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Abstrakt 

DNA methylace je epigenetický mechanismus, který ovlivňuje úroveň exprese 

genů. Methylace je fyziologická u imprintovaných genů, kdy je ţádané, aby se exprimoval 

gen pocházející pouze od určitého rodiče. Pokud dojde k poruše DNA methylace v těchto 

genech, mohou se rozvinout různá onemocnění.  

Předmětem této práce bylo stanovení úrovně methylace genů H19 a KCNQ1OT1, 

které se nachází na krátkém raménku 11 chromosomu v oblasti 15.5. Cílem této práce bylo 

vyšetřit methylační změny těchto genů u nefroblastomů, feochromocytomů 

a paragangliomů, zjistit jaké změny cílových genů se v oblasti vyskytují a rozdělit 

vyšetřené vzorky do skupin podle zjištěných změn. 

Soubor nefroblastomů jsme rozdělili do 3 skupin, dle methylačních změn genů 

a porovnali jsme je s podobnou studií Scott et al. 2012. Soubor feochromocytomů 

a paragangliomů jsme dle nalezených změn v methylaci genů rozdělili na celekem 

4 skupiny. Nalezené změny jsme porovnali s výzkumem Margetts et al. 2005. 
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Abstract 

DNA methylation is an epigenetic mechanism that affects the level of gene 

expression. Methylation is a physiological for imprinted genes, when is required to express 

a gene derived only from a particular parent. If a fault occurs in the DNA methylation 

of these genes, various diseases may develop. 

The object of this work was to determine the level of methylation of H19 

and KCNQ1OT1 genes, located on the short arm of chromosome 11 in 15.5 region. 

The aim of this study was to investigate the changes in methylation of these genes 

in nephroblastomas, pheochromocytomas and paragangliomas, determine what changes 

of target genes are present in the samples, examined and divided samples into groups 

according to the detected changes. 

File of nephroblastomas is divided into 3 groups according to the methylation 

changes in genes and compared with a similar study by Scott et al. 2012. File 

of pheochromocytomas and paragangliomas are found according to changes in 

the methylation of genes divided into 4 groups entirety. Found changes are aligned 

with the research Margetts et al. 2005. 

Key words 

DNA methylation, H19, KCNQ1OT1, nephroblastoma, pheochromocytoma, 

paraganglioma 
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1. Úvod 

Nádorová onemocnění jsou důsledkem genetických poruch. Ke genetickým 

mutacím dochází v genech, které řídí buněčný růst a dělení, nebo ve skupině genů 

opravujících DNA. Jejich mutace způsobuje poškození biochemických pochodů v buňce, 

vedoucí k neregulované proliferaci buněk a tím vzniku nádorového onemocnění. Mutace 

vznikají buď v zárodečné linii, nebo v somatických buňkách nádoru. 

V této práci se zaměříme na dva geny, které podléhají imprintingu. Mírou své 

exprese ovlivňují vznik nefroblastomu. Dále chceme prokázat, zda se podílí či nikoli 

i na vzniku feochromocytomu a paragangliomu.  

Dle úrovně methylace, kterou stanovíme pomocí metody methylační MLPA, 

určíme, zda nedošlo ke změně počtu některé z parentálních alel a to jednak deleci 

nebo zmnoţení jedné alely nebo unipaternální disomii (UPD). Určení úrovně methylace 

a početních změn by mělo u nefroblastomu umoţnit zařazení do molekulárně biologické 

klasifikace a u feochromocytomu a paragangliomu prokázat přítomnost změn methylace 

genů H19 a KCNQ1OT1. 
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2. Nádorové onemocnění 

Nádorové buňky jsou soběstačné v signalizaci, stimulaci dělení a růstu. Tyto buňky 

nereagují na signály inhibující jejich růst a jsou schopné se vyhnout i programované 

buněčné smrti. Bez regulace se buňky mohou dělit neomezeně, mají ztrátu kontaktní 

inhibice a tvoří tak nádor (Snustad, Simmons, 2009). Pokud se buňky z tohoto nádoru 

neuvolňují a nenapadají okolní tkáně, označuje se nádor jako benigní. Pokud se buňky 

z nádoru uvolňují a napadají jiné tkáně, označuje se nádor jako maligní (Faeron, 1997). 

2.1 Genetická podstata nádorového onemocnění  

Nádorové bujení je genetickým onemocněním bez ohledu na to, zda se objevuje 

ojediněle nebo u více členů rodiny jako dědičný znak. Na vzniku zhoubného bujení 

se podílí různé druhy genů, ty můţeme rozdělit na skupinu onkogenů, tumor 

supresorových genů a mutátorových genů (Faeron, 1999). 

Onkogeny jsou skupinou genů, jejichţ změněná funkce nebo exprese vede 

k abnormální stimulaci buněčného dělení a proliferace (Faeron, 1999). Vznikají aktivující 

dominantní mutací protoonkogenů. Mutace jediného protoonkogenu způsobí nádorové 

onemocnění jen vzácně, většinou je třeba akumulace více mutací (Snustad, Simmons, 

2009). Aktivační mutace onkogenů můţe být v samotném onkogenu, jeho regulačním 

centru, nebo můţe být způsobena počtem kopií onkogenu v buňce. Příkladem onkogenu 

je gen RET, jehoţ mutace způsobuje mnohočetnou endokrinní adenomatózu typu 2, 

coţ je autosomálně dominantní dědičná choroba, charakterizovaná vysokou incidencí 

medulárního karcinomu štítné ţlázy často sdruţeného s feochromocytomem. Jiným 

příkladem onkogenu můţe být gen MET, jehoţ mutace způsobuje Hereditární papilární 

karcinom ledvin (Faeron, 1997). 

Tumor supresorové geny za normálního stavu potlačují buněčný růst. Pro většinu 

nádorů je proto charakteristická inaktivace některého z těchto genů. Mutace těchto genů 

je však recesivní a k poruše funkce daného genu je tak třeba mutace obou alel (Snustad, 

Simmons, 2009). Jedním z tumor supresorových genů je i dobře popsaný gen RB1, který 

je zodpovědný za retinoblastom, tedy tumor sítnice (Pritchard, Korf, 2013). Dalším tumor 
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supresorovým genem je např. gen CDKN2, jehoţ mutace způsobuje familiární melanom 

(Faeron, 1997). 

Mutátorové geny se jako jediné za normálního stavu nepodílí na regulaci 

buněčného cyklu a proliferaci. Jejich úkolem je opravovat poškozenou DNA a udrţovat 

stabilitu buněčného genomu. Pokud dojde k mutaci obou alel těchto genů, dochází 

k hromadění a udrţení mutací onkogenů a tumor-supresorových genů. Mezi mutátorové 

geny můţeme zařadit geny BRCA1 a BRCA2. Tyto geny se za normálních okolností podílí 

na opravě dvouvláknových zlomů DNA. Germinální mutace způsobují hereditární 

karcinomy prsu (Cahill et al. 1998). 

Další moţností vzniku nádorového onemocnění je chromosomální translokace, 

která způsobí nesprávnou expresi genů, nebo vytvoří chimérické proteiny, díky kterým 

vzniknou proteiny s novými funkčními vlastnostmi (Petruţelka, Konopásek, 2003). 

U sporadických leukémií bylo pozorováno jiţ 40 různých onkogenních chromosomálních 

translokací. Nejznámější translokací je translokace mezi 9. a 22. chromosomem, která 

je příčinou chronické myeloidní leukémie (Rowley, 1990). 

2.2 Epigenetické změny  

Slovo epigenetika pouţil poprvé v polovině 20. století Conrad Waddington, 

profesor genetiky na Univerzitě v Edinburghu, a mělo podle něj vyjadřovat splynutí 

genetiky a embryologie (Holliday, 2006). Dnes je epigenetika chápána jako studium 

dědičných reversibilních forem regulace genů, nezávislých na DNA sekvenci. Zároveň 

se ukazuje, ţe epigenetika je důleţitým faktorem u mnoha nemocí jako jsou kardiologická, 

neurologická, metabolická i nádorová onemocnění (Heereboth et al., 2014).  

Epigenetické změny jsou tedy souborem mechanismů, které ovlivňují genovou 

expresi beze změny primární genetické informace. Tyto změny jsou reversibilní a netýkají 

se pouze přímo DNA, ale i histonů a RNA (Vyskot, 2010). Přičemţ zájem o epigenetické 

modifikace v posledních letech exponenciálně vzrůstá (Tang et al., 2014). Mezi tyto změny 

patří například modifikace jaderných histonů, remodelace chromatinu a především DNA 

methylace (Cedar, Bergman, 2009).  
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2.2.1 Modifikace jaderných histonů 

Histony jsou primární proteiny, které zprostředkovávají uspořádání DNA 

v chromatinu (Peterson, Laniel, 2004). Histony se typicky skládají ze 130 aminokyselin, 

jsou bohaté na lysin a arginin a mají globulární tělo (Strachan, 2011). Jednotkou 

chromatinu je nukleosom, který se skládá ze 146 párů bazí omotaných okolo histonů. 

Amino konce histonů vystupují z globulární oblasti a mohou tak podléhat řadě modifikací 

jako je: acetylace, fosforylace a ubiquitance (Heerboth et al., 2014). Tyto modifikace jsou 

uskutečňovány souborem enzymů histon acetyltransferáz, histon methyltransferáz a histon 

kináz. Revrzibilitu zajišťují histon deacetylázy, histon demethylázy a histon fosfatázy 

(Strachan, 2011). Všechny tyto chemické modifikace histonů mohou ovlivnit transkripci 

DNA, replikaci i genovou expresi a jsou buď aktivační, nebo inhibiční. Změny histonové 

methylace jsou spojovány mimo jiné i se stárnutím. Např. H4K20me3 (histon H4, 

obsahující trimethylovaný lyzin 20) u jater krys průkazně s věkem zvyšuje úroveň 

methylace, zatímco v somatických tkáních C. elegans úroveň methylace H2K27me3 

s věkem klesá (Heerboth et al., 2014). 

Velmi důleţitou histonovou modifikací je acetylace lyzinových reziduí na N-konci. 

Acetylace má za následek sníţení pozitivního náboje histonového aminoterminálního 

konce čímţ se sníţí kondenzovanost chromatinové struktury a tím se zvýší přístupnost 

transkripčních faktorů k DNA. Naopak deacetylovaná forma lysinu způsobí uzavření 

chromatinové struktury a tím inhibuje transkripci (Heerboth et al., 2014;Peterson, Laniel, 

2004). 

2.2.2 Chromatinová struktura  

Prostorové uspořádání chromatinu a genů uvnitř buněčného jádra je dynamický 

proces a je také povaţován za epigenetickou modifikaci (Peterson, Laniel, 2004). Jiţ bylo 

zmíněno, ţe histonové modifikace mohou měnit kondenzovanost chromatinu 

a tím i ovlivnit přístupnost genů pro transkripci. Chromatin má tedy dvě základní struktury, 

a to sice otevřenou, aktivní formu tzv. euchromatin a uzavřenou, inaktivní formu 

tzv. heterochromatin. Heterochromatin je dále rozdělován na konstitutivní 

heterochromatin, který zůstává neměnný po celou dobu buněčného cyklu, a na fakultativní 

heterochromatin, který se můţe během ţivota buňky formovat jak v otevřený, 
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tak v uzavřený stav. V porovnání s euchromatinem je heterochromatin chudý na geny 

a obsahuje velké mnoţství repetitivních DNA sekvencí (Trojer, Reinberg, 2007). 

Menší chromosomy bývají v jádře orientovány více ke středu, zatímco větší 

chromosomy se nacházejí na periferii. Zároveň platí, ţe v centru jádra se nachází spíše 

chromosomy s vysokým genovým obsahem. Exprese genů můţe být ovlivněna jejich 

pozicí v genomu. Například je popsán poziční efekt, kdy blízkost konstitutivního 

chromatinu můţe vést k umlčení sousedících genů (Ptashne,Gann, 2002;Federova, Zink, 

2009). Úzké balení DNA v chromatinu totiţ brání přístupu DNA vazebných proteinů 

k DNA, coţ je základní poţadavek pro genovou expresi. Proces chromatinového otevírání 

je prováděn různými ATP-dependentními multi-enzymovými komplexy (Shukla,Meeran, 

2014). 

2.2.3 DNA methylace  

DNA methylace je jedna z nejběţnějších epigenetických modifikací, které ovlivňují 

genovou expresi (Tang et al., 2014). Jiţ v roce 1975 byly zveřejněny práce, které 

předkládali molekulární model pro přepínání genové aktivity a dědičnost tohoto vzorce, 

pomocí enzymatické methylace cytosinu. Návrh předpokládal, ţe DNA methylace má silný 

efekt na genovou expresi a její změny vysvětlují různou aktivitu genů během vývoje 

(Holliday, 2006). Tato hypotéza se ukázala být pravdivá, dnes je potvrzeno, ţe DNA 

methylace můţe vyústit v potlačení genové exprese a můţe být reaktivována demethylací. 

Methylovaná DNA se vyskytuje především jako 5-methylcytosin, s malou frakcí 

N6-methylpurinu a 7-methylguaninu (Tang et al., 2014). Methylace cytosinu 

je enzymatický proces, kdy DNA methyltransferáza přenáší methylovou skupinu 

z 5-adenozylmethioninu (SAM) na cytosin. Výsledkem je hydrofóbní modifikace DNA, 

5-methylcytosin (Jones, Takai, 2001). Methylová skupina leţí vně DNA double-helix 

a nezasahuje tedy do párování bazí (Goll, Bestor, 2005). Ovlivňuje však vazbu proteinů 

na DNA, např. některé restrikční enzymy nejsou schopné štěpení v místě methylace, 

mezi tyto enzymy patří např. enzym Hpa II (Holliday, 2006). 
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Obr. 1: Methylace cytosinu (Vyskot, 2010) 

DNA methylace se nachází především u dinukleotidů cytosin-fosfát-guanin (GpC). 

Aţ 70% těchto dinukleotidů podléhá v savčím genomu methylaci. CpG sekvence jsou 

koncentrovány do repetitivních sekvencí a jsou nejméně frekventovaným dinukleotidem 

v lidském genomu (Goll, Bestor, 2005). 

Methylační vzorce DNA jsou u savců stanoveny jiţ během embryonálního vývoje 

(Allis et al., 2007). Genom fertilizovaného oocytu je souhrnem genomu spermie a vajíčka 

s rozdílnou methylací paternálních a maternálních alel mnoha genů. Proto dochází nejprve 

k celkové demethylaci genomu a poté ve stádiu blastocysty k celogenomové vlně de novo 

methylace. Rozsah této methylace je v různých buněčných liniích rozdílný. To, ţe je DNA 

methylace pro embryonální vývoj esenciální, dokazuje, ţe její deficit je letální (Strachan, 

2011). 

Enzymy zajišťující DNA methylaci se nazývají methyltransferázy a rozlišujeme 

dva jejich typy. První je tzv. udrţovací methyltransferáza DNMT1. Tento enzym zajišťuje 

methylaci nově syntetizovaného vlákna po DNA replikaci. Replikací vzniknou dvě nová 

vlákna DNA, která jsou obě hemimethylovaná a DNMT1 methyltransferáza doplní 

methylaci na novém vlákně podle templátu původního vlákna (Passarge, 2013). Knock-out 

této methyltrannsferázy u pokusných zvířat vyústil v globální demethylaci a embryonální 

letalitu (Heerboth et al., 2014). 

 Druhý typ methyltransferáz zastupují methyltransferázy DNMT3A a DNMT3B, 

které tvoří methylaci de novo na obou vláknech DNA. Tyto methyltransferázy jsou velmi 

potřebné, k vytvoření  de novo methylací genomu během embryonálního vývoje. Mutace 
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v genu pro methyltransferázu DNMT3B způsobuje ICF syndrom (imunodeficience, 

centromerická chromosomální nestabilita, faciální abnormality), který má za následek 

nestabilitu chromosomů 1., 9. a 16. (Passarge, 2013). 

DNA methylace se z epigenetické změny, která je reverzibilní, můţe poměrně 

snadno stát změnou genetickou, která je trvalá. A to sice poměrně jednoduchou spontánní 

deaminecí 5-methylcytosinu na thymin (Illingworth, Bird, 2001). Existuje teorie, ţe tato 

poměrně snadná mutace je důvodem, proč je v lidském genomu malé zastoupení CpG 

dinukleotidů (Goll, Bestor, 2005).  

  

Obr. 2: Reakce změny cytosinu na tymin (Vyskot, 2010) 

DNA methylace udrţuje rozdílnou expresi genů podléhajících imprintingu 

a zajišťuje stabilní umlčení genů na inaktivovaném X-chromosomu (Allis et al., 2007). 
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2.2.4 X-inaktivace  

Jiţ v roce 1949 popsali Barr a Bertram malé, tmavě se barvící tělísko na periferii 

jádra, pozorované v nervových buňkách samice kočky. U samčích buněk toto tělísko 

pozorováno nebylo (Passarge, 2013). 

Toto tělísko známé jako Barrovo tělísko se vyskytuje v kaţdé samičí savčí jaderné 

buňce. Jedná se o jeden ze dvou X chromosomů, který je geneticky umlčen procesem 

X chromosomální inaktivace, jejímţ výsledkem je heterochromatinový X chromosom. 

U savců byla X-inaktivace prvním popsaným epigenetickým jevem. Přesně odpovídá 

definici epigenetiky, jelikoţ nezahrnuje nezvratné změny v základní sekvenci (Riggs, 

Porter, 1996).  

X-inaktivace je efektivní, stabilní a somaticky dědičná (Riggs, Porter, 1996). Jedná 

se o mechanismus dávkové kompenzace. Cílem je, aby koncentrace X-kódovaných 

genových produktů byla shodná pro homogametní samice a heterogametní samce (Cheng, 

Disteche, 2004). 

K X-inaktivaci dochází v období časné embryogeneze, kdy buňky doposud 

neznámým mechanismem určí počet X chromosomů. Následně jsou v kaţdé buňce 

inaktivovány všechny chromosomy, kromě jednoho náhodně selektovaného. Inaktivovaný 

chromosom zůstává inaktivován i v dceřiných buňkách (Strachan, 2011). 

Jiţ bylo zmíněno, ţe inaktivovaný X chromosom má strukturu heterochromatinu. 

K iniciaci přeměny na heterochromatin dochází v X inaktivačním centru (XIC), které 

se nachází na Xq13 (Avner, 1996). Tento lokus je aktivní na inaktivovaném 

X chromosomu a na aktivním X chromosomu je naopak neaktivní. Aktivní XIC působí 

v cis pozici a transkribuje se v nekódující RNA nazývanou X inaktivní specifický 

transkript (Xist). Tento transkript je velký 15 – 17 kb, má schopnost vázat a šířit 

se po chromosomu X a je pro X-inaktivaci nezbytný (Wutz, Gribnau, 2007; Avner, 1996). 

Je také třeba, aby byl úsek DNA, který má být inaktivován, fyzicky kontinuální 

s XIC. Pokud dojde např. k translokaci a geny, které za normálních okolností leţí na 

X chromosomu, jsou přesunuty na autosom, nejsou za této situace inaktivovány. Pokud 

jsou naopak autosomální geny translokovány na inaktivovaný X chromosom, jsou 

inaktivovány (Avner, 1996). 
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Esenciální pro udrţení X inaktivního chromosomu je i DNA methylace. 

Je prokázáno, ţe promotory genů nacházejících se na chromosomech X mají na kaţdém 

X chromosomu jiný stupeň methylace. Např. promotor genu PGK1 je na aktivním 

X chromosomu kompletně nemethylovaný, kdeţto na inaktivovaném X chromosomu 

je hypermethylovaný (Riggs, Porter, 1996; Hellman, Chess, 2007). 

X-inaktivace tedy způsobuje mozaikovou expresi X-vázaných genů u samic savců. 

Tuto teorii prosazovala jiţ v roce 1961 Mary Lyonová, která ji vysvětlovala na příkladu 

barev srsti u samic myší. Dalším známým příkladem jsou ţelvovinové kočky, kterým 

se v srsti střídá rezavá a černá barva. Tyto barvy srsti jsou kódovány geny, které leţí na 

X chromosomu, a tak se exprimuje ta barva, jejíţ chromosom je aktivní (Strachman, 2011; 

Riggs, Avner, 1996; Vyskot, 2010). 

2.2.5 Imprinting genů 

Genomický imprinting je neobvyklá forma regulace genové exprese (Gebert et al., 

2010). Tento jev byl nejprve pozorován u hmyzu, později byl popsán i u myší a člověka. 

Jiţ od začátku se předpokládalo, ţe s přihlédnutím k mechanismu DNA methylace spolu 

budou tyto jevy souviset (Russo et al., 1996). Podstatou genomického imprintingu 

je pohlavní specifita alel, a tedy i jednotlivých genů (Sasaki et al., 2000). 

Za normálních okolností máme od kaţdého genu dvě kopie, jednu maternální 

a jednu paternální. U většiny genů se obě tyto kopie exprimují identicky, jelikoţ mají 

shodné kontrolní elementy a jsou lokalizovány na kompatibilních chromosomových 

pozicích. V případě imprintingu je však exprimována pouze jedna kopie genu, zatímco 

druhá je pomocí methylace inaktivována (Ptashne, Gann, 2002). Dědičnost imprintových 

vzorů je pravděpodobně podobná způsobu dědičnosti methylačních vzorů, čili jsou 

v zárodku nejprve odstraněny a poté znovu vytvořeny. Dědičnost imprintu je ovlivňována 

jeho pohlavní specifitou. Pokud muţ zdědí od své matky imprintovanou sekvenci, je to 

pro něj maternální imprint, ovšem předá-li jej svým potomkům, stává se pro tyto potomky 

imprintem paternálním (Strachan, 2011). 

Moţný vznik imprintingu vysvětluje tzv. hypotéza rodičovského konfliktu 

(Passarge, 2013). Tato hypotéza předpokládá evoluční souboj paternálních a maternálních 
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genů při embryonálním vývoji. Zatímco cílem paternálních genů je získat co největšího 

potomka, cílem maternálních genů je, aby matka těhotenství přeţila. Teorií 

je, ţe otcovským genům jde pouze o ţivotaschopnost a velikost potomstva, jelikoţ 

potomstvo můţe mít s více matkami, mateřské geny sice usilují také o ţivotaschopné 

potomstvo, ale ne na úkor matky. Tato teorie by odpovídala tomu, ţe mnoho genů 

podléhajících imprintingu se uplatňuje při embryonálním vývoji, ale nevysvětluje 

imprinting genů, které s vývojem nesouvisí (Strachan, 2011). 

V lidském genomu je okolo 60 genů, u kterých je prokázáno, ţe podléhají 

imprintingu (Passarge, 2013). Tyto geny se nachází mimo jiné na dlouhém raménku 

15. chromosomu. Konkrétně v oblasti 15q11-13. Pokud v této oblasti dojde k paternální 

deleci či maternální unipaternální disomii, rozvine se Prader-Williho syndrom. Symptomy 

tohoto syndromu jsou neustálý hlad, protáhlý obličej s úzkými rty, tenkým horním rtem 

a prominujícím nosem a sníţený svalový tonus. Uniparentální disomie je situace, kdy část 

nebo celý chromosom pochází pouze od jednoho rodiče a chromosom či jeho část 

od druhého rodiče zcela chybí. Tento jev se označuje také jako ztráta heterozygozity 

(LOH) (Nussabaum et al., 2004).  

Důkazem, ţe geny v oblasti 15q11-13 podléhají imprintingu, je fakt, ţe pokud 

dojde v dané oblasti k deleci maternální alely či paternální uniparentální disomii rozvine 

se jiné onemocnění, a to sice Angelmanův syndrom. Tento syndrom je také známy jako 

syndrom šťastné loutky. Projevy syndromu jsou těţká mentální retardace, strnulé pohyby 

připomínající loutku, neustálý úsměv, záchvaty smíchu a fascinace vodou (learn.genetics). 

Pokud by geny v této oblasti imprintingu nepodléhaly, projevovalo by se pouze jedno 

onemocnění bez ohledu na původ delece a v případě jakékoliv disomie by se neprojevilo 

onemocnění ţádné (Horsthenke, Wagstoff, 2008). 
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3. Vybrané geny a nádory  

 

3.1 Gen H19 

Gen H19 je u lidí lokalizován na krátkém raménku 11. chromosomu v oblasti 15.5. 

Gen je dlouhý 2,7 kb a obsahuje 4 malé introny a 5 exonů, nachází se v oblasti clusteru 

genů podléhajících genovému imprintingu (OMIM/103280). Tento cluster se rozděluje 

na dvě genové domény podle dvou imprinting kontrolujících center (ICR). ICR je oblast 

DNA potřebná k ustanovení epigenetických značek a tím i k řízení exprese genů. První 

ICR kontroluje imprinting genů H19 a Igf2, jedná se o tzv. telomerickou doménu clusteru. 

Druhé ICR řídí imprinting genů CDKN1C a KCNQ1OT1, to je tzv. centromerická doména 

clusteru (Chiesa et al., 2011). 

Gen H19 pozoroval v roce 1991 Leibovitch během fetálního a postnatálního vývoje 

skeletárních svalů a pojmenoval jej ASM gen (adult skeletal muscle). Poprvé byl však gen 

pozorován jiţ v roce 1984 Pachnisem, který jej označil jako H19 a pouţívá se tedy tento 

název (OMIM/103280).  

H19 je gen, který je transkribován, ale není translatován v protein. Produktem je 

2,3 kb dlouhá nekódující molekula RNA. Tato RNA je silně exprimována během 

embryogeneze, ale jelikoţ podléhá imprintingu, gen exprimuje pouze z maternální alely, 

protoţe paternální alela je methylována (Nordin et al., 2014). 

Sekvence uvnitř 1. exonu H19 je zdrojem microRNA mRNA-675, která 

je exprimována exkluzivně v placentě a slouţí k potlačení genů, které podporují 

placentární růst (Nordin et al., 2014). Gen H19 je exprimován v mnoha orgánech během 

omezeného období fetálního vývoje. U dospělých tkání je exprese omezena na skeletální 

a kardiální svaly spolu s nadledvinami (OMIM/103280; Liu et al., 1995). 

Fyziologická role H19 RNA nebyla dlouho známa a ani dnes není přesně 

objasněna. Hned za genem H19 leţí gen Igf2 (insulin-like growth factor 2), 

který je exprimován zrcadlově obráceně oproti H19 (Nordin et al., 2014). Za normálních 

okolností je H19 methylován na paternální alele a gen Igf2 se z této alely exprimuje. 

Na maternální alele H19 methylován není, exprimuje se a brání expresi Igf2. 
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Do tohoto mechanismu se zapojují i specifické enhancery, coţ jsou krátké sekvence 

DNA, které váţí transkripční faktory a zvyšují transkripční úroveň genů. Dva specifické 

enhancery byly identifikovány i v oblasti H19. Podle enhancerového kompetičního modelu 

enhancery specificky aktivují H19 na maternální alele. Na paternální alele nemohou 

enhancery kvůli methylaci pracovat a proto aktivují aţ Igf2 (Sasaki et al., 2000). 

K působení enhancerů se přidávají ještě CTCF proteiny, které mají opačný účinek 

a fungují jako izolátory. Bylo zjištěno, ţe enhancery na paternální alele interagují s Igf2, 

avšak na maternální alele jim brání právě CTCF proteiny, které jsou navázány uvnitř 

H19 ICR (imprinting control region) (Kurukuti, 2006). Aktivita H19 ICR je regulována 

DNA methylací. Jak jiţ bylo zmíněno, nemethylovaný ICR na maternální alele váţe 

CTCF proteiny, ty způsobují tvorbu smyček, které brání expresi Igf2 blokací interakce 

mezi Igf2 promotory a enhancery. Oproti tomu methylace ICR na paternální alele brání 

navázání CTCF proteinů a tím povoluje interakci Igf2 promotorů s enhancery a tedy jeho 

expresi (Gerbert et al., 2010). Pokusy na myších potvrzují, ţe delece ICR vyúsťuje v ztrátu 

imprintingu a bialelickou expresi Igf2 i H19 (Kurukuti, 2006).  

 

Obr. 3: Mechanismus exprese H19 a Igf2 (Ptashne, Gann, 2002) 

Je známo, ţe porucha imprintingu H19 a Igf2 je spojena 

s Beckwith-Wiedemannovým syndromem a také se vznikem některých tumorů (Gerbert et 

al., 2010). U nefroblastomů a feochromocytomů byla pozorována změněná míra exprese 

těchto genů. U velkého mnoţství nefroblastomů byla prokázána bialelická exprese Igf2 
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a nedostatek exprese H19, spojená se ztrátou maternální alely nebo ztrátou imprintingu 

(Liu et al., 1995; Yoshimizu et al., 2008). 

Mezi další genetické změny se stejným výsledkem v ovlivnění exprese těchto genů 

patří i uniparentální disomie (UPD) této oblasti. V případě paternální UPD (pUPD) dojde 

ke zvýšení úrovně methylace H19 a tedy sníţení jeho exprese a zároveň k bialelické 

expresi Igf2 (OMIM/103280). 

3.2 Gen KCNQ1OT1 

 Gen KCNQ1OT1 známý téţ jako gen LIT1 se, jak jiţ bylo zmíněno, nachází 

v centromerické doméně clusteru genů podléhajících imprintingu, lokalizovaných 

na krátkém raménku 11. chromosomu v oblasti 15.5 (Chiesa et al., 2011). Gen KCNQ1OT1 

je vlastně antisensní transkript, který se nachází uvnitř 10. intronu genu KCNQ1. Tento 

transkript je dlouhý 91 kb a jeho produktem je molekula RNA (Kanduri, 2011). 

KCNQ1OT1 obsahuje CpG ostrůvky, které jsou na maternální alele methylovány 

a exprimuje se tedy z alely paternální. Přičemţ exprese genu KCNQ1 je na paternální alele 

umlčena, tento gen je exprimován z alely maternální (OMIM/604115). 

KCNQ1OT1 RNA pomáhá regulovat geny, které jsou nezbytné pro normální růst 

a vývoj před narozením (ghr.nih.gov). Regulace je prováděna ovlivňováním modifikace 

chromatinu. KCNQ1OT1 způsobuje vyšší strukturovanost chromatinu v dané oblasti 

a tím potlačuje expresi přilehlých genů z paternální alely (Kanduri, 2011). Nejčastěji 

je do souvislostí s KCNQ1OT1 dáván maternálně exprimovaný gen CDKN1C, coţ je gen 

pro cyklin-dependentní kinásový inhibitor, který negativně reguluje buněčnou proliferaci. 

Exprese tohoto genu z paternální alely je znemoţněna právě genem KCNQ1OT1 a jeho 

interakcí s chromatinem (Murphy et al., 2014). 

Přímým důkazem, ţe KCNQ1OT1 ovlivňuje expresi CDKN1C byly výsledky 

několika nezávislých výzkumů. Autoři pracovali s upravenými kuřecími buňkami, 

lidskými buněčnými liniemi i modifikovanými myšmi, které nesly deleci genu 

KCNQ1OT1. Jak u modifikovaných myší, tak i u buněčných linií byla při této deleci 

zjištěna bialelická exprese genů CDKN1C i KCNQ1, coţ ukazuje, ţe jejich správná exprese 

je závislá na přítomnosti KCNQ1OT1. Zároveň tyto experimenty neprokázaly, ţe by 
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se vzájemně ovlivňovaly imprintingové domény zkoumané oblasti, jelikoţ exprese genů 

H19 a Igf2 byla i přes deleci KCNQ1OT1 normální (Arima,2015; OMIM/604115). 

U velkého mnoţství pacientů s Beckwith-Wiedemannovým syndromem (BWS) 

bylo prokázáno, ţe gen KCNQ1OT1 je abnormálně exprimován nejen z paternální, 

ale i z maternální alely. Tato bialelická exprese je často následkem ztráty imprintingu. 

Ztráta imrpintingu KCNQ1OT1 se uvádí jako nejčastější genetická alterace u BWS 

a je způsobena ztrátou specifické methylace na maternální alele (Robbins et al., 2012.). 

Bialelická exprese KCNQ1OT1 zároveň vyúsťuje v potlačení veškeré exprese genu 

CDKN1C (Chiesa et al., 2011). Změny v methylaci KCNQ1OT1 byly dokonce nalezeny 

i v ojedinělých případech přechodného neonatálního diabetes mellitus (Arima, 2005). 

Situaci v imprintingovaném clusteru genů na 11p15.5 lze tedy shrnout tak, 

ţe změněná methylace v telomerické doméně H19/Igf2 má za následek buď bialelickou 

expresi Igf2 v případě hypermethylace H19, nebo bialelickou expresi H19 a sníţenou 

expresi Igf2 v případě H19 hypomethylace (Kurukuti, 2006). Změna ve stavu methylace 

v centromerické doméně CDKN1C/KCNQ1OT1/KCNQ1 má za následek bialelickou 

expresi KCNQ1OT1 a sníţenou expresi CDKN1C, pokud dojde ke ztrátě imprintingu, čili 

k hypomethylaci. Pokud dojde k hypermethylaci KCNQ1OT1, je bialelicky exprimován 

gen CDKN1C i KCNQ1 (Murphy et al., 2014). 

 

Obr. 4: Fyziologická methylace H19 a KCNQ1OT1 (Product description ME030, 

www.mlpa.com) 

Vrozené syndromy, které se týkají imprintovaného clusteru genů na 11p15.5 

s hypomethylací KCNQ1OT1 a/nebo hypermethylací H19, vyúsťují 

v Beckwith-Wiedemannův syndrom, zatímco hypomethylace H19 se nachází 

u Silver-Russell syndromu (Murphy et al., 2014). Obě imprintové domény jsou spojovány 

s rozvojem nádorů, přičemţ doména H19/Igf2 ve větší míře (OMIM/604115).  
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3.2.1 Silver - Russellův syndrom (SRS)  

Zatímco u BWS získávají převahu mechanismy podporující růst, Silver – Russellův 

syndrom je opačným fenoménem a převaţují u něj mechanismy způsobující malý vzrůst 

jedince. Těţká prenatální a postnatální růstová retardace je hlavní charakteristikou 

syndromu (Scott et al., 2007). Dalšími symptomy jsou kromě malého vzrůstu i tělesná 

asymetrie a typický trojúhelníkovitý obličej (Zeschnigk et al., 2008). Dříve bylo uváděno, 

ţe inteligence dětí není nijak ovlivněna. Nedávné výzkumy však ukázaly, ţe postiţení 

jedinci mají zvýšené riziko kognitivního zpoţdění a trpí poruchami učení (Saal, 2011). 

SRS byl poprvé nezávisle na sobě popsán Silverem v roce 1953 a Russellem v roce 

1954. Silver popsal dvě nepříbuzné děti s nízkou porodní váhou, malou postavou 

a vrozenou tělesnou asymetrií. Russell popsal pět nepříbuzných dětí s intrauterinní 

růstovou retardací a charakteristickými faciálními rysy, které zahrnují trojúhelníkovitě 

tvarovaný obličej, široké čelo, malou bradu a široké úzké rty. Ačkoliv oba autoři kladli 

důraz na jiné fenotypové znaky, později byly tyto znaky propojeny a pojmenovány 

Silver-Russellův syndrom. Během dalších výzkumů byly zjištěny přidruţené minoritní 

symptomy jako gastrointestinální komplikace nebo oftalmologické abnormality, 

ale hlavními klinickými znaky zůstaly: těţká pre- i postnatální růstová retardace, 

trojúhelníkovitý faciální fenotyp a tělesná asymetrie (OMIM/180860). 

Syndrom je jen ve vzácných případech familiární, ale byly u něj popsány různé 

druhy dědičnosti. Jsou známy případy, kdy byl děděn jako onemocnění autosomálně 

dominantní i recesivní a dokonce v některých případech byla dědičnost dominantní 

X-vázaná (Zeschnigk et al., 2008). 

SRS je geneticky poměrně různorodé onemocnění, jelikoţ je spojeno se změnami 

na dvou chromosomech. U přibliţně 10% případů byla nalezena maternální UPD 

7. chromosomu. Tito pacienti vykazovali zároveň mírnější formu onemocnění 

(OMIM/180860). Dále se aţ u 50 % postiţených uvádí hypomethylace oblasti ICR1 

11p15.5. Sníţená úroveň methylace této oblasti má za následek bialelickou expresi genu 

H19 a naopak sníţenou expresi genu Igf2 (Azzi et al., 2014). Případy se změněným 

imprintingem oblasti 11p15.5 jsou spojeny s výskytem těţší formy onemocnění a jako 

další symptom se u nich objevuje i klinodaktylie 5. prstu (Saal, 2011). 
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Obr. 4: Hlavní změny na 11p15.5 (upraveno dle Saal, 2011) 

Pokud srovnáme genetické změny SRS s BWS, zjistíme, ţe u ţádného pacienta 

se SRS nebyla nalezena změna imprintingu v genu KCNQ1OT1, tedy oblasti ICR2. Z toho 

je evidentní, ţe tato oblast se na vývoji Silver - Russellova syndromu nepodílí (Zeschnigk 

et al., 2008). Při porovnání fenotypových projevů vidíme, ţe jsou v podstatě opačné. 

U Beckwith - Wiedemannova syndromu se navíc vyskytují tumory, většinově Wilmsův 

tumor. U pacientů se SRS byl tento tumor také zaznamenán, ale pouze výjimečně a není 

proto povaţován za symptomatický (Saal, 2011). 

3.2.2 Beckwith-Wiedemannův syndrom (BWS) 

Beckwith-Wiedemannův syndrom je nejfrekventovanější pediatrický syndrom 

nadměrného růstu a zároveň nejčastější syndrom způsobený ztrátou imprtintingu 

pozorovaný u lidí (Robbins et al., 2012). Poprvé byl popsán v roce 1964 

H. R. Wiedemannem, který v Německu pozoroval rodinnou formu omphalocoele 

(pupečníková kýla) spojené s makroglosií (zvětšený jazyk). Nezávisle na něm popsal 

v roce 1969 J. R. Beckwith podobnou poruchu u série pacientů. Beckwith označoval toto 

onemocnění jako EMG syndrom podle tří hlavních rysů: omphalocoele (angl.: exophalos), 
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makroglosie a gigantismus. Později byl syndrom pojmenován Beckwith-Wiedemannův 

(Schuman et al., 2010).  

 Kromě výše zmíněných hlavních rysů, je syndrom charakterizován i makrosomií 

(zvětšení celého těla či orgánů), a defekty abdominální stěny. Mezi přidruţené symptomy 

pak patří visceromegalie (zvětšení útrob), polyhydramnion (přebytek plodové vody), 

ledvinové abnormality, faciální naevus flammeus (rozšíření krevních kapilár), 

hypoglykémie, hemihypertrofie (nestejná velikost obou polovin těla) a srdeční vady. Děti 

s tímto syndromem jsou také náchylnější k rozvoji tumorů, obvykle okolo 5 let věku 

(Robbins et al., 2012). Nejběţnější z těchto tumorů je Wilmsův tumor ledviny, ale objevuje 

se také hepatoblastom, neuroblastom nebo rhabdomyosarkom (Pritchard, Korf, 2013). 

U BWS bylo prokázáno několik molekulárních mechanismů vzniku, přičemţ 

všechny se týkají oblasti 11p15.5. Aţ u 50 % pacientů se jako příčina onemocnění uvádí 

ztráta maternální methylace ICR2, který reguluje geny CDKN1C/KCNQ1OT1/KCNQ1. 

Jako druhý nejčastější důvod vzniku onemocnění se uvádí paternální UPD oblasti 11p15.5, 

která je uváděna aţ u 20% případů. Hypermethylace maternálního chromosomu v oblasti 

ICR1, která reguluje geny Igf2 a H19, je příčinou u přibliţně 5% postiţených. Další 

prokázanou a poměrně častou změnou je mutace maternální alely genu CDKN1C, která 

se vyskytuje ve větší míře u familiárních případů onemocnění. Jiţ méně časté jsou 

duplikace, inverze nebo translokace v oblasti 11p15.5 (Schuman et al., 2010). 
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Obr. 5: Hlavní mechanismy vzniku BWS (upraveno dle Schuman et al., 2010) 

Všechny symptomy, které jsou u BWS pozorovány, jsou dávány do souvislostí 

s nadměrnou expresí Igf2, nebo naopak nedostatečnou expresí CDKN1C, coţ jsou 

důsledky uvedených molekulárních mechanismů. Je zajímavé, ţe u nemocných, kteří mají 

pouze demethylaci KCNQ1OT1, nebylo nikdy zaznamenáno vyvinutí některého z tumorů, 

které jsou s BWS spojovány (OMIM/130650). 

BWS je autosomálně dominantní onemocnění s variabilní expresivitou a neúplnou 

penetrancí, ale pouze asi 15% případů má prokázaný rodinný výskyt onemocnění. 

To znamená, ţe přibliţně u 85% pacientů došlo k poruše imprintingu de novo 

(OMIM/130650). Podle současných dat můţe ke vzniku onemocnění přispět, kdyţ bylo 

dítě počato pomocí asistované reprodukce. U těchto dětí bylo prokázáno vyšší riziko 

vzniku vrozených onemocnění zapříčiněných poruchou imprintingu u těchto dětí 

(Schuman et al., 2010). To je pravděpodobně zapříčiněno tím, ţe období časné 

embryogeneze je kritické pro udrţení správných imprintingových značek a u procedur 

asistované reprodukce můţe dojít k poruše tohoto mechanismu (OMIM/130650, Schuman 

et al., 2010). 
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3.3 Nefroblastom (Wilmsův tumor) 

Nefroblastom je nádorové onemocnění ledviny, které se objevuje především 

v dětském věku. Je to jedno z nejčastějších dětských nádorových onemocnění, které 

je ovšem dobře léčitelné, udává se, ţe více neţ 90% nemocných se podaří vyléčit 

(Mališ et al., 2013). Tkáň, která tvoří nefroblastom, je odvozena od metanefrického 

blastému, a můţe být i dále diferenciovaná. Histologicky se nefroblastom dělí na tři 

základní typy. První je tzv. trifázický nefroblastom, který je tvořen blastémovou, epiteliální 

a stromální sloţkou. Podíl těchto sloţek se u kaţdého nádoru liší. Druhým typem 

je rabdoidní nádor ledviny, který je charakteristický časným metastazováním a jako 

výraznou radio- i chemorezistencí. Třetím typem je sarkom ze světlých buněk, který 

je tvořen mezenchymálními buňkami. Třetí typ je vysoce maligní. Klinické stadium 

nefroblastomu se posuzuje, dle velikosti nádoru, a zda jsou či nejsou přítomny metastázy. 

Jednotlivá stadia jsou popsána v tabulce 1 (Koutecký, 2001). 

Tabulka 1: Klinická stádia nefroblastomu (upraveno dle Koutecký, 2011)  

stadium I nádor ohraničený na ledvinu, kompletně resekabilní 

stadium II nádor šířící se extrarenálně, kompletně resekabilní 

stadium III 

nádor šířící se extrarenálně s reziduem nádorové tkáně 

po operaci 

stadium IV 

hematogenní metastázy  

(plíce, játra, kosti, mozek, ev. další orgány) 

stadium V bilaterální nádory 

 

Molekulárně geneticky je nefroblastom spojen s mutacemi či epigenetickými 

změnami ve více oblastech. V rámci současných léčebných postupů se vyšetřuje především 

ztráta heterozygozity krátkého raménka 1. chromosomu nebo dlouhého raménka 

11. chromosomu. Není jasné, jaké klíčové geny se zde nachází, ale je prokázáno, ţe tyto 

nálezy znamenají horší prognózu při léčbě (Gadd et al., 2012). 

Do vývoje nefroblastomu jsou však zahrnuty i známé geny. Jedná se o gen WT1, 

který se nachází na 11p13 a který kóduje transkripční faktor důleţitý pro správný renální, 

gonadální a kardiální vývoj. Dále se jedná o gen CTNNB1 nacházející se na 3p a kódující 

β-katenin (Gadd et al., 2012). β-katenin je protein, který je součástí proteinového 
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komplexu tvořícího adhezivní spoje, které jsou nutné pro vytvoření a udrţení epiteliálních 

vrstev buněk a pro regulaci růstu buněk a adhezi mezi nimi. Pomocí β-kateninu je také 

ukotvován aktinový cytoskelet. Zároveň můţe být β-katenin zodpovědný za přenos 

kontaktního inhibičního signálu, který způsobuje zástavu buněčného dělení 

(genecards.org). β-katenin můţe také fungovat jako transkripční faktor. Pokud je gen 

CTNNB1 mutován, β-katenin není degradován v proteasomu a hromadí se v jádře, 

kde interaguje s dalšími transkripčními faktory a zvyšuje aktivitu genů účastnících se 

buněčné proliferace. Tento mechanismus je známou příčinou různých nádorových 

onemocnění, mimo jiné i nefroblastomu (Cardoso et al., 2013). Třetím zapojeným genem 

je gen WTX nalézající se na dlouhém raménku X chromosomu v blízkosti centromery. 

Produktem tohoto genu je protein, který přispívá k degradaci β-kateninu. Také byly 

popsány mutace v genu TP53, který je známým tumor supresorovým genem spojeným 

s Li-Fraumeniho syndromem. Gen je lokalizován v oblasti 17p13. V neposlední řadě 

je vývoj nefroblastomu spojen s epigenetickými změnami v oblasti 11p15, především 

v oblasti imprintingu podléhajících genů H19 a Igf2 (Gadd et al., 2012; Scott et al., 2012). 

Na začátku roku 2012 vyšel článek, ve kterém Scott et al. (2012) člení 

nefroblastomy do tří skupin dle genetického stavu ve výše uvedených pěti oblastech. 

Skupina 1 byla charakterizována jako skupina se změněným stavem oblasti 11p15 

a nemutovaným genem WT1. Tato skupina byla dále dělena na dvě podskupiny, 

a to sice na skupinu 1A s H19 epimutací, coţ značí ztrátu imprintingu oblasti, a skupinu 1B 

vyznačující se pUPD oblasti. V celé skupině se mutace genů CTNNB1 a TP53 vyskytovaly 

pouze ojediněle, zatímco mutace genu WTX byla u 32% tumorů této skupiny. Jako skupina 

2 byly označeny tumory s mutací v genu WT1 a normálním stavem 11p15 nebo pUPD 

11p15. V této skupině byla poměrně častá mutace v genu CTNNB1 (88%), v menší části 

pak mutace WTX (25%). Skupinou 3 se staly tumory, které byly ve všech vyšetřovaných 

oblastech beze změn. Grafické znázornění kombinací těchto změn je znázorněno 

na schématu (Scott et al., 2012). 



28 

 

  

Schéma 1: Distribuce genetických abnormalit ve studii R. H. Scott (upraveno dle 

Scott et al., 2012) 

Na základě těchto výsledků a po spojení s klinickými daty pacientů dospěli autoři 

k několika zajímavým asociacím. Za prvé se domnívají, ţe u skupiny 1 byla iniciačním 

defektem vedoucím ke vzniku nefroblastomu změna imprintingu v oblasti 11p15 před 

mutací genu WTX. Naproti tomu ve skupině 2 se zdá být iniciačním dějem mutace genu 

WT1. Ovšem vzhledem k niţšímu mediánu věku diagnózy v této skupině se tato mutace 

jeví jako progresivnější. Dále v souvislosti s tím, ţe 10 z 11 zkoumaných bilaterálních 

tumorů mělo H19 epimutaci, se autoři domnívají, ţe tato epimutace buď přináší větší riziko 

pro vznik tumoru, anebo k ní dochází v časnější fázi embryogeneze, a proto se vyskytuje 

v obou ledvinách (Scott et al., 2012). 

K podobným závěrům došla i další studie nefroblastomů uveřejněná o několik 

měsíců později Gadd et al. (2012). V této studii vědci rozdělili nefroblastomy na celkem 

pět skupin dle genového expresního vzorce. Zaměřili se při tom na stejné oblasti jako Scott 

et al. (2012) pouze s výjimkou genu TP53, kterému se nevěnovali. V závěru došli ke stejné 

myšlence, jaká vypývá z předchozí studie, ţe během vývoje nefroblastomu můţe 

buď k jako první události dojít k mutaci genu WT1, po které následují další přidruţené 

genetické změny ústící v rozvoj nefrobastomu, nebo je druhou moţností vzniku nádoru 

prvotní epigenetická změna oblasti 11p15 (Gadd et al., 2012). 

H19 epimutace (37%) 

11p15 (69%) 

pUPD 11p15 (32%) 

WTX (32%) 
CTNNB1 (15%) 

WT1 (12%) 
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3.4 Feochromocytomy a paragangliomy  

Feochromocytomy a paragangliomy jsou velmi příbuzné nádory, které se od sebe 

liší svou lokalizací. Zatímco feochromocytomy se nachází v dřeni nadledvin, 

paragangliomy jsou tzv. extraadrenální feochromocytomy, které se mohou nacházet 

v oblastech břicha, hrudníku či pánve (Musil et al., 2012). Jsou to neuroendokrinní nádory 

vycházející z chromafinních buněk. Jejich typickým projevem je produkce 

katecholaminních hormonů, coţ způsobuje trvalou či záchvatovitou hypertenzi (Petruţelka, 

Konopásek, 2003). 

Feochromocytomy či paragangliomy jsou symptomem mnoha syndromů, jako jsou 

např. von Hippel-Lindau syndrom, neurofibromatóza, syndrom familiární 

paragangliomatózy nebo syndrom mnohočetné endokrinní neoplázie 2. typu 

(Margetts et al., 2005). Kaţdý z těchto syndromů je přitom spojen s genetickou změnou 

v jiném genu. Pokud se k tomu přidají i nálezy genetických změn u sporadických 

feochromocytomů a paragangliomů, zjistíme, ţe tyto nádory jsou spojovány se změnami 

aţ v 19 různých genech (Pacák, Wimalawasa, 2015). 

Mezi geny, které jsou s feochromocytomy a paragangliomy spojované nejvíce, patří 

von Hippel-Landau (VHL) tumor supresorový gen nalézající se na krátkém raménku 

3. chromosomu. Dalším tumor supresorovým genem je NF1, gen neurofibromatózy 

1. typu. Zahrnut je i protoonkogen RET, který je zodpovědný za receptor tyrosin kinázy. 

V neposlední řadě je s vývojem těchto tumorů spojená celá skupina genů kódujících čtyři 

podjednotky sukcinát dehydrogenázového komplexu (SDH). Geny pro jednotky A, B, C 

a D jsou rozmístěny na chromosomech 1, 5 a 11. K těmto genům se navíc ještě přidává gen 

SDHAF2 na 11. chromosomu kódující enzym zodpovědný za reakci flavinu se sukcinát 

dehydrogenázou. Mezi geny nejnověji spojené s feochromocytomy a paragangliomy patří 

gen TMEM127 umístěný na dlouhém raménku 2. chromosomu a kódující 

transmembránový protein, poté gen MAX z dlouhého raménka 14. chromosomu kódující 

transkripční faktor a gen HIF2A, také označovaný jako EPAS1, zapojený do tvorby 

proteinového komplexu HIF kontrolujícího některé buněčné funkce, jako jsou 

metabolismus ţeleza nebo glykolýza (Vícha et al., 2013). 
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Mezi epigenetické změny prokázané u feochromocytomů a paragangliomů patří 

hypermethylace imprintingové oblasti 14q32, kde se nachází geny GTL2 a DLKI, které 

jsou připodobňovány ke genům H19 a Igf2, jelikoţ jejich exprese je také zrcadlově 

obrácená. Gen GTL2, stejně jako H19, je exprimován maternálně a nemá ţádný protein 

jako produkt, ale pouze RNA. DLKI je exprimován paternálně, stejně jako Igf2 

exprimován paternálně a jeho produktem je membránový protein. Při zkoumání této oblasti 

u různých druhů nádorů bylo zjištěno, ţe u 10% zkoumaných feochromocytomů je oblast 

hypermethylována (Asuti et al., 2005). 

Jak jiţ bylo uvedeno, feochromocytomy a paragangliomy jsou tvořeny 

chromafinními buňkami. Tyto buňky jsou neuroektodermálního původu a H19 RNA u nich 

nebývá přítomna, proto se neočekávalo, ţe by byla přítomna u těchto nádorů. Nicméně 

byla u feochromocytomů prokázána variabilní nízká exprese H19 (Liu et al., 1995). 

Později byla do dalšího výzkumu feochromocytomů a paragangliomů zahrnuta mimo jiné 

úroveň methylace oblasti 11p15.5. Zde autoři zjistili, ţe pokud dojde ke změně v této 

oblasti, jedná se buď o ztrátu maternální alely, nebo ztrátu maternální methylace v oblasti 

genu KCNQ1OT1, coţ obojí vede ke sníţené expresi genu CDKN1C. Autoři předpokládají, 

ţe sníţená exprese tohoto genu podporuje tumorigenesi nádorů. Zároveň se autoři snaţili 

najít spojitost mezi změnou methylace 11p15.5 a mutacemi v genech VHL a SDHD, 

ale ţádná souvislost nebyla nalezena (Margetts et al., 2005). 
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4. Hypotézy a cíle práce 

V této práci se snaţíme zjistit, zda se nám podaří roztřídit nefroblastomy 

do molekulárně genetických skupin pouze na základě jejich methylační úrovně v oblasti 

11p15.5. Zároveň vyšetřujeme methylaci této oblasti i u skupiny feochromocytomů 

a paragangliomů. U této skupiny zkoumáme, jaké změny zde nalezneme, jak časté budou 

a zda nám rozdělí zkoumaný soubor na nějaké molekulárně genetické skupiny.  

V oblasti 11p15.5 se nachází naše cílové geny H19 a KCNQ1OT1. Kaţdý z těchto 

genů se nachází v jiné imprintingové doméně. Methylace genu H19 ovlivňuje expresi genu 

Igf2 a tyto geny jsou spolu označovány jako telomerická doména imprintingové oblasti 

11p15.5. Methylační stav genu KCNQ1OT1 zase ovlivňuje expresi genu CDKN1C a tyto 

jsou součástí centromerické domény oblasti. Proto se domníváme, ţe změny v methylaci 

genů H19 a KCNQ1OT1 mohou být zapojeny do vzniku zkoumaných nádorů tím, 

ţe způsobují změnu exprese genů CDKN1C a Igf2, které ovlivňují buněčný růst 

a proliferaci. 

Cíle této práce tedy jsou: 

 stanovení úrovně methylace a početních změn u získaných vzorků DNA pomocí 

metody methylační MLPA 

 rozdělení nefroblastomů do molekulárně genetických skupin dle úrovně methylace 

ve vyšetřovaných genech 

 uspořádání feochromocytomů a paragangliomů do skupin dle změn v methylaci 

ve vyšetřované oblasti 

Naše hypotézy jsou:  

• U nefroblastomů předpokládáme větší variabilitu genetických změn neţ pouze 

pUPD.  

• U feochromocytomů a paragangliomů předpokládáme změnu methylace genů H19 

a/nebo KCNQ1OT1.  
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5. Materiál a metody 

Praktická část diplomové práce byla prováděna v Laboratoři biologie solidních 

nádorů Kliniky dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice v Motole 

a 2. LF Univerzity Karlovy. 

Zkoumaným biologickým materiálem byla nativní, nebo zamraţená tkáň z nádorů, 

získaná od pacientů s diagnostikovaným nefroblastomem, feochromocytomem 

či paragangliomem. Jako negativní kontroly byly pouţity buňky z periferní krve získané 

od zdravých dárců krve. 

5.1 Materiál 

Vzorky od pacientů s nefroblastomem byly sbírány v letech 2010 – 2015. Vzorky 

byly do laboratoře dopraveny v nativním stavu ve fyziologickém roztoku. V laboratoři 

byly rozděleny na části vhodné velikosti a zamraţeny v − 80°C. 

Tabulka 2: Počet vyšetřovaných nefroblastomů  

Nefroblastomy počet 
medián věku 

diagnózy 

chlapci 14 39,5 měsíců 

děvčata 21 38 měsíců 

 

Vzorky od pacientů s feochromocytomem či paragangliomem byly kromě Fakultní 

nemocnice v Motole získávány také od pacientů ze Všeobecné fakultní nemocnice. Vzorky 

dopravované ze Všeobecné fakultní nemocnice byly do laboratoře doručeny v tekutém 

dusíku a následně byly uloţeny v – 80°C. Tyto vzorky byly sbírány v letech 2005 – 2015. 

Tabulka 3: Počet vyšetřovaných nefroblastomů a paragangliomů  

Feochromocytomy 

a paragangliomy 
počet 

medián věku 

diagnózy 

muţi 35 40 

ţeny 33 57 
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5.2 Metody 

5.2.1 Izolace DNA 

K izolaci DNA jsme pouţili KIT Gentra Puregene Tissue Kit od firmy Quiagen. 

Tento kit pracuje na klasickém principu izolace DNA. Nejprve lyzuje buňky aniontovým 

detergentem v přítomnosti DNA stabilizátoru. Tento stabilizátor omezuje aktivitu 

intracelulární DNasy a také DNas v prostředí. RNA je z roztoku odstraněna RNasou, 

ostatní kontaminanty jsou vysráţeny solemi. Ze zbylého supernatantu je DNA znovu 

získána sráţením s isopropanolem. Konečným krokem je přečištění ethanolem a rozpuštění 

v hydratačním roztoku. 

Koncentrace a čistota získané DNA jsou měřeny pomocí přístroje NanoDrop ND-

1000 Spectrophotometer. Tento spektrofotometrický přístroj měří v 1μl vzorku absorbanci 

při vlnových délkách 230 nm, 260 nm a 280nm. Naměřené hodnoty jsou vyhodnocovány 

v programu ND-1000. Na základě poměrů absorbancí při těchto vlnových délkách 

je vypočtena koncentrace a čistota dvouvláknové DNA. My se snaţíme dosáhnout čistoty 

1,6 - 1,9 poměru absorbance při 260/280 nm, při hodnotě mimo toto rozmezí je velmi 

pravděpodobná kontaminace vzorku DNA proteiny nebo některou z pouţitých chemikálií. 

Koncentraci vzorku pak upravujeme na stanovenou koncentraci 100 – 50 ng/μl těsně 

před přidáním vzorku do reakce. 

Pouţité chemikálie: 

 Cell Lysis Solution 

 Purgene Proteinase K 

 RNAse A Solution 

 Protein Precipition Solution 

 Isopropanol 

 Ethanol 

 DNA Hydravion Solution (1mM EDTA, 10mM Tris Cl, pH 7,5) 
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Pouţité přístroje: 

 Thermomixer comfort 

 Centrifuga eppendorf 5430R 

 NanoDrop, ND – 1000 Spectrophotometer  

Postup: 

1.den 

 Zapnout Thermomixer comfort na 55°C. 

 Odebrat 5-10 mg mraţené nebo čerstvé tkáně a dát do 1,5 ml zkumavky.  

 Přidat 300 μl Cell Lysis Solution a zvortexovat. 

 Poté přidat do zkumavky 1,5 μl Puregene Proteinase K, míchat invertováním 25-krát. 

 Vloţit do Thermomixer comfort a inkubovat při teplotě 55°C tři a více hodin, dokud 

se tkáň kompletně nerozpustí (moţno i přes noc)., zapnout vortexování (700 otáček). 

2.den 

 Dát předchladit centrifugu na 4°C. 

 Přidat 1,5 μl RNase A Solution a opět mixovat invertováním 25-krát.  

 Inkubovat při 37°C 30 minut v přístroji Thermomixer comfort a připravit si led. 

 Inkubovat vzorek 1 minutu na ledu, aby se vzorek rychle zchladil. 

 Přidat 100 μl Protein Precipitation Solution a 20 sekund vortexovat na maximum. 

 Centrifugovat vzorek 3 minuty při 20 000 rcf (14 000 otáček) při 4°C. Proteiny se srazí 

a vytvoří úzkou peletu. 

 Odeberat supernatant z předešlého kroku do nové čisté zkumavky (raději menší 

mnoţství supernatantu ponechat, neţ nabrat peletu s proteiny) a znovu centrifugovat 

3 minuty při 20 000 rcf při 4°C.  

 Napipetovat 300 μl izopropanolu do čisté 1,5 μl zkumavky a přidat supernatant 

z předešlého kroku (raději menší mnoţství supernatantu ponechat, neţ nabrat peletu 

s proteiny).  

 Jemně invertovat 50-krát, nebo invertovat do vysráţení a zkoncentrování bílého 

viditelného vlákna. 

 Centrifugovat 2 minuty při 20 000 rcf při pokojové teplotě. 
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 Opatrně slít (odsát) supernatant. Zkumavku s peletou opatrně vysušit buničinou. 

 Přidat 300 μl 70% ethanolu a promíchat v ruce, aby se peleta rozpustila. 

 Centrifugovat 2 minuty při 20 000 rcf při pokojové teplotě. 

 Opatrně slít (odsát) supernatant. Zkumavku s peletou nechat vysušit na buničině 

5 aţ 10 minut. 

 Přidat 20 aţ 100 μl (podle velikosti pelety) DNA Hydravion Solution a vortexovat 

5 sekund. 

 Inkubovat při 65°C 1 hodinu v Thermomixeru comfort, a poté přes noc při pokojové 

teplotě při jemném třepání, aby se DNA rozpustila. 

3.den 

 Kvalitu a koncentraci izolované DNA změřit na přístroji NanoDrop.  

 Rozpuštěnou DNA umístnit do mrazáku (-20°C). 

 

5.2.2 Methylační MLPA (Multiplex ligation-dependent probe amplification) 

Tradiční metodou stanovení methylace DNA je pomocí methylace citlivých 

restrikčních enzymů. Při této metodě je vzorek štěpen 2 různými restrikčními enzymy, 

z nichţ jeden štěpí vzorek, pokud je na štěpném místě navázána methylová skupina, 

a druhý jej v tomto případě neštěpí. Poté je délka fragmentů vyhodnocována pomocí 

agarózové elektroforézy a dle rozdílných délek fragmentů se určí, které štěpné místo bylo 

methylováno a které nikoli. Novější metodou je např. bisulfitové pyrosekvenování. Tato 

metoda vyuţívá faktu, ţe nemethylovaný cytosin je bisulfitem hydrolyticky deaminován 

na uracil. Cytosin s navázanou methylovou skupinou deaminaci nepodléhá. Po bisulfitové 

konverzi je vzorek amplifikován a vyhodnocen pomocí pyrosekvenování.  

My jsme si pro naši práci vybrali metodu methylační MLPA. Úkolem MS-MLPA 

je detekce a kvantifikace specifických DNA sekvencí a zároveň stanovení methylačního 

profilu těchto sekvencí. Podstatou MLPA je amplifikace specifických, hybridizovaných 

a ligovaných prób a nikoliv amplifikace původního vzorku pacienta. 

Během MS-MLPA reakce nejprve dochází k denaturaci vzorku. K denaturované 

DNA jsou poté přidány MLPA próby, které k této DNA hybridizují. Hybridizační 

sekvence prób je dlouhá 55-80 nt, přičemţ kaţdá próba se skládá ze 2 oligonukleotidů, 
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ty musí hybridizovat na sousedící sekvence, aby mohlo dojít k ligaci prób a následně 

k jejich amplifikaci. Součástí methylačního kitu je několik methylace-specifických prób. 

Vzorky jsou po hybridizaci rozděleny na dvě části. V jedné probíhá běţná MLPA reakce 

detekující numerické změny chromosomu. V druhé části jsou vzorky vystaveny trávení 

methylace-sensitivnímu restrikčnímu enzymu HhaI a poskytují informace o methylačním 

stavu zkoumané sekvence. Pokud se methylace-specifické próby hybridizují 

na nemethylovanou DNA, jsou ligovány a zároveň tráveny enzymem HhaI. Tyto próby 

pak nejsou amplifikovány a nemohou poskytovat ţádný konečný signál. Oproti tomu 

pokud je vzorek methylován, či hemymethylován jsou hybridizované próby před digescí 

enzymem chráněny touto methylací a mohou tedy být následně ligovány a amplifikovány. 

Pokud próby nejsou hybridizovány a ligovány či jsou stráveny enzymem, nejsou nadále 

amplifikovány. Nenavázané próby tedy není nutné z reakce odmývat, čímţ se zabraňuje 

zbytečným ztrátám materiálu. 

 

 

 

 

Naamplifikované próby, které jsou fluorescenčně značené, jsou dle své jedinečné 

délky rozděleny kapilární elektroforézou. Podstatou elektroforézy je separace látek 

dle jejich pohyblivosti ve stejnosměrném elektrickém poli. Kapilární elektroforéza 

je zvláštní pouze tím, ţe tato separace neprobíhá na gelu, ale v křemenné kapiláře 

v prostředí pufru. Výhodou je podstatně menší mnoţství vzorku potřebné pro uskutečnění 

separace. Detekce je zajištěna detektorem fluorescence. Výsledek kapilární elektroforézy 

je poté zpracováván v programu Coffalyzer.net.  

 

 

 

 

1. DNA DENATURACE 

VZORKU 

2. HYBRIDIZACE 

PRÓB 

ROZDĚLENÍ 

REAKCE 

NA 2 ČÁSTI: 

3A. LIGACE 

PRÓB 
NEBO 3B. LIGACE 

PRÓB + DIGESCE 

4. AMPLIFIKACE 

LIGOVANÝCH, 

NEDIGESTOVANÝCH 

PRÓB 

Schéma 2: Schéma methylační MLPA reakce (MS-MLPA protocol 

www.mlpa.com) 
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Pouţité chemikálie:  

 TE pufr (10mM Tris, 1mM EDTA) 

 Salsa MS-MLPA Probemix ME030-C3 BWS/SRS 

 MLPA buffer 

 Ligase buffer A 

 Ligase buffer B 

 Ligase enzym 65 

 destilovaná H2O (dH2O) 

 HhaI enzym 

 Salsa PCR primer mix 

 Salsa polymerase 

 Formamid HiDi 

 GeneScan ROX 350/LIZ 

 

Pouţité přístroje: 

 Labcycler Sensoquest 

 Genetický analyzátor Applied Biosystem ABI 3130/3130 xl HITACHI 

 

Postup: 

DNA denaturace a hybridizace Salsa prób (1.den) 

 Naředit DNA vzorek (50-250 ng) v TE pufru do celkového objemu 5 μl. Zároveň 

vyjmout Salsa MS-MLPA Probemix ME030-C3 BWS/SRS  a MLPA buffer. 

 Zahřívat vzorek DNA v labcycleru Sensoquest (Denaturace) při 98°C po dobu 

5 minut, zchladit na 25°C před otevřením labcycleru. 

 Připravit hybridizační master mix:  

o 1,5 μl SALSA Probe mix  

o 1,5 μl MLPA buffer (před pouţitím vortexovat)  

o pro kaţdý vzorek, próbu pipetou rozmíchat, nevortexovat.  

 Kdyţ jsou vzorky ochlazeny na 25°C přidat 3 μl hybridizačního master mixu 

ke kaţdému vzorku a pipetováním směs promíchat.  
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 Inkubovat v labcycleru 1 minutu při 95°C, následuje inkubace 16-20 hodin 

při 60°C.  

 

Ligační reakce (2. den) 

 Připravit druhou sadu zkumavek a odlišně ji označit (jedna sada je kontrolní 

a druhá methylační). 

 Připravit Ligase-65 master mix pro první sadu zkumavek: 

o 8,5 μl dH2O  

o 1,5 μl Ligase buffer B (před pouţitím vortexovat)  

o 0,25 μl Ligase enzym-65  

 Pro kaţdý vzorek master mix pipetou rozmíchat, nevortexovat. 

 Připravit Ligase-Digestion master mix pro druhou sadu zkumavek: 

o 7,75 μl dH2O  

o 1,5 μl Ligase buffer B (před pouţitím vortexovat)  

o 0,25 μl Ligase enzym-65  

o 0,5 μl Hha1 enzym  

 Pro kaţdý vzorek master mix pipetou rozmíchat, nevortexovat. 

 Připravit Ligase buffer A mix: 

o 10 μl dH2O  

o 3 μl Ligase buffer A (před pouţitím vortexovat)  

 Pro kaţdý vzorek mix pipetou jemně rozmíchat, nevortexovat. 

 Sníţit teplotu labcycleru na 20°C a zkumavky vyjmout. 

 Přidat 13 μl Ligase-Buffer A mix, pipetou promíchat.  

 Odebrat 10 μl vzorku do druhé sady zkumavky (připravit 2 sady zkumavek 

se stejným vzorkem). 

 Všechny zkumavky (obě sady) vrátit do labcycleru a zahřát na 48°C, následně 

přidat do první sady zkumavek 10 μl Ligase-65 master mix (kontrolní sada vzorků), 

promíchat.  

 Do druhé sady vzorků přidat 10 μl Ligase-Digestion master mix (methylační sada 

vzorků), promíchat. 
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 Inkubovat 30 minut při 48°C, následně zahřát na 98°C a ponechat po dobu 5 minut 

(ligace a Hha1 trávení). 

 Ochladit na 20°C a vyjmout. 

 

PCR reakce (2. den)  

 Připravit Polymerase master mix na ledu: 

o 3,75 μl dH2O 

o 1 μl SALSA PCR primer mix (před pouţitím vortexovat)  

o 0,25 μl SALSA polymerase (10 sekund zahřát v ruce)  

 Pro kaţdý vzorek master mix pipetou rozmíchat.  

 Při pokojové teplotě přidat 5 μl polymerase master mixu ke kaţdému vzorku 

a pipetováním jemně promíchat. 

 Dát do termocykleru na program PCR: 35 cyklů, 30 sekund, 95°C, 30 sekund 60°C; 

1 minuta, 72°C a nakonec 20 minut při 72°C. Následně zchladit na 15°C a vzorek 

vyjmout, zbytečně neotvírat v labcycleru, aby nebyl kontaminován. 

 Pro analýzu vzorku pokračovat krokem „Příprava vzorku na fragmentační 

analýzu“. 

 Pro týdenní skladování moţno vzorek umístit do lednice při 4°C, pro delší období 

uloţit do mrazáku -15 aţ -25°C v alobalu nebo tmavém boxu. 

 

Příprava vzorku na fragmentační analýzu (2. den)  

 Udělat master mix Formamid HiDi: 

o 12 μl formamidu 

o 0,5 μl Gene scan  

 Pro kaţdý vzorek master mix pipetou rozmíchat. 

 Dát 12 μl master mixu formamid do jamek destičky pro sekvenaci, vzorky řadit 

ve sloupcích (A1,B1,C1…H1). 

 Přidat ke kaţdému vzorku 1 μl MLPA produktu, překrýt fólií na PCR. 

 Vzorek je moţno analyzovat v genetickém analyzátoru.  
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 Pokud není moţné vzorek analyzovat ihned, můţe být skladován hodiny aţ 2 dny 

v lednici při teplotě 4°C nebo v mrazáku při teplotě -15 °C aţ -25°C v alobalu 

či tmavém boxu. 
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6. Výsledky 

 

6.1 Vyhodnocování výsledků 

Jak jiţ bylo zmíněno, data z kapilární elektroforézy byla zpracována pomocí 

programu Coffalyzer.net. Program označí jednotlivé peaky elektroforegramu dle jejich 

specifické délky, díky tomu zjistíme, o jaký úsek DNA se jedná.  

 

Graf 1: Ukázka elektroforegramu. Červeně znázorněny kontrolní próby. 

Správný průběh reakce je kontrolován 9 kontrolními próbami (na grafu 1, 

zvýrazněny červenou barvou). Tyto kontrolní próby generují 8-9 peaků v závislosti 

na přítomnosti Y chromosomu ve vzorku. Na přítomnost chromosomu Y ukazuje 

přítomnost peaku o délce 105 nt. Kvalita a koncentrace vyšetřované DNA je kontrolována 

peaky v rozmezí 64 – 82 nt. Čím menší je koncentrace nebo kvalita vyšetřované DNA, 
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tím vyšší peaky jsou. Příliš velké mnoţství DNA ve vzorku však také není ţádoucí, jelikoţ 

můţe zapříčinit špatný průběh reakce. Pokud by byly některé z peaků v rozmezí 88 – 96 nt 

sníţené, indikovalo by to špatnou denaturaci vzorku. 

V programu se spojují elektroforegramy z methylované a nemethylované části 

vzorku. Tento elektroforegram je poté převeden na graf, jeho příkladem je graf 2.  

 

Graf 2: Ukázka negativního vzorku. Zeleně znázorněna hemimethylovaní místa 

H19 a KCNQ1OT1. Červeně znázorněno methylační místo Igf2. Šedě znázorněno 

kontrolní místo enzymu. 

V horní části grafu jsou zobrazeny výsledky z reakce nevystavené trávení enzymu 

HhaI. Jedná se o jedince, u kterého nejsou ţádné početní změny ve studované oblasti. 

Je to evidentní z toho, ţe jednotlivé signály prób nepřekračují hranice stanovené zdravými 

kontrolami. Pokud by próba byla deletována, byla by pod červenou hranicí. Pokud by byla 

próba amplifikována, byla by znázorněna nad modrou hranicí. V dolní části je pak 

výsledný graf z části vzorku vystaveného trávení HhaI enzymu. I v tomto případě je tento 
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vzorek fyziologický. Zeleně jsou vyznačena hemimethylovaná místa, konkrétně 

methylovaná část H19 a KCNQ1OT1. Červeně vyznačené je místo moţné methylace genu 

Igf2, methylová skupina tu však není navázána a vzorek byl tedy v tomto místě kompletně 

stráven. Šedě vyznačené místo je místo restrikčního štěpení enzymem, toto místo tedy 

negeneruje ţádný signál. Ostatní próby, které jsou na úrovni 1 podle osy y, neobsahují 

cílovou sekvenci enzymu HhaI a nepodléhají proto trávení. 

Celkem jsme vyšetřili 101 pacientských vzorků a nalezli jsme u nich 7 druhů 

různých změn. Z těchto vyšetřených vzorků nejčastější změnou byla ztráta krátkého 

raménka 11. chromosomu, ve vyšetřovaných genech se jednalo o maternální alelu. Tento 

nález se vyskytoval celkem ve 28 případech. Tato změna je ukázána na následujícím grafu 

3. 

 

Graf 3: Ukázka delece maternální alely 11p. Modře znázorněná je delece 11p. 

Šedě znázorněná je hypermethylace genu H19. Zeleně znázorněná 

je hypomethylace KCNQ1OT1. 
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Na grafu je v horní enzymaticky netrávené části modře znázorněn deletovaný úsek, 

jedná se o krátké raménko 11. chromosomu. Zda došlo k deleci celého raménka, 

nemůţeme na základě tohoto kitu s jistotou říci, jelikoţ kit obsahuje próby cílené pouze 

na krátké raménko. Ve spodní části grafu, která byla trávena enzymem HhaI, je šedě 

vyznačena zvýšená methylace methylační oblasti H19. Zeleně je pak označen sníţený 

stupeň methylace v oblasti KCNQ1OT1. Díky methylačnímu stavu tak můţeme určit, 

ţe ztracená oblast je maternálního původu, jelikoţ víme, ţe na maternální alele je H19 

nemethylován a KCNQ1OT1 je naopak methylován. Ztráta maternální alely se proto 

projeví zvýšenou methylací H19 a sníţenou methylací KCNQ1OT1.  

Druhou nejčastěji nalezenou změnou v cílové oblasti byla hypermethylace genu 

H19. Tato změna můţe být také označována jako H19 epimutace. 

 

Graf 4:Ukázka hypermethylace H19. Oblast zvýšené methylace je označena 

zeleně. 
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Hypermethylaci H19 můţeme vidět na grafu 4, je zvýrazněnou zelenou barvou. 

Je evidentní, ţe kromě zeleně zvýrazněné zvýšené methylace v methyl vázajícím místě 

H19, není v cílové oblasti ţádná jiná změna, a to ani v numerickém ani v methylačním 

stavu.  

Velmi zajímavou změnou je paternální uniparentální disomie (UPD). Jiţ bylo 

uvedeno, ţe tato změna, pokud se nachází v celém organismu, má za následek rozvoj 

BWS. My jsme však tuto změnu nalezli u celkem 8 vzorků nádorové tkáně. Ţádný 

z pacientů neměl tento syndrom diagnostikovaný.  

 

Graf 5: Ukázka paternální uniparentální disomie. Zeleně je znázorněná zvýšená 

methylace H19. Modře je znázorněna hypomethylovná oblast KCNQ1OT1.  

Jak je vidět na grafu 5, při paternální UPD nedojde k ţádné deleci a z tohoto 

hlediska se tedy zkoumaná oblast jeví fyziologicky, ale v methylačním stavu dochází 

ke stejným změnám jako při maternální deleci. Je tedy jasné, ţe ve zkoumané oblasti došlo 

ke ztrátě maternální alely, která ale byla početně nahrazena ještě jednou paternální alelou. 
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Jak jiţ bylo uvedeno, u několika vzorků byla nalezena hypermethylace genu H19, 

tedy změna pouze jednoho ze zkoumaných genů. Je velmi zajímavé, ţe soubor obsahoval 

pouze jeden vzorek, který měl změnu izolovanou na druhý zkoumaný gen. Touto 

ojedinělou změnou je hypomethylace genu KCNQ1OT1 (v grafu 6 znázorněná zeleně) 

spojená s delecí genů KCNQ1 a CDKN1C (zvýrazněnou modře). Dle změny methylace 

v oblasti genu KCNQ1OT1 to ukazuje na, maternální deleci oblasti těchto dvou genů.  

 

Graf 6: Ukázka hypomethylace KCNQ1OT1, která je spojená s delecí KCNQ1 

a CDKN1C. Hypomethylace KCNQ1OT1 je zvýrazněna zeleně a delece genů 

KCNQ1 a CDKN1C je zvýrazněna modře. 

Ostatními zjištěnými změnami byla delece krátkého raménka 11. chromosomu 

beze změny methylačního stavu, zmnoţení 11p beze změny methylace a zmnoţení 

paternální alely 11p. 
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6.2 Skupina nefroblastomů 

Ve skupině nefroblastomů bylo 35 pacientů, z toho 14 chlapců a 21 dívek. Stáří 

pacientů bylo v rozmezí 7 dnů aţ 158 měsíců v době diagnózy, průměr věku onemocnění 

je 47,4 měsíců s mediánem 39 měsíců. Ze všech vzorků se podařilo získat potřebné 

mnoţství DNA pro provedení reakce a získání hodnotitelného výsledku. Zjištěné změny 

jsou shrnuty v následujícím grafu 7. 

 

Graf 7: Změny nalezené v souboru nefroblastomů. Skupina neg. jsou pacienti 

beze změn ve sledované oblasti, hypermethylace H19 jsou pacienti se zvýšenou 

methylací v genu H19, pUPD je paternální uniparentální disomie, ztráta mat. alely 

11p značí maternální deleci v oblasti 11p pro sledované geny a zmnoţení 

pat. alely 11p je paternální zmnoţení alely v oblasti 11p.  

Kompletní výsledná data pacientů jsou uvedena v příloze této práce v tabulce 13. 
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6.3 Skupina feochromocytomů a paragangliomů 

Ve skupině feochromocytomů a paragangliomů bylo původně zařazeno 33 ţen 

a 35 muţů. Bohuţel od dvou pacientů se nepodařilo získat DNA dostatečného mnoţství 

či kvality pro získání hodnotitelného výsledku a tito pacienti byli proto vyřazeni. 

Ve zkoumaném souboru tak zůstalo 33 ţen a 33 muţů ve věkovém rozmezí 9-77 let, 

průměrný věk v čase diagnózy byl 44 let s mediánem 45 let. Zjištěné změny opět shrnuje 

následující graf 9. 

 

Graf 8: Změny v souboru feochromocytomů a paragangliomů. Neg. jsou pacienti 

beze změny v pozorované oblasti, del. 11p bez změn methyl. je ztráta 11p beze 

změny stupně methylace v cílových genech, del. mat. KCNQ1 a CDKN1C 

je maternální delece genů KCNQ1 a CDK1C, pUPD 11p je paternální uniparentání 

disomie oblasti 11p a zmnoţení 11p bez změn methyl. je zmnoţení oblasti 

11p beze změny úrovně methylace.  

Kompletní výsledná data pacientů jsou opět uvedena v příloze této práce v tabulce 14. 
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6.4 Statistické vyhodnocení 

Pro statistické vyhodnocení získaných dat jsme vyuţili Fisherův přímý exaktní test. 

Soubor nefroblastomů i soubor feochromocytomů a paragangliomů jsme rozdělili na různé 

skupiny, které jsme porovnávali mezi sebou s cílem zjistit statistickou významnost našich 

nálezů. Pro zhodnocení statistické významnosti věku v době diagnózy jsme pouţili T – test 

v programu STATISTICA 12 TRIAL (CZ). 

6.4.1 Skupina nefroblastomů 

Skupinu nefroblastomů jsme nejprve rozdělili dle pohlaví pacientů a porovnávali 

jsme četnost našich nálezů mezi těmito soubory. Naše výsledky jsou shrnuty v tabulce 4. 

Tabulka 4: Výsledná tabulka zastoupení dívek a chlapců pro jednotlivé nálezy 

Fisherovým přímým exaktním testem. 

 
Dívky Chlapci 

P-hodnota 

 
pozitivní negativní pozitivní negativní 

všechny změny 13 8 8 6 0,495 

pozdější metastáze či 

recidiva 
4 17 2 12 0,895 

hypermethylace H19 8 13 2 12 0,841 

pUPD 3 18 4 10 0,762 

ztráta mat. alely 2 19 1 13 1,632 

změna 11p pat. alely 0 21 1 13 1,046 

 

Neprokázali jsme ţádné statisticky významné rozdíly mezi dívkami a chlapci. 

Sloučili jsme nálezy podle jednotlivých methylačních profilů.. A tak je  rozdělili na tři 

skupiny a to skupinu pacientů bez nalezených genetických změn, skupinu s nezměněnou 

úrovní methylace genu KCNQ1OT1 a zvýšenou methylací v genu H19, poslední skupinu 

tvoří nálezy se sníţenou methylací v genu KCNQ1OT1 a zvýšenou methylací v genu H19. 

Zastoupení dívek a chlapců v těchto skupinách jsme opět otestovali Fisherovým přímým 

exaktním testem, výsledky shrnuje následující tabulka 5. Neprokázali jsme statisticky 

významné rozdíly mezi jednotlivými skupinami. 
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Tabulka 5: Výsledná tabulka porovnání zastoupení dívek a chlapců podle změn 

methylace Fisherovým přímým exaktním testem. 

 
Dívky Chlapci 

P-hodnota 

 
pozitivní negativní pozitivní negativní 

=KCNQ1OT1 ↑H19 8 13 3 11 0,646 

↓KCNQ1OT1  ↑H19 5 16 5 9 0,583 

 

Dále jsme porovnali mnoţství negativních nálezů s nalezenými změnami. Výsledky 

jsou opět shrnuty v tabulce 6.  

Tabulka 6:Výsledná tabulka porovnání zastoupení jednotlivých změn vůči 

negativní skupině Fisherovým přímým exaktním testem. 

Soubor I - změny Pozitivní Negativní 
Soubor II-

bez nálezu 
P-hodnota 

hypermethylace H19 10 11 14 1,364 

pUPD 7 14 14 1,2 

ztráta mat. alely 3 18 14 1,067 

změna 11p pat. alely 1 20 14 1,02 

metastáze/recidiva 6 15 14 1,16 

 

Z tabulky 6 je opět čitelné, ţe jsme nenalezli statistickou významnost. Posledním 

statistickým zpracováním, které jsme u nefroblastomů provedli, byl T – test 

pro zhodnocení rozloţení věku pacientů v době  diagnózy. Pro tento test jsme vyuţili 

program STATISTICA 12 TRIAL (CZ). Částečný výstup tohoto testu zobrazuje 

následující tabulka 7, kompletní výsledná tabulka 15 je uvedena v příloze této práce. 

Tabulka 7: Částečná výsledná tabulka rozloţení věku  v době diagnózy (měsíce) 

T-testem. 

  

Průměrný 

věk (měsíce) 

skupiny 1 

Průměrný 

věk (měsíce) 

neg 

Hodnota t 
Stupeň 

volnosti 
P - hodnota 

sk. 1-hypemethyl. 

H19 vs neg 
59,3 37,731 1,591 22 0,126 

sk.1-pUPD vs neg 55,714 37,731 0,971 19 0,344 

sk.1-ztráta mat. 

alely vs neg 
34 37,731 -0,196 15 0,847 

sk.1-zmnoţení 

11p pat.alely vs 

neg 

45 37,731 0,225 13 0,825 
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Neprokázali jsme, ţe by změny methylace v námi sledované oblasti statisticky 

významně ovlivňovaly věk pacientů v době stanovení diagnózy onemocnění.  

6.4.2 Skupina feochromocytomů a paragangliomů 

Při vyhodnocování dat ze skupiny feochromocytomů a paragangliomů jsme 

postupovali obdobně jako u skupiny nefroblastomů. Nejprve jsme tedy námi vyšetřené 

pacienty rozdělili dle pohlaví a pouţili jsme Fisherův přímý exaktní test. Získaná data jsou 

uvedena v tabulce 8.  

Tabulka 8: Výsledná tabulka porovnání zastoupení ţen a muţů pro nalezené 

změny Fisherovým přímým exaktním testem.  

  Žena Muži 
P-hodnota 

  Pozitivní Negativní Pozitivní Negativní 

všechny změny 18 15 17 16 0,244 

ztráta mat. alely 13 20 12 21 0,258 

del 11p beze změn 

methyl. 
1 32 2 32 1,572 

del KCNQ1 0 33 1 32 1,015 

pUPD 0 33 1 32 1,015 

gain 11p 1 32 0 33 1,015 

bilateralita 3 30 9 24 0,55 

 

Z tabulky 8 je patrné, ţe ani u feochromocytomů a paragangliomů jsme nenalezli 

statisticky významné rozdíly mezi ţenami a muţi a jejich zastoupení u jednotlivých 

methylačně – početních změn. Stejně jako u nefroblastomů i zde jsme dále postupovali tak, 

ţe jsme sloučili naše nálezy podle methylačního profilu změn do celkem tří skupin. První 

skupinu tvoří případy, kdy nedošlo ke změně methylačního stavu ani u jednoho cílového 

genu, spadají sem proto jak pacienti bez jakýchkoliv změn, tak i případ zmnoţení 

11p a dále případ delece 11p beze změny methylace. Druhou skupinu pak tvoří případy 

s hypomethylovanou oblastí KCNQ1OT1 a hypermethylovanou oblastí H19. Poslední 

skupinu tvoří ojedinělý případ hypomethylovaného genu KCNQ1OT1 bez změněné 

methylace H19. Vyhodnocení zastoupení pohlaví v těchto skupinách opět shrnuje 

tabulka 9. 
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Tabulka 9: Výsledná tabulka zastoupení ţen a muţů pro methylační změny 

Fisherovám přímým exaktním testem.  

  Žena Muži 
P-hodnota 

  Pozitivní Negativní Pozitivní Negativní 

=KCNQ1OT1 =H19 20 13 19 14 0,251 

↓KCNQ1OT1 ↑H19 13 20 13 20 0,254 

↓KCNQ1OT1 =H19 0 33 1 32 1,016 

 

Ani v tomto případě se ţádná skupina neukázala být statisticky významná. Dále 

jsme mezi sebou porovnali skupinu beze změn ve sledované oblasti a s nalezenými 

změnami, abychom porovnali zastoupení bilaterálních tumorů v těchto skupinách. 

Tabulka 10: Tabulka porovnání výskytu bilaterálních tumorů Fisherovým přímým 

exaktním testem. 

  Bilateralita 

  Pozitivní Negativní 

beze změn 7 28 

s nálezem 5 26 

P-hodnota 0,418 

 

Dále jsme provedli i srovnání mezi negativními vzorky a vzorky s nalezenou 

změnou pro jednotlivé typy změn.  

Tabulka 11: Výsledná tabulka porovnání zastoupení jednotlivých změn vůči 

negativní skupině Fisherovým přímým exaktním testem . 

Soubor I - změny Pozitivní Negativní 
Soubor II - 

bez nálezu 
P-hodnota 

ztráta mat. alely 25 6 35 3,2 

del 11p beze změny 

methylace 
3 28 35 1,057 

del KCNQ1 1 30 35 1,077 

pUPD 1 30 35 1,077 

gain11p 1 30 35 1,077 

 

Neprokázali jsme statisticky význámný rozdíl u bilaterálních tumorů, ani 

v případech jednotlivých změn.. Pro zhodnocení věkového zastoupení v jednotlivých 

skupinách jsme pouţili T – test. K vyhodnocení testu jsme vyuţili programu STATISTICA 
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12 TRIAL (CZ). Částečný výstup tohoto testu je uveden v tabulce 12, kompletní výsledná 

tabulka 16 je uvedena v příloze. 

Tabulka 12: Částečná výsledná tabulka rozloţení věku diagnózy (roky) T - testem. 

  
Průměrný 

věk (roky) 

skup. 1 

Průměrný 

věk (roky) 

neg 

hodnota t 
Stupeň 

volnosti 
P - hodnota 

sk.1 - ztráta mat. alely vs 

neg 
36,28 50,971 -2,812 58 0,007 

sk.1 - del 11p bez změny 

methyl. vs neg 
16,333 50,971 -3,520 36 0,001 

sk.1 - del KCNQ1 vs neg 74 50,971 1,350 34 0,186 

sk.1 - pUPD vs neg 34 50,971 -0,995 34 0,327 

sk. 1 - zmnoţení 11p bez 

změny methyl. vs neg 
60 50,971 0,529 34 0,600 

 

Z tabulky 12 je evidentní, ţe v tomto případě jsme nalezli statistickou signifikanci. 

Ukázalo se, ţe u skupiny se ztrátou maternální alely sledované oblasti a s delecí 

11p bez změny methylace je statisticky významně niţší věkové zastoupení v době 

diagnózy neţ ve skupině beze změn sledované oblasti. 
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7. Diskuze 

Cílem naší práce bylo analyzovat soubory pacientů s diagnostikovaným 

nefroblastomem, feochromocytomem a paragangliomem. Analyzované soubory tvořilo 

35 pacientů s nefroblastomem a 66 pacientů s feochromocytomem či paragangliomem. 

U obou souborů jsme hledali rozdíly v methylačním stavu genů H19 a KCNQ1OT1.  

V souboru pacientů s nefroblastomem jsme nalezli 4 různé druhy 

početně-methylačních změn. Pacientů beze změn methylace bylo v souboru 40% (14/35), 

u 28,57% (10/35) byla prokázána hypermethylace genu H19 a u 20% (7/35) pacientů byla 

nalezena paternální UPD. Ojedinělými nálezy byla delece maternální alely sledované 

oblasti, kterou jsme nalezli v 8,57% (3/35), a zmnoţení paternální alely sledované oblasti, 

kterou jsme identifikovali pouze v jednom případě tedy u 2,86% (1/35). Všechny nalezené 

změny se vyznačují zvýšenou úrovní methylace genu H19. To pravděpodobně způsobuje 

následnou zvýšenou expresi genu Igf2. Tuto domněnku bychom dále rádi potvrdili 

změřením míry exprese genu Igf2 u dostupných vzorků v následující studii. 

 Zvýšená methylace H19 je častou změnou v této oblasti i dle literárních zdrojů. 

V našem souboru se zvýšená methylace H19 nalezla u celkem 60% vyšetřených případů. 

To je o něco niţší procento případů, neţ kolik uvádí jiné studie. Např. Cerrato et al. (2008) 

uvádí 70% pacientů se zvýšenou methylací H19. Studie Cardose et al. (2012) dokonce 

83%. Další studie Hubertus et al (2010) uvádí 68,75% a Scott et al. (2012) 69% zvýšené 

methylace H19 u nefroblastomů.  

Jelikoţ se většina těchto studií zabývala pouze methylačním stavem sledované 

oblasti a nerozlišovala tak např. deleci maternální alely od paternální UPD, sloučili jsme i 

my naše nálezy do skupin dle methylačního profilu, abychom mohli naše nálezy s těmito 

studiemi porovnat. Naše výsledky se tedy rozdělily na skupinu bez methylačních změn, 

skupinu se zvýšenou methylací genu H19 a nezměněnou methylací genu KCNQ1OT1 

a skupinu s hypermethylací genu H19 a hypomethylací genu KCNQ1OT1. 

Ze skutečnosti, ţe jsme měli niţší celkové procento nalezených změn zároveň 

i vyplývá, ţe máme vyšší procento pacientů bez nalezených změn ve sledované oblasti. 

Zatímco my jsme nenalezli změny u 40% vyšetřených vzorků, v ostatních studiích 
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se negativní nálezy pohybují mezi 17 – 31%. Při porovnání dílčích výsledků jednotlivých 

skupin zjistíme, ţe hypermethylace genu H19 beze změny methylace genu KCNQ1OT1 

byla nejčetnější ve studii Cardose et al. (2012), která uvádí 45% případů. Scott et al. (2012) 

uvádí 37% a Cerrato et al. (2008) dokonce pouze 25%. V našem souboru je tato skupina 

tvořena 31,43% případů, coţ je niţší procento, neţ kolik uvádí většina zdrojů kromě 

posledního zmíněného. Také máme niţší procento případů se zvýšenou methylací genu 

H19 a zároveň sníţenou methylací genu KCNQ1OT1. Procento těchto případů 

se v literatuře pohybuje od 45% (Cerratto et al., 2008) přes 38% (Cardose et al., 2012) 

po 32% (Scott et al., 2012) případů. V námi vyšetřených nefroblastomech mělo tento 

methylační stav 28,57%. Námi vyšetřovaný soubor pacientů tedy obsahoval niţší procento 

pacientů s nalezenými změnami methylace vyšetřované oblasti, neţ kolik uvádí literární 

zdroje. 

Při statistické analýze získaných dat jsme prokázali, ţe ţádná z nalezených 

methylačně – početních změn statisticky významně neovlivnila věk pacientů v době 

diagnózy. Nejniţší průměrný věk v době diagnózy mají pacienti se ztrátou maternální alely 

zkoumané oblasti a to 34 měsíců. Nejvyšší průměrný věk v čase diagnózy pak mají 

pacienti s nalezenou paternální uniparentální disomií, a to 55,7 měsíců. Pacienti 

s negativním nálezem sledované oblasti, měli průměrný věk při diagnóze 37,73 měsíců. 

Vzhledem k tomu, ţe průměrný věk pacientů v době diagnózy se pro nalezené změny 

pohybuje v rozmezí 34 – 55,7 měsíců, se skupinou negativních nálezů v tomto blíţe dolní 

hranici tohoto rozmezí, domníváme se, ţe je zde jiný mechanismus onkogeneze, který 

ovlivňuje vznik  tak jak byl například popsán u Denys–Drash syndromu.   

Náš soubor obsahoval celkem 6 pacientů, tj.17,14%, kteří měli později recidivu 

nefroblastomu nebo jim byla zjištěna vzdálená metastáza. U dvou z těchto pacientů jsme 

nalezli hypermethylaci genu H19, u dvou paternální UPD a u dvou deleci maternální alely 

sledované oblasti. Provedli jsme statistické srovnání výskytu metastáz či pozdějších recidiv 

mezi dívkami a chlapci, viz tabulka 4. Dále jsme porovnali četnost výskytu metastáz 

či recidiv v souboru s nalezenými změnami a bez nalezených změn viz tabulka 7. 

Ani v jednom případě jsme nenalezli statistickou významnost našich nálezů.  

Je velice zajímavé, ţe u nefroblastomů pokud dojde ke změně methylačního stavu 

oblasti, jedná se vţdy o změnu v genu H19. Změny v genu KCNQ1OT1 se zdají být 

změnou přidruţenou, jelikoţ jsme v ţádném případu nenalezli změnu pouze v tomto genu. 
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Vţdy byla zvýšená methylace genu H19 a gen KCNQ1OT1 byl buď hypomethylován, 

nebo beze změn, ale nikdy jsme v tomto souboru nenašli osamocenou hypomethylaci 

KCNQ1OT1. To nás vede k domněnce, ţe gen H19 je z těchto dvou genů ten, který 

je zapojen do vzniku nefroblastomů.  

Co se týče pohlaví ve vztahu k nalezeným změnám, neprokázala se ţádná 

statistická významnost. Nefroblastom není spojován s vyšším výskytem v závislosti 

na pohlaví a ani v našem souboru jsme nepozorovali rozdílnosti ve výskytu změn 

v závislosti na pohlaví. Soubor obsahoval 60% dívek a 40% chlapců. Neukázalo se ale, 

ţe by se některá z nalezených změn nacházela přednostně u jednoho pohlaví. U pacientů 

beze změny ve sledované oblasti byl poměr 22,86% dívek : 17,14% chlapců. Ve skupině 

s hypermethylovaným genem H19 a hypomethylovaným genem KCNQ1OT1 byl jejich 

počet dokonce naprosto shodný 14,29%. Pouze u skupiny s hypermethylovaným genem 

H19 a nezměněným genem KCNQ1OT1 je určitý rozdíl, 22,86% dívek a 8,57% chlapců, 

toto je však pravděpodobně způsobeno větším celkovým mnoţstvím dívek v souboru 

a ani v tomto případě nebyla prokázána statisticky významná rozdílnost.  

V souboru feochromocytomů a paragangliomů jsme analyzovaly 66 pacientů. 

Z tohoto souboru bylo 53,03% (35/66) vyšetřených vzorků bez jakýchkoliv změn 

ve vyšetřované oblasti. U vzorků, které nějakou změnu v cílové oblasti měly, jsme zjistili 

5 různých druhů těchto změn. Nejpočetnější změnou byla ztráta 11p, dle změn methylace 

v genech H19 a KCNQ1OT1 se jednalo o maternální alelu, tato změna byla identifikována 

u 37,88% (25/66) vzorků. Další nalezenou změnou byla delece oblasti 11p, bez změněného 

methylačního stavu, ta byla nalezena u 4,54% (3/66) pacientů. Nálezy paternální UPD, 

zmnoţené 11p beze změn v methylačním stavu a delece genů KCNQ1 a CDKN1C 

s hypomethylací KCNQ1OT1, která ukazuje, ţe se jednalo o maternální deleci, byly 

zjištěny vţdy u jednoho pacienta, zaujímají tedy po 1,52% vyšetřovaných vzorků.  

Především nález delece krátkého raménka 11. chromozomu beze změny methylace 

ve sledovaných genech byl pro nás překvapující. Vznik tohoto nálezu je špatně 

představitelný, neboť při deleci jedné z alel musí stoupnout methylace genu H19, 

nebo klesnout methylace genu KCNQ1OT1. Delece beze změny methylace ve sledovaných 

genech by se dala představit jako delece pokaţdé jiné alely vyváţené takovým způsobem, 

ţe se neprojeví změnou methylace. Samozřejmou moţností je také chyba 

nebo nedostatečnost zvolené metody. Dalším překvapivým nálezem je případ paternální 
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UPD. Tato změna je popisována spíše u nefroblastomů, v literárních zdrojích se nám 

nepovedlo najít další případ paternální UPD oblasti 11p15.5 u feochromocytomu 

či paragangliomu. Ovšem námi zkoumaná oblast genů H19 a KCNQ1OT1 je 

u feochromocytomů a paragangliomů dosud pouze málo sledovanou oblastí. Posledním 

překvapivým nálezem je zmnoţení 11p opět beze změny methylace genů H19 

a KCNQ1OT1. Zde je představa násobného mnoţení obou alel s následkem nezměněné 

methylace jiţ poněkud jednodušší neţ v případě zmiňované delece, i zde se však můţe 

jednat o nedostatek či chybu metody.  

Podobně jako u souboru nefroblastomů jsme se i v případě feochromocytomů 

a paragangliomů snaţili provést srovnání našich nálezů s literárními zdroji. Jak jiţ bylo 

zmíněno, vybraná sledovaná oblast je u feochromocytomů a paragangliomů zatím 

sledována pouze zřídka, a tak jsme měli k dispozici pouze jednu studii zabývající 

se methylačním stavem genů H19 a KCNQ1OT1 u většího počtu případů neţ pouze 

v rámci jedné rodiny.  

Výsledky jsme tedy srovnávali se studií Margetts et al. (2005). V této studii 

jedinými nalezenými změnami byla ztráta maternální alely sledované oblasti, kterou 

zde nalezli u 38,46% studovaných případů a ojedinělý případ hypomethylovaného genu 

KCNQ1OT1.  

My jsme oproti této studii nalezli bohatší spektrum methylačně – početních změn, 

některé z těchto změn však nezměnili methylační stav oblasti, a proto jsme se stejně jako 

v případě nefroblastomů rozhodli sloučit naše nálezy podle methylačního profilu. Soubor 

se nám tak rozdělil na tři skupiny. Nejprve skupinu beze změněného stavu methylace, kam 

patří kromě negativních nálezů i nálezy delece a zmnoţení oblasti beze změn methylace, 

a tvoří tak 59,09% případů. Další skupinu poté tvoří případy s hypomethylovaným genem 

KCNQ1OT1 a hypermethylovaným genem H19, v této skupině se slučuje ztráta maternální 

alely sledované oblasti a paternální UPD, zastupují tak 39,4%. Poslední skupinu tvoří 

ojedinělý nález hypomethylovaného genu KCNQ1OT1 s nezměněnou methylací v genu 

H19, tento nález zaujímá 1,51% případů. 

Se studií se shodujeme v nálezu, ţe nejčastější změnou je ztráta maternální alely 

cílové oblasti. Margetts at al. (2005) nalezli tuto změnu u 38,46% případů a my u 39,04%. 

Jako další změnu ve studované oblasti studie uvádí hypomethylaci genu KCNQ1OT1, 
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kterou autoři nalezli u jednoho zkoumaného vzorku. Tomu odpovídá náš nález delece 

maternální alely genů KCNQ1 a CDKN1C. I procento vzorků beze změny methylace 

se nám se studií poměrně dobře shoduje, Margetts et al. (2005) uvádí 57,69% případů 

a my jsme změnu methylace neprokázali u 59,09% vzorků.  

V souboru jsme měli celkem 12 (18,18%) případů s bilaterálním nádorem. Poněkud 

překvapivě jsme zjistili, ţe u 9 z těchto 12 případů nebyly nalezeny ţádné změny 

v methylaci genů H19 a KCNQ1OT1. Pouze u 3 případů bilaterálního onemocnění jsme 

prokázali zvýšený stupeň methylace H19 a hypomethylaci KCNQ1OT1. Tento nález nám 

napovídá, ţe pro vznik bilaterálních nádorů můţe být podstatnější změna v jiné oblasti, 

neţ kterou jsme studovali. 

Stejně jako u nefroblastomů ani u feochromocytomů a paragangliomů se neuvádí, 

ţe by byly četnější u některého pohlaví. I přes to jsme otestovali, zda se některá změna 

s větší mírou nenachází u jednoho pohlaví. Ţádné upřednostnění pohlaví jsme však 

nenalezli. V souboru jsme shodou okolností měli naprosto vyváţený poměr muţů a ţen, 

a to sice po 33 jedincích a i u jednotlivých změn zůstal poměr muţů a ţen vyváţený. 

Co se týče rozloţení věku v době diagnózy u jednotlivých nalezených změn, pouze 

zde se nám povedlo prokázat statisticky významnou rozdílnost. Ukázalo se, ţe věk v době 

diagnózy je statisticky významně niţší u skupiny se ztrátou maternální alely sledované 

oblasti a také u skupiny s delecí 11p beze změny methylace neţ u pacientů bez nalezených 

změn. Průměrný věk v čase diagnózy pacientů bez nalezených změn je 50,97 let, u skupiny 

se ztrátou maternální alely cílové oblasti je průměrný věk 36,28 let a ve skupině s delecí 

11p beze změny methylace dokonce 16,33 let. Můţeme tedy říci, ţe pokud dojde ke ztrátě 

maternální alely v oblasti 11p15.5 nebo je tato oblasti deletována i beze změny methylace 

genů H19 nebo KCNQ1OT1 můţe dojít k rychlejšímu rozvinutí feochromocytomu 

či parangliomu. Ve skupině s deleci 11p nemáme z tohoto vyšetření moţnost posouzení 

rozsahu delece na 11p. v této oblasti se nachází řada významných antionkogenů. 

Předpokládáme proto, ţe u skupiny s delecí 11p beze změny methylace se uplatňuje jiný 

mechanismus onkogeneze, při rozsáhlejší deleci v oblasti 11p. 

  



59 

 

8. Závěr 

Tématem této práce bylo stanovení úrovně methylace genů H19 a KCNQ1OT1 

u nefroblastomů, feochromocytomů a paragangliomů. Cíly této práce bylo rozdělit 

studované soubory do skupin dle methylačního stavu v cílových genech H19 

a KCNQ1OT1. 

U nefroblastomů jsme předpokládali větší variabilitu genetických změn neţ pouze 

paternální UPD. Tato hypotéza se potvrdila, jelikoţ jsme u nefroblastomů kromě pUPD 

nalezli i hypermethylaci H19, ztrátu maternální alely 11p a zmnoţení paternální alely 11p.  

Po srovnání našich výsledků s literárními zdroji, které se také zabývaly 

methylačními změnami v genech H19 a KCNQ1OT1 jsme dospěly k závěru, ţe jsme 

dosáhli podobných výsledků, i kdyţ jsme měli niţší procento nalezených změn.  

U nefroblastomů jsme rovněţ dospěli k přesvědčení, ţe důleţitou změnou 

je hypermethylace H19, která dle mnoha literárních zdrojů způsobuje bialelickou expresi 

H19. Toto tvrzení bychom v budoucnu také rádi ověřili, změřením exprese Igf2 u našeho 

souboru. 

U feochromocytomů a paragangliomů jsme předpokládali změnu methylace genů 

H19 a/nebo KCNQ1OT1. I tato hypotéza se nám potvrdila. V souboru feochromocytomů 

a paragangliomů byla nejčastější nalezenou změnou ztráta 11p se změnou v methylační 

úrovni obou sledovaných genů. Nicméně u většiny vyšetřovaných vzorků jsme neprokázali 

ţádnou změnu ve sledované oblasti. Moţná bychom proto mohli u vzorků vyšetřit změny 

i v jiných oblastech, které se spojují se vznikem nefroblastomů a feochromocytomů, 

a zjistit tak, jaké další změny jsou pro toto onemocnění klíčové. Tomu, ţe oblast genů H19 

a KCNQ1OT1 je pouze dílčí pro vznik těchto nádorů, napovídá i fakt, ţe u většiny 

bilaterálních případů jsme neprokázali ţádnou změnu methylace našich sledovaných genů.  

Nicméně na základě rozloţení věku pacientů v době onemocnění se domníváme, 

ţe ačkoliv změna v námi sledované oblasti není zřejmě hlavní změnou způsobující vznik 

onemocnění, rozhodně přispívá k jeho rychlejšímu rozvoji. Vzhledem k tomu, 

ţe nejčastější nalezenou změnou byla ztráta maternální alely 11p a dokonce jsme nalezli 

i deleci genů KCNQ1 a CDKN1C, domníváme se tedy, ţe pro feochromocytomy 

a paragangliomy je podstatnější hypomethylace KCNQ1OT1 dle literatury vedoucí 
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ke sníţené expresi CDKN1C, neţ hypermethylace H19 a zvýšení exprese Igf2 

jak předpokládáme u nefroblastomů.  

U obou našich pacientských souborů se nám tedy podařilo naplnit cíle naší práce 

a rozdělit naše nálezy do molekulárně genetických skupin. Naše nálezy ukazují, ţe jak 

u nefroblastomů, tak i u feochromocytomů a paragangliomů, je pro porozumění jejich 

vzniku třeba rozšířit zkoumanou oblast i na další geny.  
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9. Seznam zkratek 

2. LF   2. lékařská fakulta 

ASM   Adult sceletal muscle 

ATP   Adenosin trifosfát 

BRCA1 Název genu 

BRCA2 Název genu 

BWS  Beckwith-Wiedemannův syndrom 

C. elegens  Caenorhabditis elegans 

CDKN1C Název genu 

CDKN2 Název genu 

CpG   Cytosin-fosfát-guanin 

CTCF   Zinc finger protein 

CTNNB1 Název genu 

del.   Delece 

DLKI  Název genu 

DNA   Deoxyribonukleová kyselina 

DNMT1  DNA methyltransferáza 1 

DNMT3A  DNA methlytransferáza 3A 

DNMT3B  DNA methyltransferáza 3B 

EDTA   Kyselina ethylendiamintetraoctová 

EMG   Exophalos, macroglossia, gigantism 

EPAS1 Název genu 
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F   Female 

GTL2  Název genu 

H19  Název genu 

H2K27me3  Trimethylace lysinu 27 na histonu 2 

H2O  Voda 

H4K20me3  Trimethylace lysinu 20 na histonu 4 

HIF   Hypoxia-inducible factors 

HIF2  Název genu 

ICF   Imunodeficience, centromerická nestabilita, faciální abnormality 

ICR   Imprinting control region 

Igf2   Insulin-like growth factor 2 

kb   Kilobáze 

KCNQ1 Název genu 

KCNQ1OT1 Název genu 

LIT1  Název genu 

LOH   Loss of heterozygosity 

M   Male 

mat.   Maternální 

MET  Název genu 

methyl.  Methylace 

ml   Mililitr 

MLPA  Multiplex ligation-dependent amplification 
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mM  Milimolární 

mRNA  Messenger RNA 

MS-MLPA  Methylační MLPA 

neg.   Negativní 

ng   Nanogram 

nm   Nanometr 

nt   Nukleotid 

p   Krátké raménko chromosomu 

pat.   Paternální 

PCR   Polymerase chain reaction 

PGK1  Název genu 

pUPD   Paternální uniparentální disomie 

RET  Název genu 

RNA   Ribonukleová kyselina 

SAM   5-adenosylmetionin 

SDH   Sukcinát dehydrogenáza 

SDHAF2 Název genu 

SDHD  Název genu 

SRS   Silver-Russellův syndrom 

TMEM127 Název genu 

TP53  Název genu 

UPD   Uniparentální disomie 
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VHL   von Hippel-Lindau 

WT1  Název genu 

WTX  Název genu 

XIC   X inaktivační centrum 

Xist   X inaktivační specifický transkript 

μl   Mikrolitr 
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11. Přílohy 

Tabulka 13: Kompletní data nefroblastomového souboru. Modře jsou vyznačeni 

pacienti s pozdější recidinou či vzdálenou metastázou.  

Kód 

pacienta 
Pohlaví 

Věk diagnózy 

(měsíce) 
Změna 

1S63 M 42 neg. 

1P68 F 50 neg. 

1Y26 F 54 neg. 

1W20 F 25 neg. 

1U89 F 23 neg. 

1R36 M 41 neg. 

1Y19 F 8 neg. 

1U95 M 124 neg. 

1S74 M 12 neg. 

1W52 F 68 neg. 

1Y87 F 37 neg. 

1S49 M 0,23 neg. 

1S14 F 24 neg. 

1Z78 M 20 neg. 

1R08 F 100 hypermet. H19 

1T91 F 24 hypermet. H19 

1S48 M 111 hypermet. H19 

1P02/1R92 F 80 hypermet. H19 

1U13 M 46 hypermet. H19 

1X98 F 39 hypermet. H19 

1V92 F 7 hypermet. H19 

1W87/1X25 F 86 hypermet. H19 

1V53 F 69 hypermet. H19 

1P15 F 31 hypermet. H19 

1R59 M 12 pUPD 

1X65 M 32 pUPD 

1Q90 M 52 pUPD 

1W25 F 97 pUPD 

1X89 M 35 pUPD 

1K51 F 158 pUPD 

1T17 F 4 pUPD 

1R38/1U00 F 52 ztráta mat. alely 

1U08 F 12 ztráta mat. alely 

1S75 M 38 ztráta mat. alely 

1U60 M 45 zmnoţení 11p pater. alely 
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Tabulka 14: Kompletní data souboru s feochromocytomem či 

paragangliomem.Modře jsou vyznačeni pacienti s bilaternálním onemocněním. 

Kód 

pacienta 
Pohlaví 

Věk diagnózy 

(roky) 
Změny 

1W73 F 65 neg. 

1T88 F 44 neg. 

1T43 F 35 neg. 

5 F 77 neg. 

1U30/1U31 F 31 neg. 

3C F 59 neg. 

1A F 65 neg. 

1Z44 F 41 neg. 

1U22 F 67 neg. 

1Q63 F 76 neg. 

9 F 65 neg. 

1S81/1S82 F 63 neg. 

1X80 F 60 neg. 

1Q93 F 32 neg. 

1U16 F 57 neg. 

1X29 F 28 neg. 

1T67 F 14 neg. 

1Y68 F 59 neg. 

1Q06 M 26 neg. 

1X11/1X12 M 23 neg. 

1R28 M 40 neg. 

1S45/1R69 M 40 neg. 

1U20/1U21 M 52 neg. 

1U61 M 61 neg. 

1R85/1S47 M 76 neg. 

1W26 M 53 neg. 

1S34/1S35 M 42 neg. 

1Y31 M 61 neg. 

1S28 M 59 neg. 

1R51 M 50 neg. 

1R07 M 59 neg. 

1Z68/1Z70 M 62 neg. 

1Z91 M 22 neg. 

2A64 M 70 neg. 

1R61 M 50 neg. 

1S53 F 36 ztráta mat. alely 

V02/W80 F 12 ztráta mat. alely 

1S80 F 63 ztráta mat. alely 

1Y40 F 21 ztráta mat. alely 
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1U19 F 31 ztráta mat. alely 

1O79 F 26 ztráta mat. alely 

6 F 67 ztráta mat. alely 

1S65 F 25 ztráta mat. alely 

1K17 F 15 ztráta mat. alely 

1V28 F 75 ztráta mat. alely 

W1 F 61 ztráta mat. alely 

1R05 F 09 ztráta mat. alely 

1S79 F 73 ztráta mat. alely 

1Y21 M 67 ztráta mat. alely 

1K13 M 06 ztráta mat. alely 

Q94 M 14 ztráta mat. alely 

1U69 M 34 ztráta mat. alely 

1U74 M 17 ztráta mat. alely 

T03/T14 M 13 ztráta mat. alely 

1W36 M 26 ztráta mat. alely 

1Z51 M 13 ztráta mat. alely 

1T39/1T40 M 46 ztráta mat. alely 

1V02/1V03 M 23 ztráta mat. alely 

1W71 M 68 ztráta mat. alely 

1W75 M 66 ztráta mat. alely 

1K92 M 17 del.11p bez změny methyl. 

1P59/1P60 F 13 del.11p bez změny methyl. 

1T14/1T15 M 19 del.11p bez změny methyl. 

1Q44 M 74 

del. KCNQ1,CDKN1C; hypomet. 

KCNQ1 

1X72 M 34 pUPD 

1W85 F 60 gain 11p bez změny methyl. 
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Tabulka 15: Kompletní výsledná tabulka rozloţení věkudiagnózy (měsíce) u nefroblastomů T - testem. 

  

Průměrný 

věk 

(měsíce) 

skupiny 1 

Průměrný 

věk 

(měsíce) 

neg 

Hodnota 

t 

Stupeň 

volnosti 
p 

Počet 

případů 

sk.1 

Počet 

neg 

Sm.odch.

skup.1 
Sm.odch.neg 

F-poměr 

rozptyl 
p rozptyly 

sk. 1-

hypemethyl. 

H19 vs neg 

59,3 37,731 1,591 22 0,126 10 14 34,859 31,179 1,250 0,693 

sk.1-pUPD vs 

neg 
55,714 37,731 0,971 19 0,344 7 14 54,402 31,179 3,044 0,087 

sk.1-ztráta 

mat. alely vs 

neg 

34 37,731 -0,196 15 0,847 3 14 20,298 31,179 2,360 0,673 

sk.1-zmnoţení 

11p pat.alely 

vs neg 

45 37,731 0,225 13 0,825 1 14 0 31,179 0 1 
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Tabulka 16: Kompletní tabulka rozloţení věku diagnózy (roky) u feochromocytomů a paragangliomů T - testem. 

  
Průměrný 

věk (roky) 

skupiny 1 

Průměrný 

věk (roky) 

neg 

Hodnota 

t 

Stupeň 

volnosti 
p 

Počet 

případů 

sk.1 

Počet 

neg 

Sm.odch. 

skup.1 

Sm.odch. 

neg 

F-poměr 

rozptyl 
p rozptyly 

sk.1 - ztráta 

mat. alely vs 

neg 

36,28 50,971 -2,812 58 0,007 25 35 23,700 16,815 1,987 0,065 

sk.1 - del 11p 

bez změny 

methyl. Vs 

neg 

16,333 50,971 -3,520 36 0,001 3 35 3,055 16,815 30,293 0,065 

sk.1 - del 

KCNQ1 vs 

neg 

74 50,971 1,350 34 0,186 1 35 0 16,815 0 1 

sk.1 - pUPD 

vs neg 
34 50,971 -0,995 34 0,327 1 35 0 16,815 0 1 

sk. 1 - 

zmnoţení 11p 

bez změny 

methyl. vs neg 

60 50,971 0,529 34 0,600 1 35 0 16,815 0 1 

 

 

 


