
ABSTRAKT

Úvod
HNF-1β je transkripční faktor, který hraje klíčovou roli při ontogenezi, reguluje expresi 
četných genů podílejících se na modulaci buněčného cyklu a uplatňuje se v karcinogenezi 
některých typů nádorů. HNF-1β je kódován genem HNF-1B, jehož epigenetické změny a 
mutace se podílí na vzniku některých nádorů a na imunohistochemické úrovni se tyto změny 
mohou projevit ztrátou nebo zvýšenou expresí proteinu HNF-1ß. V ženském genitálu byl HNF-
1β považován za vysoce specifický marker světlobuněčných karcinomů ovaria i endometria, 
nicméně v recentních pracech byla jeho exprese nalezena i v jiných typech karcinomů.

Cíle:
Práce je zaměřena na analýzu HNF1B v normální tkáni, nenádorových lézích a různých typech 
nádorů ženského genitálu na úrovni exprese proteinu a hodnocení epigenetických a 
genetických změn. Cíle práce lze shrnout do následujících bodů: 1. Analýza exprese HNF-1β v 
karcinomech děložního hrdla. 2. Analýza exprese HNF-1β v karcinomech děložního těla a v 
nenádorových lézích ženského genitálu. 3. Analýza epigenetických a genetických změn genu 
HNF1B v endometriodních karcinomech děložního těla a světlobuněčných karcinomech ovaria. 
4. Komplexní analýza atypických polypózních adenomyomů.

Materiál a metody:
Celkem jsme imunohistochemicky s protilátkou proti HNF-1β vyšetřili 574 vzorků: 399 
karcinomů ženského genitálu (155 děložního hrdla, 225 děložního těla a 19 ovaria) a 175 
nenádorových tkání ženského genitálu. Vybrané případy byly dále analyzovány 
prostřednictvím širšího spektra protilátek. Kromě toho jsme v některých případech provedli 
analýzu genu HNF1B bisulfitovým a přímým Sangerovým sekvenováním a další geny a 
cytogenetické změny vyšetřili metodou PCR a FISH.

Výsledky:
1. Prokázali jsme, že exprese HNF-1β  je převážně omezena na adenokarcinomy děložního 
hrdla, oproti raritně zaznamenané expresi v dlaždicobuněčných karcinomech. 2. Prokázali 
jsme, oproti ostatním histologickým typům, vysokou expresi HNF-1β ve světlobuněčných 
karcinomech ovaria i endometriaa různou míru exprese HNF-1β v endometroidních 
karcinomech v závislosti na stupni diferenciace nádoru. 3. U části endometroidních karcinomů 
jsme prokázali metylaci promotoru, která u světlobuněčných karcinomů ovaria detekovana 
nebyla. Nalezli jsme celkem 5 variant genu HNF1B: 4 v endometroidních a 1 ve 
světlobuněčném karcinomu. 4. Prokázali jsme, že atypické polypózní adenomyomy sdílejí 
některé společné imunohistochemické a molekulární znaky s atypickou hyperplazií endometria 
a endometroidními karcinomy děložního těla. 

Závěr:
Z našich výsledků vyplývá, že exprese HNF-1β může být využita v diferenciální diagnostice 
nádorů ženského genitálu, ať už samostatně, či v panelu spolu s dalšími protilátkami. 
S ohledem na epigenetické a genetické změny jsme u endometroidních karcinomů prokázali 
relativně častou metylaci promotoru genu HNF1B a nalezli 1 mutaci a 3 různé 
jednonukleotidové varianty u čtyř různých případů. U světlobuněčných karcinomů ovaria jsme 
nalezli 1 missense variantu HNF1B. Dále se na základě našich výsledků se domníváme, že by 
atypické polypózní adenomyomy měly být považovány za lokalizovanou formu atypické 
hyperplazie, což je významné zejména s ohledem na fakt, že se léze často vyskytuje u mladých 
žen přejících si zachování fertility. 


