Anzick, Kononen et al. 1997). 
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2.3.2 Korepresory transkripce 

K navázání korepresorových proteinů na ER dochází po změně konformace receptorů 

v důsledku navázání antagonistického ligandu. Následkem působení korepresorů dochází 

k deacetylaci histonů a inhibici transkripce. Příkladem korepresorových proteinů jsou NCoR1  

(nuclear receptor corepresor 1) a SMRT (silencing mediator of retinoic acid and thyroid 

hormone receptor).  

2.4  „Neklasické“ mechanismy působení estrogenových receptorů 

Kromě klasického mechanismu působení estrogenových receptorů přes navázání na 

ERE místa na DNA a aktivaci transkripce existují i další mechanismy, jak mohou ER 

ovlivňovat signální dráhy, aktivovat genovou transkripci a vyvolávat tak různé fyziologické 

odpovědi v buňce.  

 

Obr.1: Schéma mechanismů působení ER (Heldring, Pike et al. 2007) 

Prvním z tzv. „neklasických“ mechanismů působení ER je navázání na jiné 

transkripční faktory a vazba na DNA přes protein-proteinovou interakci s nimi. Díky tomu 

mohou ER ovlivňovat kromě genů obsahujících ERE sekvenci také další řadu genů. 

Transkripčními faktory, které se takto vážou s ER, jsou kupříkladu již zmiňované Sp1, či 

AP1. Jedním z prvních genů, u kterého byla zjištěna aktivace estrogenem přes interakci s Sp1 

byl gen pro Hsp27, u něhož se ukázalo, že estrogenem indukovaná transkripce probíhá i za 

předpokladu, že v promotoru genu chybí ERE sekvence (Porter, Saville et al. 1997). Mezi 

geny aktivované estrogeny prostřednictvím Sp1 dále patří například gen pro receptor 

epidermálního růstového faktoru (EGFR) (Salvatori, Ravenna et al. 2000), protoonkogen      

kódující protein c-fos (Duan, Porter et al. 1998), či gen pro cyklin D1 (Castro-Rivera, 

Samudio et al. 2001) a řada dalších. V případě transkripčního faktoru AP-1 byla jako první 
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prokázána estrogenem indukovaná exprese u kuřecího ovalbuminu, v jehož genu opět chybí 

ERE (Gaub, Bellard et al. 1990).  

Mezi mechanismy působení ER patří dále tzv. „negenomická“, či také rychlá 

cytoplazmatická signalizace ER. Zahrnuje efekty, které se v buňce projeví během několika 

sekund až minut po jejich vystavení estrogenu a tudíž nemohou být založeny na transkripci 

mRNA a jejím následném překladu. Podle některých autorů tuto signalizaci zastávají ER, 

které interagují s cytoplazmatickou membránou (Pappas, Gametchu et al. 1995). ER sice 

nemají transmembránovou doménu, s membránou však mohou být spojeny díky 

palmitoylačním místům (Li, Haynes et al. 2003). Tato rychlá signalizace způsobuje např. 

aktivaci protein kinázových drah (Migliaccio, Di Domenico et al. 1996), adenylát cyklázy 

(Aronica, Kraus et al. 1994), fosfoinositol-3 kinázy (Castoria, Migliaccio et al. 2001), či 

mobilizaci intracelulárního vápníku (Improta-Brears, Whorton et al. 1999).  

Dalším mechanismem je tzv. ligand-nezávislá aktivace ER. Estrogenové receptory 

mohou být aktivovány i bez přítomnosti estrogenu, či jiného agonisty, a sice jejich 

fosforylací. Tu zajišťují růstové faktory jako EGF či IGF, jimiž zprostředkovaná MAP 

kinázová signalizace vede právě k fosforylaci ER (Kato, Endoh et al. 1995). Zvýšená aktivita 

MAPK v buňkách T5-PRF nezávislých na estrogenu pak může přispívat k aktivaci ER a 

buněčnému růstu nezávislému na přítomnosti E2 (Coutts and Murphy 1998). 

3 Exprese a působení ER v nádorových buňkách 

3.1 Exprese estrogenových receptorů v nádorových buňkách karcinomu prsu 

Oba typy ER jsou exprimovány v normálních zdravých tkáních, kde plní řadu 

důležitých fyziologických úkolů. Stejně tak jsou ovšem ER exprimovány i v nádorových 

buňkách, kde, jak se ukazuje, oba hrají rozdílné role. Exprese ERα bývá spolu s expresí PR a 

HER2 zjišťována u pacientek s karcinomem prsu. Přibližně dvě třetiny nádorů prsní tkáně je 

ER pozitivních, přičemž exprese ERα je hlavním prediktivním markerem pro léčbu. Pokud 

buňky exprimují ERα, pacientky bývají obvykle léčeny endokrinní terapií, která vede 

k zablokování signalizace přes ERα. Mezi možnosti endokrinní terapie patří selektivní 

modulátory estrogenových receptorů (tzv. SERMs, patří sem kupříkladu tamoxifen, či 

raloxifen), které se váží na receptor místo estrogenu a blokují aktivitu ER, nebo inhibitory 

aromatázy (kupříkladu anastrozol), která zprostředkovává přeměnu testosteronu na estrogen. 

Třetí možností endokrinní terapie jsou SERDs (selective estrogen receptor downregulators, 

mezi nimi například fulvestrant), které snižují hladinu ER v buňce jejich destabilizací, či 
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degradací.  Ovšem i mezi ERα pozitivními pacientkami se najdou takové, které na léčbu 

neodpovídají, jsou vůči endokrinní terapii rezistentní, nebo rezistenci na léčbu časem 

vyvinou. Příčiny vzniku této rezistence nejsou zcela objasněné. 

Změna hladiny exprese obou typů estrogenových receptorů je jedním z rysů vývoje a 

progrese karcinomu prsu. Při sledování hladiny mRNA u ER pozitivních pacientek byl 

detekován zvýšený poměr ERα:ERβ v primárním tumoru při porovnání se zdravou tkání. Za 

hlavní příčinu změny tohoto poměru je přitom považována především zvýšená hladina 

exprese mRNA pro ERα ve tkáni tumoru (Leygue, Dotzlaw et al. 1998). Zvýšená exprese 

proteinu ERα byla detekována u benigního onemocnění prsu, dále u duktálního i lobulárního 

karcinomu in situ (DCIS a LCIS) nízkého grade a v přilehlé tkáni. Naopak snížená exprese 

byla zjištěna u DCIS vyššího grade (Roger, Daures et al. 2000).  

Opačný jev byl pozorován u proteinu ERβ, kdy bylo zjištěno jeho snížení 

v preinvazivním vývoji tumorů. U proliferativního benigního onemocnění bez atypických 

příznaků byla detekována nižší exprese ERβ, a hladina ERβ byla dále snížená v DCIS. Kromě 

poklesu hladiny ERβ byla v buňkách detekována také zvýšená exprese Ki67, markeru 

buněčné proliferace a cathepsinu D, proteázy využívané jako tumorového markeru pro 

rakovinu prsu (Roger, Sahla et al. 2001). Snížená exprese ERβ byla potvrzena také další 

studií, kdy byla detekována exprese proteinu v normálních buňkách, DCIS, invazivním 

karcinomu, či metastázách v mízních uzlinách. Bylo zjištěno postupné snížení exprese ERβ 

při přechodu z normálních buněk až k metastatickým, ovšem jeho exprese většinou zůstala 

zachovaná, jen u 21 % případů invazivních nádorů došlo k úplné ztrátě ERβ (Skliris, Munot et 

al. 2003).  

3.1.1 Methylace promotorů ER 

Methylace DNA je důležitou epigenetickou modifikací DNA, která má za následek 

umlčení cílových genů a je tedy důležitým mechanismem, který řídí genovou expresi. Tato 

regulace exprese se týká také genů pro estrogenové receptory. Bylo prokázáno, že v ERα 

negativních buňkách byla zvýšená methylace DNA oproti buňkám ERα pozitivním. Autoři 

proto navrhli, že methylace CpG ostrůvků v ESR1 promotoru může být jedním z mechanismů, 

které jsou odpovědné za umlčení exprese ERα v prsní tkáni (Ottaviano, Issa et al. 1994). Pro 

otestování této hypotézy byly použity ERα negativní buňky MDA-MB-231, které byly 

ošetřeny dvěma inhibitory DNA methyl transferáz - 5-azacytidinem a 5-azadeoxycytidinem. 

V takto ošetřených buňkách došlo k obnovení exprese ERα (Ferguson, Lapidus et al. 1995). 
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Při sledování exprese ERβ v průběhu karcinogeneze prsu byla využita RT PCR ke 

stanovení methylace genu ESR2 kódujícího protein ERβ. Buněčné linie SkBr3 a MDA-MB-

435, které jsou ERβ negativní, byly ošetřeny dvěma inhibitory DNA methyl transferázy -      

5-aza-C a 5-aza-dC. V těchto buňkách následně došlo k obnově exprese genu ESR2 (Skliris, 

Munot et al. 2003). Methylace DNA tedy hraje roli také ve snížení exprese ERβ v průběhu 

karcinogeneze. Tato zjištění byla v pozdějších letech potvrzena řadou studií.  

Autoři si kladli otázku, v jaké fázi vývoje karcinomu začíná docházet ke změnám 

v methylaci promotoru ESR1 genu. Ke studiu použili 111 vzorků DCIS, invazivního 

karcinomu a mestastáz. Bylo zjištěno, že počet vzorků s methylovaným promotorem ESR1 

postupně stoupá v rámci vývoje karcinomu prsu. Hypermethylace byla zjištěna u 34 % DCIS, 

52% invazivních karcinomů prsu a 61 % metastatických karcinomů. Podle těchto výsledků 

k hypermethylaci promotoru může dojít již v neinvazivním stádiu karcinomu, ale dále se 

zvyšuje, když buňky získávají schopnost invazivity a metastatický potenciál (Nass, Herman et 

al. 2000). Nádory, které ztratí schopnost exprimovat ERα, přitom vykazují menší diferenciaci 

a vyšší proliferační aktivitu, což výrazně zhoršuje prognózu (McGuire, Chamness et al. 1991 

podle Nass, Herman et al. 2000 ).  

3.1.2 Acetylace histonů 

Po zjištění, že ve snížení exprese ER v nádorových buňkách může hrát roli odlišná 

methylace CpG ostrůvků v genech ESR1 a ESR2, byly provedeny také pokusy, které měly 

objasnit, zda se tohoto jevu účastní také rozdílná acetylace histonů. Při acetylaci histonových 

oktamerů, na kterých je nabalena dvoušroubovice DNA, dojde k rozvolnění celé struktury a 

geny pak mohou být snáze přepisované. Pokud jsou histony deacetylované, celá struktura je 

kompaktnější a geny se nepřepisují. Bylo tedy testováno, zda ztráta exprese ERα nemůže 

souviset také s inhibicí transkripce skrze aktivitu histon deacetyláz. Inhibice histon 

deacetylázové aktivity pomocí trichostatinu A skutečně zapříčinila reaktivaci transkripce 

ERα, a to i v přítomnosti methylované DNA. Inhibice chromatinu právě pomocí histon 

deacetyláz je tedy klíčovým krokem k umlčení genu kódujícího ERα (Yang, Ferguson et al. 

2000). 

3.1.3 miRNA  

V expresi genů ERS1 a ERS2 dále hraje významnou roli miRNA (microRNA). Tato 

malá nekódující RNA o délce okolo 20 až 25 bp se může specificky vázat na mRNA a 

negativně tak ovlivnit její translaci. Díky hybridizaci molekul miRNA a mRNA následně 

dochází k utlumení translace, či degradaci cílové mRNA. Ukázalo se, že exprese miRNA 
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souvisí s řadou typů nádorových onemocnění a ovlivňuje translaci mnoha proteinů, mezi 

nimiž jsou i ER. Jednou z takových miRNA je miR-22, u které bylo prokázáno, že potlačuje 

estrogenovou signalizaci vazbou na 3‘ nepřekládaný (UTR, untranslated) konec mRNA pro 

ERα a brání tak její translaci na protein (Pandey and Picard 2009). V 3‘ UTR oblasti se 

vyskytují tři místa pro vazbu této miRNA. V jiné studii byl zjišťován rozdíl v expresi miRNA 

u ERα pozitivních a ERα negativních primárních tumorů a buněčných linií. Ukázalo se, že 

ERα negativní tumory a buněčné linie vykazovaly zvýšenou expresi miR-221 a miR-222 

(Zhao, Lin et al. 2008). Autoři studie dále prokázali, že transfekce ERα pozitivních 

buněčných linií T47D a MCF-7 pomocí miR-221 a/nebo miR-222 způsobila snížení hladiny 

exprimovaného proteinu ERα. Naopak zamezení exprese miR-221 a/nebo miR-222 u ERα 

negativní buněčné linie MDA-MB-468 způsobilo navození exprese proteinu ERα a citlivosti 

buněk na tamoxifen (Zhao, Lin et al. 2008).  

Další miRNA, jejíž hladina je zvýšená v ERα negativních buňkách oproti buňkám 

ERα pozitivním, je miR-206. Bylo prokázáno, že tato miRNA potlačuje expresi ERα 

v buňkách T47D a MCF-7. Na mRNA pro ERα jsou dvě potenciální vazebná místa, obě v 3‘ 

UTR oblasti mRNA (Adams, Furneaux et al. 2007). Toto zjištění se však nepodařilo později 

potvrdit, protože v jiné studii nebylo detekováno potlačení exprese proteinu prostřednictvím 

miR-206 (Pandey and Picard 2009). 

Pro protein ERβ byly také nalezeny miRNA, které inhibují jeho expresi 

v nádorových buňkách prsu. Analýza primárních tumorů ukázala zvýšenou hladinu miR-92 

v tumorech prsu v porovnání s normální zdravou tkání. Autoři studie zjistili negativní korelaci 

mezi hladinou miR-92 a ERβ. Nebyl zjištěn vliv přítomnosti miR-92 na expresi proteinu ERα. 

Inhibice miR-92 v MCF-7 buňkách způsobila zvýšení hladiny exprese ERβ a naopak indukce 

exprese miR-92 vedla ke snížení hladiny proteinu ERβ.  Dále bylo zjištěno, že snížená 

exprese miR-92 je spojena s potlačeným buněčným růstem. Tento fakt naznačuje 

antiproliferativní roli proteinu ERβ a naopak onkogenní úlohu miR-92 (Al-Nakhle, Burns et 

al. 2010). Také tato miRNA se, stejně jako ostatní zmíněné, váže do 3‘ UTR oblasti mRNA.  

3.2 Role ER v buňkách karcinomu prsu 

Ačkoli mají oba ER do značné míry podobnou proteinovou strukturu a shodné 

mechanismy, jakými zprostředkovávají estrogenovou odpověď v buňkách, mohou vyvolávat 

různé transkripční odpovědi. Jak se zdá ERα a ERβ hrají v řadě případů opačnou roli 

v buňkách karcinomu prsu a v buněčných procesech, jež mají zásadní význam pro rozvoj 

nádoru, jako je buněčná proliferace či inhibice apoptózy.  



11 

 

3.2.1 Estrogenové receptory a buněčná proliferace 

Mnoho studií potvrzuje proliferativní účinky proteinu ERα v rakovinných buňkách. 

Kupříkladu bylo prokázáno, že u buněčné linie karcinomu prsu MCF-7 exprimující pouze 

ERα, a dále také u ER negativních buněk MDA-MB-435 stabilně transfekovaných ERα 

docházelo k proliferaci v odpovědi na přítomnost estrogenu (An, Tzagarakis-Foster et al. 

2001). V další práci byl proveden pokus, kdy byly selektovány buňky linie MCF-7, které byly 

ovšem ER negativní díky dlouhodobému nedostatku estrogenu. V takto vyselektovaných 

buňkách došlo k zastavení proliferace indukované estrogenem a k redukci exprese IGF 

(insulin-like growth factor) signálních molekul. Po opětovném navození exprese proteinu 

ERα došlo k obnovení buněčné proliferace, exprese IGF signálních molekul a buněčného 

růstu v odpovědi na IGF (Oesterreich, Zhang et al. 2001). Mezi důležité funkce ERα 

ovlivňující proliferaci patří kupříkladu regulace exprese protoonkogenu kódujícího c-myc, 

transkripční faktor regulujícího buněčný cyklus. V ER pozitivních buňkách MCF-7 a T47D 

došlo ke zvýšení hladiny mRNA pro protein c-myc po vystavení buněk estrogenu. V ER 

negativních buňkách MDA-MB-231 nebyla hladina c-myc ovlivněna přítomností estrogenu 

(Dubik, Dembinski et al. 1987). Dalším důležitým produktem, jehož tvorba je indukována 

prostřednictvím E2, je cyklin D1. Tento protein je důležitý v rámci buněčného cyklu, je 

syntetizován během G1 fáze, kdy tvoří komplexy s cyklin dependentními kinázami 4 a 6, 

které ovlivňují průběh G1 fáze buněčného cyklu. Ačkoli gen CCND1 kódující cyklin D1 

neobsahuje ERE sekvenci, byla prokázána aktivace exprese pomocí ERα, a to nepřímo přes 

CRE (c-AMP response element) sekvenci skrze interakci s transkripčními faktory ATF2 a c-

Jun (Sabbah, Courilleau et al. 1999), nebo Sp1 vazebnou sekvenci (Castro-Rivera, Samudio et 

al. 2001), obě lokalizované v promotoru genu CCND1. 

Jak se zdá, protein ERβ má úlohu spíše antiproliferativní a proapoptotickou. Toto 

tvrzení podporuje řada studií. Na buněčné linii karcinomu děložního hrdla HeLa bylo 

prokázáno, že zatímco protein ERα na základě přítomného estrogenu aktivoval expresi 

cyklinu D1, protein ERβ tuto expresi inhiboval v přítomnosti E2. Zároveň ovšem zde 

v přítomnosti antiestrogenů jako jsou tamoxifen, raloxifen, či ICI 128780 ERβ naopak 

aktivoval expresi cyklinu D1 (Liu, Albanese et al. 2002). Toto tvrzení se však nepodařilo 

potvrdit na buňkách karcinomu prsu T47D, kde byla indukována exprese cyklinu D1 

v přítomnosti ERβ. Problém ovšem může být v odlišnosti těchto buněčných systémů, neboť 

HeLa buňky ER přirozeně neexprimují, ovšem T47D buňky ano. Studie však jinými důkazy 

potvrdila myšlenku, že ERβ má antiproliferativní charakter. Podařilo se prokázat, že u buněk 

T47D, stabilně transfekovaných k expresi ERβ, docházelo k inhibici proliferace, pokud 
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hladiny mRNA pro ERα a ERβ byly stejné. U buněk T47D bez stabilní transfekce probíhala 

proliferace v odpovědi na E2 normálně a zjištěný poměr ERα:ERβ byl 9:1 (Strom, Hartman et 

al. 2004). V buňkách T47D, transfekovaných virovým vektorem k expresi ERβ, byl dále 

zjištěn rozdíl v hladinách významných komponent buněčného cyklu. Mezi nimi byla snížená 

hladina pro cyklin E (nezbytný k aktivaci cyklin dependentní kinázy 2 - Cdk2), Cdc25A 

(klíčový regulátor Cdk2), zvýšená hladina proteinu p27
Kip1 

(inhibitoru Cdk) a snížená hladina 

proteinu p45
Skp2

, který řídí degradaci p27. Cdk2 je přitom důležitou kinázou pro přechod 

buňky z G1 do S fáze. Snížená hladina byla zjištěna také pro cyklin A a transkripční faktor 

E2F-1 (Strom, Hartman et al. 2004). Další práce přišla s podobnými výsledky zjištěnými na 

buňkách MCF-7, jež byly, podobně jako v předchozím případě, transfekované virovým 

vektorem k expresi ERβ. V takto upravených buňkách způsobila přítomnost E2 zastavení 

buněčného cyklu, ovšem v G2 fázi (Paruthiyil, Parmar et al. 2004). Dále byla v těchto 

buňkách měřena hladina mRNA a hladina proteinu pro cyklin D1, cyklin A a c-myc. U všech 

tří byla zjištěna snížená exprese, což ukázalo, že antiproliferativní účinky proteinu ERβ 

mohou být mimo jiné právě ve snížení exprese c-myc, který za normálních okolností sám 

snižuje hladinu inhibitorů Cdk - proteinů p21
Cip1

 a p27
Kip1

.
 

V transfekovaných MCF-7 

buňkách skutečně zjistili zvýšení p21 a p27, na úrovni mRNA i proteinu (Paruthiyil, Parmar 

et al. 2004).  

Názor, že ERβ na rozdíl od ERα, inhibuje buněčnou proliferaci, podpořila i studie na 

myší buněčné linii epitelu prsu HC11, která přirozeně exprimuje oba typy ER. V tomto 

pokusu autoři zkoumali vliv selektivních agonistů ER, jež mají afinitu vždy jen k jednomu ze 

dvou typů ER. ERα-selektivní antagonista PPT (4,4‘,4‘‘-(4-propyl-(1H)-pyrazol-1,3,5-

triyl)trisfenol) stimuloval buněčnou proliferaci, zatímco ERβ-selektivní agonista DPN (2,3-

bis(4-hydroxy-fenyl)-propionitril) způsobil inhibici buněčného cyklu a indukci apoptózy. 

Autoři dále zjistili, že při inhibici exprese ERα pomocí RNA interference má přidání E2 také 

apoptotické účinky a způsobuje snížení hladiny cyklinu D1 a PCNA (proliferating cell nuclear 

antigen) (Helguero, Faulds et al. 2005).  

3.2.2 ER a nádorová invazivita 

Jak se zdá, ER fungují také jako regulátory epitelo-mezenchymální tranzice (EMT) 

buněk. Bylo provedeno porovnání ERα pozitivních buněčných linií MCF-7, T47D a            

ZR-75, ERα negativních linií HS578T a MDA-MB-231 a myší buněčné linie NF639, jež 

exprimovala nízké hladiny ERα. V těchto buněčných liniích byla porovnána hladina 

transkripčního faktoru RelB. Ukázalo se, že v ERα pozitivních buňkách byla jen nízká hladina 
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tohoto proteinu, v ERα negativních buňkách byla hladina RelB vysoká a v linii NF639 byly 

zjištěny střední hodnoty. Pro potvrzení byly dále sledovány hodnoty mRNA pro RelB 

v tkáních primárního karcinomu prsu ERα pozitivních i negativních, kde byla opět zjištěna 

nepřímá úměra mezi hladinou ERα a RelB (Wang, Belguise et al. 2007). Nadměrná exprese 

RelB byla přitom spojena se zvýšenou invazitivou buněk, především díky snížené expresi 

epiteliálních markerů (E-kadherin, γ-katenin) a zvýšené hladině mezenchymálních markerů 

(fibronektin, vimentin). Exprese RelB dále snížila úmrtnost buněk po ozáření, a to snížením 

hladiny Bcl-2 proteinu, jenž hraje významnou roli v apoptóze (Wang, Belguise et al. 2007). 

V souladu s těmito výsledky se v další práci podařilo prokázat, že ERα snižuje expresi 

proteinu SLUG, který funguje jako inhibitor E-kadherinu (Ye, Xiao et al. 2010), přičemž jeho 

snížení přispívá k EMT a tedy k invazivnímu charakteru buněk. 

Obdobně bylo na modelu myší buněčné linie HC11 prokázáno, že ztráta ERβ vede ke 

snížení E-kadherinu, což značí jeho úlohu v EMT. Autoři studie však také navrhují, že ERα 

snižuje hladiny E-kadherinu v buňkách, v nichž je exprese ERβ redukována (Helguero, 

Lindberg et al. 2008). Role ERβ v udržení epiteliálního fenotypu a potlačení 

mezenchymálních charakteristik byla následně potvrzena i na buňkách karcinomu prostaty 

(Mak, Leav et al. 2010). Dále se ukázalo, že funkce ERβ proteinu souvisí také s expresí 

některých adhezivních molekul. V ERα pozitivních buněčných liniích T47D a MCF-7 byla 

naindukována také exprese ERβ, což mělo za následek zvýšení exprese integrinu α1 a 

integrinu β1. Exprese ERβ byla spojena nižší buněčnou migrací (Lindberg, Strom et al. 2010). 

3.2.3 ERβ jako prognostický faktor 

 Poznatky ohledně role ERβ, jakožto prognostického faktoru pro pacientky 

s karcinomem prsu, nejsou zcela konzistentní. Některé studie ukazují, že přítomnost ERβ je 

známkou lepší prognózy pro ženy s karcinomem prsu a že exprese ERβ ve více než 10 % 

buněk invazivního karcinomu prsu je spojena s delším přežíváním u pacientek léčených 

tamoxifenem (Mann, Laucirica et al. 2001). Nádory exprimující ERβ vykazovaly často také 

pozitivitu na přítomnost ERα a PR, byly nižšího grade a byly častěji bez uzlinových metastáz 

(Jarvinen, Pelto-Huikko et al. 2000). Rakovinné buňky exprimující ERβ byly dobře 

diferencované a jen pomalu proliferující (Jarvinen, Pelto-Huikko et al. 2000). K názoru, že 

přítomnost ERβ  má pozitivní charakter, přispívá také fakt, že u proliferujících preinvazivních 

tumorů dochází ke snížení hladiny jeho exprese (Roger, Sahla et al. 2001). S podobnými 

výsledky pak přišla řada dalších studií v pozdějších letech. 
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Ačkoli k takovému názoru došla většina provedených výzkumů, existují i studie 

přicházející s opačným tvrzením, tj. že ERβ je indikátorem špatné prognózy, kdy 

v nádorových buňkách byla zjištěna vyšší exprese obou typů ER. Exprese ERα a ERβ byla 

detekována v nádorech vyššího grade, které měly častěji uzlinové metastázy a byly méně 

diferencované (Speirs, Parkes et al. 1999). Při sledování dvou skupin pacientek podle jejich 

odpovědi na léčbu tamoxifenem byla navíc zjištěna vyšší hladina mRNA pro ERβ u 

pacientek, které byly rezistentní k léčbě tamoxifenem, oproti pacientkám s primárním 

nádorem senzitivním k tamoxifenu. Toto zjištění autoři potvrdili také na modelu buněčných 

linií karcinomu prsu MCF-7, respektive na dvou variantách této linie, jedné senzitivní a druhé 

rezistentní k tamoxifenu. ERβ mRNA byla dvakrát vyšší v rezistentních buňkách MCF-7 

(Speirs, Malone et al. 1999). Kromě toho byla exprese ERβ v nádorové tkáni spojena s vyšší 

hladinou cyklinu A a markeru proliferace Ki67, zatímco exprese proteinu ERα s nižší 

hladinou Ki67 a cyklinu A. Vůbec nejvyšší koncentrace proliferačních markerů byla zjištěna 

v buňkách ERβ pozitivních a ERα negativních (Jensen, Cheng et al. 2001). Autoři těchto 

studií tedy považují expresi ERβ za špatný prognostický faktor pro pacientky s rakovinou 

prsu a navrhují, že přítomnost ERβ by mohla souviset se vznikem rezistence na endokrinní 

terapii tamoxifenem. 

3.3 Posttranslační úpravy ER jako prognostický faktor v rakovinných buňkách prsu  

Estrogenové receptory mohou procházet různými posttranslačními modifikacemi řady 

aminokyselinových zbytků. Nejvíce studovanou modifikací je fosforylace, ale objevují se i 

studie popisující ostatní modifikace, jakými jsou acetylace, methylace, sumoylace, nebo 

ubiquitinylace. Všechny tyto modifikace mohou ovlivnit aktivitu ER. V této práci budou 

popsány pouze takové posttranslační modifikace, u nichž byla zjištěna deregulace v buňkách 

karcinomu prsu, a to především pro receptor ERα, jelikož o úloze posttranslačních modifikací 

proteinu ERβ neexistuje dostatek informací. Jak ukazují některé práce, změny 

v posttranslačních úpravách by mohly sloužit jako prediktivní markery pro odpověď tumorů 

na endokrinní terapii, či jako prognostické faktory.  

Jedním z významných serinových zbytků je S118. Ve zdravých buňkách je jeho 

fosforylace zapotřebí k ligand-nezávislé aktivaci transkripce (Bunone, Briand et al. 1996). Při 

imunohistochemické detekci fosforylovaného S118 (p-S118) v tkáni primárních tumorů 

pacientek bez uzlinových metastáz, které byly léčeny tamoxifenem, se ukázalo, že fosforylace 

S118 u proteinu ERα byla spojena s delším bezpříznakovým přežíváním pacientek (Murphy, 

Cherlet et al. 2004). Na roli p-S118 jakožto dobrého prognostického markeru pro pacientky se 



15 

 

shodla řada dalších prací, ovšem našly se i studie, které přišly s opačným tvrzením. Výsledky 

těchto prací ukazují, že hyperfosforylace S118 společně se zvýšenou expresí HER2 jsou 

známkou rezistence k endokrinní terapii (Yamashita, Nishio et al. 2005). Ve shodě s tímto 

tvrzením bylo později prokázáno, že naopak nízká hladina fosforylovaného S118 je spojena 

s delším bezpříznakovým přežíváním pacientek (Yamashita, Nishio et al. 2008).   

Serin v pozici 167 je dalším aminokyselinovým zbytkem, jehož posttranslační 

modifikace byly detekovány v rakovinné tkáni. Ukázalo se, že pacientky s hyperfosforylací 

S167 dobře odpovídaly na léčbu tamoxifenem (Yamashita, Nishio et al. 2005). Tato 

fosforylace byla dále spojena s delším bezpříznakovým přežíváním pacientek (Yamashita, 

Nishio et al. 2008) a autoři soudí, že p-S167 by mohl být prediktivním markerem odpovědi 

pacientek na endokrinní léčbu.  

Markerem špatné prognózy a rezistence k tamoxifenu se zdá být fosforylace serinového 

zbytku v pozici 305. Fosforylace S305 protein kinázou A (PKA) je spojena s tumory, které 

neodpovídají na léčbu tamoxifenem. Protein ERα s p-S305 je stále schopen vázat tamoxifen, 

ovšem po jeho vazbě nedojde k utvoření inaktivní konformace proteinu a tamoxifen zde 

působí spíše jako agonista, než antagonista estrogenové odpovědi (Michalides, Griekspoor et 

al. 2004). Exprese proteinu ERα s p-S305 a současná exprese jaderné PAK1 (p21 activated 

kinase 1) byly spojeny se sníženou odpovědí na tamoxifen u postmenopauzálních pacientek 

s karcinomem prsu bez uzlinových metastáz (Bostner, Skoog et al. 2010).  

Mezi detekované posttranslační modifikace dále patří fosforylace S282, která se zdá být 

prediktivním faktorem lepšího přežívání pacientek léčených tamoxifenem, a dále fosforylace 

T311, jejíž přítomnost je naopak spojena s horšími výsledky přežití pacientek (Skliris, Nugent 

et al. 2010). Celkový fosforylační kód proteinu ERα by tak mohl sloužit jako dobrý 

prognostický marker v buňkách a tkáních karcinomu prsu (Skliris, Nugent et al. 2010). 

U proteinu ERβ byla detekována fosforylace serinového zbytku v pozici 105. Tato 

modifikace byla sledována jak u tkání, které dobře odpovídaly na léčbu tamoxifenem, tak u 

rezistentních případů. Byla zjištěna souvislost mezi přítomností S105 a lepším přežíváním 

pacientek, a to dokonce i u nádorů rezistentních k tamoxifenu (Hamilton-Burke, Coleman et 

al. 2010).  
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4 Variabilita estrogenových receptorů 

4.1 Izoformy estrogenových receptorů 

Kromě klasických forem obou receptorů (wild-type receptorů) byla v buňkách 

identifikována také řada jejich  izoforem, a to odvozená jak od ERα, tak ERβ. Tyto izoformy 

vznikají alternativním sestřihem pre-mRNA pro ER a různým využitím promotorových 

oblastí (Flouriot, Griffin et al. 1998). Exprese různých izoforem je tkáňově specifická. 

Jednotlivé tkáně využívají různé promotory, díky čemuž následně vznikají mRNA s odlišným 

5‘-UTR koncem mRNA, který následně není překládán. Takovéto izoformy dávají vznik 

proteinům se stejnou strukturou i složením domén (Flouriot, Griffin et al. 1998). Izoformy 

mohou dále vznikat alternativním sestřihem, kdy dochází k deleci jednoho či více z osmi 

kódujících exonů, zmnožení počtu exonů, či přidání dalšího kódujícího materiálu.  

Izoformy odvozené od obou typů estrogenových receptorů byly identifikovány 

v nenádorových buňkách  prsní tkáně, endometria, či hypofýzy, ale také v nádorech 

odvozených od těchto tkání, včetně prsní (Gotteland, Desauty et al. 1995). Různé sestřihové 

varianty mRNA jsou v buňkách obvykle exprimovány současně s wild-type receptory. Od 

těch se ale často liší jak svou strukturou, tak funkcí. Jejich působení může být různé, mohou 

jak pozitivně, tak i negativně ovlivňovat wild-type ER. Skutečnost, že jsou sestřihové varianty 

schopné modifikovat působení wild-type ER může mít u rakovinných buněk velký význam. 

  

 

Obr.2: Vybrané izoformy estrogenových receptorů α a β (Heldring, Pike et al. 2007) 

4.1.1 Izoformy ERα 

Nejběžnější izoformy ERα vznikají delecí jednoho, či několika kódujících exonů 

(Poola, Koduri et al. 2000). Takové izoformy se v literatuře nejčastěji značí jako ERαΔ1, 
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ERαΔ2, atd. Díky nedostatku známých protilátek na izolaci a potvrzení všech příslušných 

proteinů, jsou proteinové formy známy jen k některým variantám těchto mRNA.  

V několika studiích byly pomocí western blot analýz s protilátkami namířenými proti 

LBD doméně ERα detekovány 3 pruhy odpovídající proteinům o velikostech 35 či 39 kDa, 46 

kDa a 66 kDa (Denger, Reid et al. 2001, Li, Haynes et al. 2003). Podle odpovídající 

molekulové hmotnosti byly těmto proteinům uděleny názvy. ERα-66 odpovídá klasické wild-

type formě receptoru. ERα-46 protein vzniká delecí prvního exonu (Denger, Reid et al. 2001), 

formálně mu tedy podle nomenklatury odpovídá také název ERαΔ1. Proteinu ERα-36 chybí 

domény AF1 a AF2 (Wang, Zhang et al. 2005) a nazvat jej pomocí názvosloví využívajícího 

deleci exonů není snadné.  

4.1.1.1 Izoformy ERα a jejich význam pro buňky rakoviny prsu 

Ve zdravých buňkách prsní tkáně, stejně jako v nádorových buňkách prsu, byla 

objevena řada izoforem ERα. Jak ukazuje mnoho studií, tyto izoformy mohou významně 

ovlivnit funkci wild-type receptoru ERα. 

Izoforma ERα-36 postrádá domény AF1 i AF2 a 138 aminokyselin wild-type formy 

ERα-66 (exony 7 a 8) má nahrazeno jinými, unikátními 27 aminokyselinami. Protein dále 

obsahuje tři myristoylační místa na N konci proteinu (Wang, Zhang et al. 2005), díky kterým 

je protein možno ukotvit v membráně, odkud může spouštět různé signální kaskády a tím 

stimulovat kupříkladu buněčnou proliferaci aktivací MAPK-ERK signální dráhy (Wang, 

Zhang et al. 2006). Protein ERα-36 sám o sobě nemá žádnou transkripční aktivitu, má však 

zachovanou svoji DNA vazebnou doménu. Může se tak vázat na DNA a inhibovat 

transkripční aktivitu wild-type receptoru ERα-66 (Wang, Zhang et al. 2005). V klinické praxi 

je nadměrná exprese této izoformy nacházena u skupiny pacientů kteří neodpovídají na léčbu 

tamoxifenem, a je spojována s horším bezpříznakovým přežíváním pacientů (Shi, Dong et al. 

2009). Exprese proteinu byla zjištěna v nádorových buňkách ERα-pozitivních i negativních 

(Wang, Zhang et al. 2006). 

Protein ERα-46 byl objeven v buňkách nádoru prsu MCF-7, kdy byla prokázána jeho 

exprese ze stejného genu jako ERα, ale jiné mRNA vzniklé alternativním sestřihem. Bylo 

zjištěno, že tato izoforma je kratší o exon 1, a chybí jí tedy prvních (N-koncových) 173 

aminokyselin, což odpovídá doméně AF1 wild-type ERα (Flouriot, Brand et al. 2000). Tato 

izoforma může tvořit heterodimer s ERα-66 a také s ERβ a působit tak jako kompetitivní 

inhibitor. Při zvýšené expresi ERα-46 dochází tedy k inhibici proliferace buněk. Exprese 

mRNA pro tento protein byla navíc detekována při studiu myších osteoblastů také v ERαKO 
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myších (Denger, Reid et al. 2001). Stejně jako ERα-36 má tato izoforma na svém N konci 3 

myristoylační, případně palmitoylační místa (Li, Haynes et al. 2003). Naproti tomu u ERα-66 

se tato místa nenachází na N-konci. Právě přítomnost těchto míst v koncové části proteinu 

způsobuje, že protein je s větší pravděpodobností asociován s membránou a může se v ní 

účastnit signalizace (Wang, Zhang et al. 2005).  

ERαΔ3 je izoforma estrogenového receptoru alfa s deletovaným exonem 3, kde je 

kódován jeden z motivů zinkového prstu. Proteinu tedy díky alternativnímu sestřihu chybí 

část DNA vazebné domény, nemůže se tedy vázat na ERE na molekule DNA. Působí opět 

jako negativní regulátor ERα-66, se kterým může tvořit heterodimery a potlačit estrogenem 

indukovanou transkripční aktivitu (Wang and Miksicek 1991 podle Herynk and Fuqua 2004). 

Zatímco výsledky některých autorů ukazují zvýšenou hladinu tohoto proteinu v nádorových 

buňkách prsu MCF-7 (Poola and Speirs 2001), výsledky jiné práce ukazují až 30krát sníženou 

expresi ERαΔ3 (Erenburg, Schachter et al. 1997). Poměr hladiny dvou přítomných variant 

ERαΔ3:ERα-66 byl autory stanoven ve zdravých epiteliálních buňkách prsu na 3,4, zatímco 

v nádorových buňkách MCF-7 poměr činil jen 0,1 (Erenburg, Schachter et al. 1997). V této 

práci byla dále provedena transfekce ERαΔ3 do buněk MCF-7, která způsobila sníženou 

invazivitu buněk a schopnost růst nezávisle na podkladu. ERαΔ3 tedy může potlačovat 

hladinu signalizace ERα, přičemž odstraněním této izoformy dojde ke zrušení tohoto 

potlačení.  

4.1.2 Izoformy ERβ 

Mezi ERβ izoformy také patří mRNA s deletovanými exony (Poola, Abraham et al. 

2002), značí se obdobně jako v případě ERα, např. ERβΔ2. Nejčastější izoformy ERβ jsou 

však varianty se všemi exony, ovšem jejich exon 8 obsahuje variabilní genetický materiál 

(Moore, McKee et al. 1998). Značíme je ERβ2 (nazývaný také jako ERβcx) až ERβ5. 

Názvem ERβ1 se rozumí wild-type forma ERβ.  

4.1.2.1 Izoformy ERβ a jejich význam pro buňky rakoviny prsu 

Izoformy ERβ se exprimují v různé míře v buňkách prsu, karcinomu prsu a 

v buněčných kulturách karcinomu prsu. Nejčastěji byly identifikovány izoformy ERβ1, ERβ2 

a ERβ5. ERβ1 je jedinou izoformou, která díky zachování celé ligand vazebné domény může 

vázat ligand a zprostředkovat tak estrogenem indukovanou aktivaci buněčných dějů skrze 

AF2 doménu. V této práci bude podrobněji popsáno několik izoforem, které, jak se zdá, by 

mohly hrát významnou roli jakožto prognostické faktory vývoje a léčby rakoviny prsu. Řada 

studií zabývajících se těmito izoformami ovšem přichází s protichůdnými výsledky.  
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Izoforma ERβ2, nebo také ERβcx je asi neprozkoumanější izoformou estrogenového 

receptoru β. Je izoformou lišící se od wild-type ERβ sestřihem exonu 8, kdy koncových 61 

aminokyselin původního ERβ1 je nahrazeno unikátními 26 aminokyselinami. Proteinu tak 

chybí část sekvence důležitá pro vazbu ligandu a AF2 domény (Ogawa, Inoue et al. 1998). Při 

jejím studiu bylo prokázáno, že hladina této izoformy v buňkách endometria kolísá během 

menstruačního cyklu (Critchley, Henderson et al. 2002), což značí její fyziologickou roli ve 

zdravých buňkách. Tato izoforma, díky chybějící části LBD, neodpovídá na přítomnost 

ligandu v buňce a nemá žádnou, nebo jen omezenou schopnost vázat se na ERE sekvence na 

DNA. Působení ERβ2 antagonizuje funkci ERα a to přes heterodimerizaci (Ogawa, Inoue et 

al. 1998).  

Některé studie na ERα pozitivních buňkách MCF-7 ukazují, že exprese ERβ2 

v daných buňkách negativně koreluje s expresí progesteronového receptoru (Saji, Omoto et al. 

2002). Nádory exprimující ERα a ERβ2 vykazují pouze slabou odpověď na endokrinní léčbu 

tamoxifenem, zatímco nádory bez ERβ2, které exprimují PR na léčbu tamoxifenem 

odpovídaly dobře (Saji, Omoto et al. 2002).  

O roli ERβ2 jakožto prognostickém faktoru existuje řada studií, které si ovšem 

vzájemně protiřečí. Někteří autoři se domnívají, že přítomnost ERβ2 v tkáni je prognostickým 

faktorem pro příznivé výsledky léčby a dobré bezpříznakové přežívání. Zjistili kupříkladu 

sníženou expresi mRNA pro ERβ2 v nádorové tkáni oproti zdravé tkáni prsu u pacientek po 

menopauze (Girault, Andrieu et al. 2004). Pacientky po chirurgickém zákroku a následné 

léčbě endokrinní terapií, které měly vyšší hladinu ERβ2 na úrovni mRNA, vykazovaly delší 

bezpříznakové i celkové přežívání (Davies, O'Neill et al. 2004). Oproti tomu studie 

duktálního karcinomu in situ (DCIS) ukázala výrazně zvýšenou hladinu proteinu ERβ2 

v porovnání s normální zdravou tkání. Hladina v invazivních rakovinných buňkách byla 

potom ještě vyšší. Tyto výsledky zase ukazují spíše na roli izoformy ERβ2 v karcinogenezi 

(Esslimani-Sahla, Kramar et al. 2005).  

Výzkum se dále zaměřil na buněčnou lokalizaci izoformy ERβ2 a přinesl další 

zajímavé výsledky. Pokud byla lokalizace izoformy pouze v jádře, znamenalo to pro 

pacientky vyšší pravděpodobnost přežití, lepší bezpříznakové přežívání a dobrou odpověď 

rakovinných buněk na endokrinní terapii. Pokud se izoforma ERβ2 nacházela v jádře i 

v cytoplazmě zároveň, výsledky byly o něco horší a jako nejhorší se ukázala situace, kdy je 

izoforma lokalizována pouze v cytoplazmě buňky (Shaaban, Green et al. 2008). 

Další izoformou, která hraje roli v buňkách karcinomu prsu, je varianta ERβΔ5, které 

díky alternativnímu sestřihu chybí exon 5. Delecí exonu 5 se v sekvenci objeví stop kodon, 
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díky němuž dochází k předčasnému ukončení translace. Výslednému proteinu chybí část 

ligand vazebné domény a může tak vázat E2 s nižší afinitou, než wild-type ERβ1 (Vladusic, 

Hornby et al. 1998). Izoforma byla poprvé detekována v buňkách maligního karcinomu prsu a 

buněčných liniích rakoviny prsu, následně ale také ve zdravé prsní tkáni (Speirs, Adams et al. 

2000). Tato izoforma působí negativně vůči aktivitě jak ERα, tak ERβ1. Bylo prokázáno, že 

je potřeba desetinásobku ERβΔ5 k inhibici 80 % estrogenem indukované aktivity přes 

receptory ERα či ERβ1 (Inoue, Ogawa et al. 2000). Zdá se, že díky narušení normální funkce 

receptorů ERα a ERβ může tato izoforma přispívat k vývoji nádorů nezávislých na estrogenu. 

Exprese ERβΔ5 byla prokázána ale i v buněčné linii karcinomu prsu MDA-MB-231 

(Vladusic, Hornby et al. 1998), která je ERα negativní. Zvýšená hladina této izoformy byla 

nalezena v buňkách tumoru grade 3, naopak snížená hladina prokázána v tumoru grade 2. 

Dále byla nalezena korelace mezi expresí této varianty a menopauzálním stavem. Tumory 

postmenopauzálních pacientek vykazovaly vyšší hladinu exprese ERβΔ5, než tumory 

pacientek před menopauzou (Poola, Abraham et al. 2002). V jiné studii ovšem autoři 

neprokázali souvislost mezi expresí ERβΔ5 a věkem, či menopauzálním stavem ženy. Autoři 

této studie navíc prokázali negativní korelaci mezi expresí mRNA pro ERβΔ5 a expresí 

proteinů PR a ERα. Dále byla zjištěna mnohem nižší exprese mRNA pro ERβΔ5 a ERβ1 

v tumorech větších než 2 cm ve srovnání s menšími nádory (Mandusic, Nikolic-

Vukosavljevic et al. 2007).  

4.2 Polymorfismy a přirozeně se vyskytující mutace estrogenových receptorů 

Během let byla v genech ESR1 a ESR2 kódujících ERα a ERβ objevena řada jejich 

variant - mutací (s frekvencí výskytu dané alely v populaci nižší než 1 %) a polymorfismů 

(frekvence výskytu v populaci nad 1 %).  

Byla studována řada polymorfismů v genech ESR1 a ESR2. Studované polymorfismy 

můžeme dále rozdělit na dva typy, a sice jednonukleotidové polymorfismy (SNP) a krátké 

tandemové repetice (STR), neboli mikrosatelity. Polymorfismy estrogenových receptorů jsou 

studovány v souvislosti s řadou chorob, kromě rakoviny prsu je to zejména rakovina 

endometria, osteoporóza, či některé mozkové vady. Ukazuje se, že některé polymorfismy 

ESR1 a ESR2 genů mohou ovlivnit vlastnosti těchto genů, kupříkladu v intronu 1 genu ESR1 

byla nalezena enhancerová aktivita, která ovšem u jiných alel byla výrazně nižší (Maruyama, 

Toji et al. 2000). 

U přirozeně se vyskytujících mutací byla popsána řada bodových mutací 

v sekvencích genů ESR1 a ESR2. Řada těchto mutací jsou mutace tiché a neznamenají žádnou 
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změnu ve struktuře ani funkci výsledného proteinu. Byly ovšem identifikovány i mutace, 

které znamenaly změnu proteinové sekvence. Přirozeně se vyskytující mutace byly popsány 

v řadě zdravých tkání, ale i v řadě nemocí včetně rakoviny prsu. U řady z nich byl popsán vliv 

na chování rakovinných buněk.   

4.2.1 Polymorfismy ERα  

K nejvíce studovaným SNP genu pro ERα patří rs9340799 (XbaI) a rs2234693 

(PvuII). Polymorfismus rs9340799 je lokalizován v intronu 1 a vzniká tranzicí, kdy adenin 

v pozici 351 je nahrazen guaninem (A351G). Ke vzniku polymorfismu rs2234693 dochází 

také tranzicí, v tomto případě je thymin nahrazen cytosinem v pozici 397 (T397C), a v rámci 

genu je tento polymorfismus rovněž součástí intronu 1 (Yaich, Dupont et al. 1992). Bylo 

popsáno, že v rámci polymorfismu rs2234693, kdy dochází k zániku restrikčního místa pro 

PvuII restriktázu, dochází zároveň ke vzniku potenciálního vazebného místa pro transkripční 

faktory  B-Myb, které in vitro mohou zvýšit transkripci genu až desetkrát. Zda se transkripční 

faktory na toto místo skutečně vážou, ovšem zatím prokázáno nebylo (Herrington, Howard et 

al. 2002). Oba SNP jsou již řadu let studovány v souvislosti s řadou onemocnění, mimo jiné i 

s karcinomem prsu. Výsledky těchto studií však nejsou jednotné, rozdíly mohou být ovšem 

dány odlišným geografickým původem pacientek. 

Někteří autoři dospěli k tomu, že frekvence těchto polymorfismů nemá vliv na riziko 

vzniku karcinomu prsu, či pravděpodobnost přežití. Ovšem při rozdělení pacientek na ERα 

pozitivní a negativní byla u ERα negativních karcinomů zjištěna souvislost mezi CC 

genotypem a horším přežíváním pacientek (Boyapati, Shu et al. 2005). Detekce polymorfismu 

rs2234693 v tkáních pacientek dvou nemocnic státu Tennessee ukázala souvislost mezi 

výskytem TT genotypu a výskytem karcinomu prsu v mladším věku pacientky, ovšem pouze 

v jedné ze dvou nemocnic (Yaich, Dupont et al. 1992). Studie zahrnující skupinu korejských 

pacientek přišla s názorem, že AA genotyp polymorfismu rs9340799 přispívá ke zvýšenému 

riziku vývoje karcinomu prsu, zatímco rs2234693 nemá vliv žádný. Riziko vzniku rakoviny 

prsu v souvislosti s rs9340799 bylo zvýšeno zejména u pacientek po menopauze (Shin, Kang 

et al. 2003). Autoři zabývající se skupinou pacientek ze Šanghaje naopak zjistili zvýšené 

riziko vzniku rakoviny prsu u pacientek v souvislosti s genotypy TT a CT polymorfismu 

rs2234693 při rozdělení pacientek podle věku a menopauzálního statusu, zatímco pro 

rs9340799  významný vztah k riziku nalezen nebyl, frekvence tohoto polymorfismu se nelišila 

mezi pacientkami a zdravými kontrolami (Cai, Shu et al. 2003). U pacientek kavkazské 

populace bylo prokázáno nejnižší riziko vzniku rakoviny prsu u žen nesoucích dvě alely G 
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(genotyp GG) pro polymorfismus rs9340799 a nebyla zjištěna spojitost mezi rizikem 

karcinomu prsu a polymorfismem rs2234693 (Wang, Higuchi et al. 2007). Práce zaměřená na 

pacientky z New Yorku zjistila vyšší riziko rakoviny prsu u žen nad 50 let pro haplotyp C-C-

A-G polymorfismů rs746432 (G261C), rs2234693, rs9340799 a rs1801132 (Gold, Kalush et 

al. 2004). Meta-analýza zahrnující 11 studií potom zjistila, že homozygoti nesoucí genotyp 

CC polymorfismu rs2234693 (PvuII), nebo nosiči alely C (genotypy CC nebo CT) vykazují 

snížené riziko vzniku karcinomu prsu, zatímco u polymorfismu rs9340799 (XbaI) nebyla 

prokázaná souvislost s výskytem karcinomu prsu (Li, Dong et al. 2010).  

Mezi studované polymorfismy dále patří například rs2228480 (G1782A). Jde o 

synonymní polymorfismus, kde změna guaninu na adenin neznamená změnu proteinové 

sekvence. Je lokalizován v exonu 8. Práce zabývající se populací kavkazského původu 

ukázala přibližně třikrát vyšší riziko vzniku karcinomu prsu v souvislosti s G alelou (genotyp 

GA nebo GG) rs2228480 (Curran, Lea et al. 2001). Také další studie na kavkazské populaci 

zjistila vyšší riziko pro opakované onemocnění u nosičů alely G polymorfismu rs2228480 a 

alely C polymorfismu rs3020410 (Tapper, Hammond et al. 2008). Nedávná meta-analýza 

však neprokázala souvislost mezi rs2228480 a rizikem vzniku karcinomu prsu (Li, Dong et al. 

2010).  

Dalším SNP je rs1801132 (C975G) v sekvenci exonu 4, který je opět synonymní. 

Byla prokázána spojitost mezi tímto SNP a rodinným výskytem rakoviny prsu (Roodi, Bailey 

et al. 1995), ovšem opět existují studie navrhující snížené riziko rakoviny prsu. Meta-analýza 

zjistila souvislost mezi přítomností alely G a sníženým rizikem rakoviny prsu (Li, Dong et al. 

2010). 

Polymorfismus genu ESR1, který byl objeven v buňkách rakoviny prsu, je Ala86Val 

(není uveden v dbSNP), který mění smysl kódujícího řetězce tak, že alanin je v pozici 86 

nahrazen valinem. U ERα pozitivních tumorů s tímto polymorfismem se ukázalo, že mají 

tendenci tvořit celkově méně ER proteinu. Toto zjištění vedlo k názoru, že přítomnost této 

varianty proteinu může přispívat ke vzniku ERα negativních nádorů, avšak při ověření této 

teorie autoři zjistili přibližně rovnoměrnou distribuci této alely u ER pozitivních i negativních 

tumorů (Schmutzler, Sanchez et al. 1991 podle Herynk and Fuqua 2004).    

Kromě SNP polymorfismů se studie dále zabývají polymorfismy krátkých 

tandemových repetic ve vztahu ke karcinomu prsu. K nejstudovanějším STR polymorfismům 

patří repetice dinukleotidu (GT)n. Tato repetice byla popsána v promotoru ESR1 genu (Sand, 

Luckhaus et al. 2002). Vyskytuje se 6627 bp před (upstream) začátkem transkripce. 

Přítomnost polymorfismu (GT)n byla studována na skupině pacientek ze Šanghaje (Shanghai 



23 

 

Breast Cancer Study), kdy bylo prokázáno, že přítomnost (GT)17 či (GT)18 souvisí se 

sníženým rizikem vzniku karcinomu prsu a zároveň se sníženou expresí progesteronového 

receptoru (Cai, Gao et al. 2003). Autoři proto soudí, že tato vysoce polymorfní repetice by 

mohla sloužit jako nový biomarker pro určení rizika vývoje rakoviny prsu. Tato teorie ovšem 

nebyla potvrzena dalšími autory, kteří prováděli studii také na pacientkách v Šanghaji, a 

nenašli souvislost mezi (GT)17, (GT)18 repeticemi a vývojem rakoviny prsu, či ER nebo PR 

statusem. Avšak autoři našli spojitost mezi výskytem (GT)23 na jedné či obou alelách s ER 

negativním karcinomem prsu (Boyapati, Shu et al. 2005).  

Druhým nejvíce studovaným STR polymorfismem je repetice dinukleotidu (TA)n, 

který je lokalizovaný 1174 bp před transkripčním startem exonu 1 (del Senno, Aguiari et al. 

1992). Jeho výskyt nebyl zatím spojen s rizikem vzniku rakoviny prsu, při výzkumu 

osteoporózy ovšem vědci přišli na jeho vazebnou nerovnováhu s polymorfismy XbaI a PvuII. 

Zároveň navrhli, že díky lokalizaci tohoto polymorfismu mezi dvěma promotory (A a B) genu 

ESR1 může rozdíl v délce (TA)n repetic ovlivnit využití těchto promotorů a tím regulovat 

transkripci (Becherini, Gennari et al. 2000).  

4.2.2 Polymorfismy ERβ 

V současné době jsou studovány také SNP ESR2 genu. U řady z nich byla prokázána 

souvislost mezi konkrétními variantami a výskytem různých chorob, ovšem při studiu 

souvislostí s rakovinou prsu autoři nepřicházejí s průkaznými výsledky. Finská studie, 

zabývající se čtyřmi SNP genu ESR2 rs201239439 (G846A), rs1256049 (G1082A), A1505-

4G (není uveden v dbSNP) a rs4986938 (G1730A) a polymorfismem nt805(del21), 

neprokázala u žádného z nich významný rozdíl v rozložení genotypů mezi nemocnými 

pacientkami s rakovinou prsu a kontrolními zdravými ženami (Forsti, Zhao et al. 2003). Další 

studie zabývající se polymorfismy - rs1256049 (G1082A), rs4986938 (G1730A) a rs928554 

(Cx + 56 AG) také neprokázala významný rozdíl v rozložení genotypů ve 

švédské populaci, a to ani při rozdělení skupiny pacientek na sporadické a familiární případy 

(Maguire, Margolin et al. 2005). Autorům se však podařilo najít souvislost mezi zvýšeným 

rizikem vzniku sporadické rakoviny prsu a konkrétním haplotypem (G-A-G), avšak pro 

opačný haplotyp (A-G-A) opět nebyl nalezen významný rozdíl mezi nemocnými a zdravými 

jedinci.   

V další studii zabývající se čínskými pacientkami opět nebyl nalezen významný 

rozdíl v přítomnosti šesti různých polymorfismů u nemocných žen a kontrol. Pokud ovšem 

vzali v úvahu pouze ženy po menopauze, zjistili významný rozdíl v distribuci polymorfismů 
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G14206T (není uveden v dbSNP) a rs1256054 (C33390G) (Zheng, Zheng et al. 2003). Autoři 

v této studii dále navrhli, že výskyt těchto polymorfismů nemusí souviset přímo 

s menopauzálním statusem, ale s délkou období, po jaké jsou ženy vystaveny vyšším 

hladinám estrogenů. Z původního vzorku pacientek a kontrol proto vzali v úvahu jen ženy, 

které menstruovaly déle než 34 let, a to bez ohledu na to, zda již prošly menopauzou. Pro 

takovýto vzorek žen vyšly statisticky ještě významnější rozdíly mezi nemocnými ženami a 

kontrolami, kdy ženy s rakovinou prsu měly daleko častěji genotyp CG nebo GG 

polymorfismu rs1256054 (Zheng, Zheng et al. 2003).  

Nejstudovanějším STR polymorfismem genu ESR2 v souvislosti s rakovinou prsu je 

(CA)n repetice, která byla objevena v oblasti intronu 5 (Tsukamoto, Inoue et al. 1998). Byla 

navržena souvislost mezi kratší repeticí (CA)n a méně aktivním receptorem (Westberg, 

Baghaei et al. 2001). Tato teorie ovšem nebyla potvrzena pozdější studií, která neprokázala 

významné rozdíly v distribuci délek (CA)n repetic u finských pacientek s karcinomem prsu a 

u zdravých kontrol (Forsti, Zhao et al. 2003).  

4.2.3 Mutace ERα 

Přestože velká část rakovinných buněk prsní tkáně exprimuje protein ERα, mutace 

v sekvenci tohoto genu nejsou příliš časté a jejich výskyt byl prokázán jen u 1 % pacientek 

s primárním karcinomem prsu (Roodi, Bailey et al. 1995). Některé studie však ukazují, že 

dochází k nárůstu počtu mutací v rámci tvorby metastáz. U metastatických buněk byla 

nalezena vyšší míra mutací ERα (Zhang, Borg et al. 1997).  

Mezi nejstudovanější mutace ERα patří K303R (A908G), která vzniká záměnou 

guaninu a adeninu v pozici 908, což má za následek změnu lysinu na arginin v pozici 303. 

V rámci struktury proteinu je mutace umístěna mezi domény D a E, tedy doménu spojovací a 

ligand vazebnou. Přítomnost této mutace byla detekována v DNA vzorků premaligních lézí 

(hyperpláziích) a přilehlé tkáně u 34 % případů, ovšem nikoli v normální tkáni vzdálené od 

lézí (Fuqua, Wiltschke et al. 2000). Japonská studie však toto zjištění nepotvrdila. Nenašla 

tuto mutaci u žádné z testovaných pacientek. Testovány přitom byly případy s hyperpláziemi, 

benigními nádory, duktálním karcinomem in situ i invazivním karcinomem prsu (Zhang, 

Yamashita et al. 2003). Další studie přítomnost mutace potvrdila také v buňkách invazivního 

karcinomu prsu, přičemž u karcinomů vyššího grade byla frekvence výskytu prokazatelně 

vyšší, než u karcinomu nižšího grade (Conway, Parrish et al. 2005). Studie na pacientkách 

v Íránu opět prokázala výskyt pouze u pacientek s karcinomem prsu, a to u 10,7 % případů. 

Přítomnost mutace nebyla nalezena u žádné zdravé kontroly. Prokázána byla vyšší frekvence 
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výskytu K303R u pacientek s výskytem karcinomu prsu v přímé příbuzenské linii (Abbasi, 

Rasouli et al. 2013). 

Při výzkumu vlivu K303R bylo zjištěno, že buňky exprimující variantu proteinu 

s touto mutací mají zvýšenou citlivost na přítomnost estrogenu (Fuqua, Wiltschke et al. 2000). 

Buňky obsahující mutovaný ERα vykazovaly vysokou míru proliferace i v nízkých 

koncentracích estrogenu (10
-12

 M), přičemž buňky s wild-type receptorem vykazovaly pouze 

minimální buněčný růst. Dále bylo zjištěno, že rozdíl mezi mutovanými a wild-type buňkami 

neplyne z rozdílné vazebné afinity pro estrogen, ale že ER vykazují rozdílnou afinitu pro 

vazbu koregulátorů. Pro srovnání bylo využito sledování vazebné afinity ER pro transkripční 

faktor TIF-2 (transcription intermediary factor-2) z rodiny SRC-1. Bylo zjištěno, že mutovaný 

protein ERα vyžaduje k vazbě TIF-2 mnohem nižší koncentraci estrogenu. Ve stejné studii 

byly podobné výsledky zjištěny také pro vazbu koaktivátoru SRC-3 (Fuqua, Wiltschke et al. 

2000).  

Dále bylo prokázáno, že in vivo dochází k acetylaci proteinu ER. Podle in vitro 

analýzy k acetylaci dochází pomocí histon acetyltransferázy p300. Acetylačním motivem jsou 

přitom lysinové zbytky mezi doménami D a E, mezi nimi tedy i lysin v poloze 303. Acetylace 

ERα potom ovlivňuje odpověď receptoru na vazbu ligandu. Toto může být jedním z důvodů, 

proč mutace K303R zvyšuje citlivost proteinu na estrogen (Wang, Fu et al. 2001). V další 

studii se však autoři zabývali také dalšími mutacemi proteinu, kdy adenin v pozici 908 

nahradili thyminem, či cytosinem. Získali tak další dva mutované proteiny, K303M a K303T. 

U takto mutovaných proteinů však byla zjištěna stejná transaktivační aktivita, jako pro wild-

type protein.  Podle těchto výsledků je tedy pro zvýšenou citlivost na hladinu estrogenu 

potřeba právě mutace K303R (Cui, Zhang et al. 2004). Autoři studie dále zjistili, že mutace 

K303R činí z proteinu lepší substrát pro protein kinázu A, která následně fosforyluje serinový 

zbytek v pozici 305, čímž dochází k aktivaci receptoru. Pro další dva mutované proteiny 

zvýšená fosforylace zjištěna nebyla (Cui, Zhang et al. 2004).  

Mezi mutace ERα dále patří N69K a M396V objevené v ER negativním tumoru. 

Mutace N69K je součástí AF-1 domény, mutace M396V potom součástí LBD domény. 

Lidský a kuřecí wild-type ERα obsahuje v pozici 396 methionin, ale wild-type ER rodu 

Xenopus obsahuje na stejné pozici valin, a proto podle autorů by neměla tato mutace mít na 

funkci receptoru zásadní vliv (Roodi, Bailey et al. 1995). V pozdější studii bylo zjištěno, že 

při 100 nM koncentraci estrogenu odpovídaly takto mutované proteiny stejně jako wild-type 

ERα, avšak při nízkých koncentracích estrogenu (100 pM) vykazovaly mutované proteiny 

nižší transaktivační aktivitu, než wild-type protein (Komagata, Nakajima et al. 2006). Kromě 
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zmíněných dvou variant (N69K a M396V) byl v dané studii stejný výsledek (snížená 

transaktivace při nízké koncentraci estrogenu) zjištěn také pro mutace L296P a S309F.  

V jiné práci byly objeveny tři missense mutace. Pro dvě z nich (S47T a K531E) 

nebyl nalezen žádný rozdíl v transkripční aktivitě mezi mutovaným a wild-type receptorem. 

Třetí identifikovaná mutace je Y537N, která znamená náhradu tyrosinového zbytku 

asparaginem v pozici 537 v exonu 8, který je v proteinu součástí AF-2 domény. U takto 

mutovaného proteinu autoři objevili silnou transaktivační aktivitu bez přítomnosti hormonu, a 

to v HeLa buňkách a v buňkách karcinomu prsu MDA-MB-231. Tato aktivita byla jen 

minimálně ovlivněna přítomností estrogenu, tamoxifenu, či steroidního antiestrogenu ICI 

164384 (Zhang, Borg et al. 1997). Pozdější studie přišla se zajímavým zjištěním ohledně 

aminokyselinových zbytků Tyr-537 a Asp-351. Při ligandem indukované aktivaci proteinu 

dochází k přiblížení dvou helixů (helix 3 a helix 12), které jsou součástí LBD. Toto přiblížení 

je velmi významné pro následné navázání koaktivátorů. Při této konformační změně dochází 

k interakci Asp-351 s Leu-540 a Tyr-537 s Asn-348 (viz. Obrázek 3). Autoři studie označují 

aminokyselinové zbytky Tyr-537 a Asp-351 za jakýsi „jin a jang“ aktivní konformace ERα. 

Podle jejich výsledků aspartát v pozici 351 stabilizuje aktivní konformaci ERα, zatímco 

tyrosin v pozici 537 stabilizuje transkripčně inaktivní konformaci. Tento fakt naznačuje, že 

při ztrátě tyrosinového zbytku v pozici 537 se uplatní pouze vliv Asp-351 na aktivní 

konformaci a mutovaný receptor je pak aktivní i bez přítomnosti ligandu. Také další výsledky 

jsou ve shodě s tímto tvrzením. Prokázali totiž, že protein ERα s mutací D351K či D351L se 

choval jako inaktivní i v přítomnosti ligandu a u dvojitého mutanta D351K a Y537N došlo ke 

kompenzaci obou mutací a navrácení E2-závislé transkripční aktivity (Kim, Lee et al. 2005).  

 

Obr.3: Interakce aminokyselinových zbytků při konformační změně s navázaným E2. (Kim, Lee et al. 

2005) 

Další mutace - ERα 437Stop vzniká delecí jednoho nukleotidu v exonu 6, následkem 

čehož se ve struktuře objeví stop kodon a dochází k expresi zkrácené verze proteinu bez LBD. 

Mutace byla poprvé objevena u ER pozitivní pacientky, která neodpovídala na léčbu 



27 

 

tamoxifenem. Navíc byla detekována pouze v metastázách a nikoli v primárním nádoru. 

Vznik mutací ERα tedy může přispívat k rezistenci na léčbu tamoxifenem, nebude se ovšem 

rozhodně jednat o jediný mechanismus, neboť mutace byly nalezeny pouze u 2 z 20 

karcinomů rezistentních na léčbu tamoxifenem (Karnik, Kulkarni et al. 1994).  

4.2.4 Mutace ERβ 

Doposud bylo identifikováno jen několik mutací ERβ. Byla zkoumána jejich 

spojitost s nemocemi, jako jsou anorexia nervosa či bulimia nervosa, jejich frekvence byla 

dále zjišťována u dětí s nadváhou, či naopak velmi nízkou tělesnou vahou. Zatím však není 

známa role mutací ERβ v karcinogenezi prsní tkáně.  

5 Závěr 

Je zřejmé, že estrogenové receptory jsou velice významnou složkou hrající roli ve 

vzniku a vývoji karcinomu prsu. Ovlivňují dráhy signální transdukce související s buněčnou 

proliferací, migrací, nebo apoptózou. Působení ER v buňkách karcinomu prsu je však velice 

komplexní a mnohé detaily nejsou v současné době zcela prozkoumány. 

V současnosti se v rámci klinické praxe u nádorů stanovuje přítomnost ERα, jež má 

indikovat odpověď nádoru na endokrinní terapii, ovšem řada z pacientek na tuto léčbu 

neodpovídá, nebo si rezistenci k tamoxifenu vyvine časem. Jak je v práci naznačeno, existuje 

řada faktorů, mezi nimi třeba posttranslační modifikace ER, či genetická variabilita izoforem 

ER, které mohou ve vzniku této rezistence hrát určitou roli. I ve studiích zabývajících se 

těmito faktory se však vyskytují rozporuplné názory. Rozluštění detailního mechanismu jak 

tyto faktory přispívají ke vzniku rezistence, a jejich následná detekce v rámci klinické praxe, 

by mohla vést k včasné predikci rezistence k léčbě tamoxifenem, tedy alespoň v některých 

případech. Výskyt hyperfosforylace některých aminokyselinových zbytků ER, či výskyt 

různých izoforem a mutací ER se zdá mít rovněž určitý prognostický význam a zacílení těchto 

faktorů v rámci léčby by mohlo přinést zlepšení výsledků léčby u karcinomu prsu, ale i jiných 

chorob.  

Další výzkum bude potřeba také pro zjištění přesného mechanismu působení ERβ 

v signálních drahách a regulaci genové exprese. Řada prací se sice shoduje na jeho 

antiproliferativních vlastnostech, a to jak na úrovni detekce u pacientek s lepší prognózou, tak 

na úrovni některých molekulárních mechanismů, avšak existují i studie, jež tvrdí opak. Je 

ovšem třeba podotknout, že těchto studií je spíše minoritní část a rozdíly ve výsledcích mohou 

být dány jednak malým vzorkem případů, na nichž byla studie prováděna, nebo využitím 
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rozdílných, či nespecifických protilátek. Zejména ve starších studiích mohly být využity 

protilátky, jež zachytily kromě wild-type ERβ také izoformy ERβ, což mohlo přinést 

zkreslené výsledky.  

Pokud by se s definitivní platností podařilo prokázat příznivé účinky působení ERβ u 

pacientek, nabízí se využití látek, jež jsou díky nízké homologii LBD domény ER selektivní 

jen pro ERα či ERβ. Potlačení ERα signalizace díky podání ERα-selektivních antagonistů a 

naopak aktivace ERβ díky ERβ-selektivním agonistům by poté mohlo vést ke zlepšení 

prognózy účinnosti léčby pacientek. ERβ však zatím není uznán jakožto terapeutický cíl a 

účinky ERβ-selektivních ligandů se testují v rámci preklinické praxe.  

Závěrem lze konstatovat, že tato práce ukazuje řadu zajímavých směrů, kterými by se 

mohl ubírat výzkum v oblasti experimentální genetiky, biochemie a onkologie. 
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