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Souhrn: Karcinom dûloÏního hrdla je druh˘m nejãastûj‰ím zhoubn˘m nádorem u Ïen v celosvûtovém mûfiítku.
I pfies dobfie definované a známé pfiednádorové stavy a dostupné metody jejich detekce je v˘skyt tohoto nádoru
stále vysok˘. V etiologii hraje v˘znamnou roli HPV (human papilloma virus) infekce. Incidence tohoto nádoru
v âeské republice je daleko vy‰‰í neÏ v ostatních rozvinut˘ch zemích. Karcinom ovaria je onemocnûní s nejvy‰-
‰í mortalitou mezi gynekologick˘mi zhoubn˘mi nádory. Etiologie není zcela známá, pfiedpokládá se mnoho-
stupÀov˘ proces spojen˘ s nahromadûním genetick˘ch zmûn postihující onkogeny, tumor-supresorové geny a mutá-
torové geny, které hrají klíãovou roli v bunûãné regulaci. Cytogenetické a molekulárnû genetické charakteristiky
nádorÛ v korelaci s ostatními molekulárnû biologick˘mi parametry upfiesÀují znalosti o karcinogenezi. Koneã-
n˘m cílem je vytvofiení prediktivního modelu pro klinickou praxi. V ãlánku je podán pfiehled souãasn˘ch znalos-
tí o genetick˘ch aspektech cervikálních a ovariálních karcinomÛ.

Klíãová slova: karcinom dûloÏního hrdla, karcinom ovaria, chromozomální aberace, genetické alterace, cytoge-
netika.

Summary: Cancer of the cervix is the second most common cancer among women worldwide. In spite of well-
defined premalignant lesions as well as available and effective methods of their detection, the incidence of the
tumour is still high. The incidence of cervical cancer in Czech women is much higher than in other developed
countries. Ovarian cancer represents the most lethal malignancy among gynecological tumours. Etiology is still
largely unknown. A multistep process is supposed, with accumulation of genetic alterations concerning factors
with key role in cell regulation - oncogenes, tumor-suppressor genes and mismatch-repair genes.
Cytogenetic and molecular genetic characteristics of the tumours in correlation with other molecular biological
parameters increase knowledge of carcinogenesis. The final aim is to create a predictive model for clinical prac-
tice. The review presents contemporary information about genetic aspects of cervical and ovarian cancer.
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Cytogenetické a molekulárnû biologické markery u solid-
ních nádorÛ pfiedstavují nov˘ prvek v klinické onkologii
posledních let. Jejich v˘znam spoãívá v tom, Ïe umoÏÀují hlub-
‰í poznání nádoru samotného a jeho charakteristik. Imple-
mentace tûchto poznatkÛ jak smûrem diagnostick˘m, tak i smû-
rem terapeutick˘m by mûla vést k uplatnûní preciznûj‰ích
a více individualizovan˘ch postupÛ v oblasti detekce, skrí-
ningu, predikce, prognózy a také monitorování aktivity nádo-
rového onemocnûní (1).
Karcinom dûloÏního hrdla pfiedstavuje druh˘ nejãastûj‰í zhoub-
n˘ nádor u Ïen v celosvûtovém mûfiítku. Roãnû je diagnosti-
kováno pfiibliÏnû 470 000 nov˘ch pfiípadÛ onemocnûní,
230 000 Ïen v souvislosti s tímto onemocnûním umírá. Více
neÏ 80% pfiípadÛ se vykytuje v rozvojov˘ch zemích. Pûtileté
pfieÏití dosahuje aÏ 70% Ïen, v rozvojov˘ch zemích pouze 40%
Ïen. I pfiesto, Ïe existují dobfie definovaná, relativnû dlouho se

vyvíjející a léãitelná pfiedstadia a pomûrnû spolehlivé a dostup-
né metody jejich detekce (kolposkopie, onkologická cytolo-
gie), velk˘ poãet nádorÛ je diagnostikován v pokroãil˘ch sta-
diích. V˘znamn˘m faktorem ve v˘voji cervikálního karcinomu
je infekce onkogenním typem lidského papilomaviru (HPV).
Místo integrace HPV je v˘znamné pro studium genomick˘ch
oblastí vedoucích k HPV indukované patogenezi. Nejãastûj‰ím
histopatologick˘m typem je dlaÏdicobunûãn˘ karcinom, kter˘
pfiedstavuje aÏ 85% pfiípadÛ, podstatnû men‰í skupinu tvofií
adenokarcinomy, v˘skyt neepitelov˘ch nádorÛ je sporadick˘.
Incidence nádoru v âeské republice je mnohem vy‰‰í neÏ
v jin˘ch rozvinut˘ch zemích. 
Zhoubné nádory ovaria patfií mezi nejãastûj‰í pfiíãiny úmrtí na
gynekologické zhoubné nádory a pfiedstavují pfiibliÏnû 30%
v‰ech nádorÛ Ïenské reprodukãní soustavy. V úmrtnosti na
v‰echny zhoubné nádory Ïen zaujímají 4. místo. Ve více neÏ
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75% pfiípadÛ je toto onemocnûní diagnostikováno v pokroãi-
l˘ch stadiích. Nejsou definované pfiednádorové stavy. Neexi-
stuje efektivní skríning . I pfies vysoké procento léãebn˘ch
odpovûdí na primární léãbu dochází u více neÏ 80% pfiípadÛ
k recidivám. Roãnû je ve svûtû diagostikováno pfiibliÏnû
190 000 nov˘ch pfiípadÛ ovariálního karcinomu, úmrtí v sou-
vislosti s tímto nádorem je evidováno roãnû asi 114 000. Pfie-
váÏná ãást ovariálních zhoubn˘ch nádorÛ je pÛvodem z povr-
chového epitelu, patfií mezi nû karcinom serózní, mucinózní,
endometroidní, mezonefroidní a vzácn˘ BrennerÛv tumor. Ne-
epitelové nádory vãetnû germinálních tumorÛ, nádorÛ ze
zárodeãn˘ch pruhÛ a metastatické nádory jsou ménû ãasté (2).
Ovariální nádory se ve vût‰inû pfiípadÛ vyskytují u Ïen spora-
dicky, bez pozitivní rodinné anamnézy. Maligní transformace
je zde vyvolána pouze somatick˘mi mutacemi. Vnádorové tká-
ni mohou b˘t mutovány jak protoonkogeny, tak tumor-supre-
sorové geny nebo mutátorové geny. Jenom malá ãást v‰ech kar-
cinomÛ ovaria (5- 10%) je geneticky podmínûna. 
Hereditární karcinom se vyskytuje jako souãást jednoho ze tfií
autozomálnû dominantních syndromÛ: 1. vlastní familiární
ovariální karcinom, 2. familiární karcinom prsu a ovaria 3. syn-
drom hereditárního nepolypozního kolorektálního karcinomu
a karcinomu ovaria (HNPCC) (3, 4, 5, 6).
Celkové pûtileté pfieÏití Ïen se zhoubn˘m nádorem ovaria (pro
v‰echna stadia) pfiedstavuje v Evropû 32%, u pokroãil˘ch sta-
dií ov‰em nepfiekraãuje 20%.
Mohutn˘ rozvoj molekulární biologie a genetiky v poslední-
ch dvou desetiletích umoÏnil díky nov˘m poznatkÛm objasnit
celou fiadu mechanismÛ úãastnících se pfii vzniku procesu nádo-
rové transformace a regulaãních pochodÛ spojen˘ch s abnor-
málním rÛstem a proliferací bunûk. Tyto objevy umoÏÀují pfie-
sunout pozornost od epidemiologick˘ch dat a klinick˘ch
pozorování k dÛkladnûj‰ímu a hlub‰ímu poznání nádoru
samotného a jeho biologick˘ch parametrÛ. To by v koneãném
dÛsledku mûlo vést ke zv˘‰ení efektivity onkologické léãby.
Je pravdûpodobné, Ïe i dosavadní léãebn˘ arzenál aplikovan˘
cílenû podle biologick˘ch charakteristik má stále znaãn˘ poten-
ciál zlep‰it léãebné v˘sledky (7).
Samotn˘ proces vzniku a v˘voje nádoru je ve v‰ech pfiípade-
ch multifaktoriální a vícestupÀov˘ proces. Zásadní v˘znam pfii
vzniku nádorov˘ch onemocnûní mají následující skupiny genÛ:
protoonkogeny a tumor-supresorové geny, které ovlivÀují
regulaci bunûãného cyklu, mutátorové geny, které kontrolují
stabilitu buneãného genomu a také geny ovládající programo-
vanou bunûãnou smrt (geny apoptotické kaskády) (8).
V literatufie je popsáno více neÏ 200 genÛ, jejichÏ variabilní
alterace jsou pfiítomny v rÛzn˘ch typech lidsk˘ch karcinomÛ.
Problematika cytogenetick˘ch a molekulárnû-cytogenetick˘ch
zmûn je u solidních nádorÛ prostudována daleko ménû neÏ
u hematologick˘ch malignit.
Jejich studium umoÏnil rozvoj a zavedení do praxe moleku-
lárnû-cytogenetick˘ch metod, jako jsou fluorescenãní in situ
hybridizace (FISH) s pouÏitím lokus-specifick˘ch a centro-
merick˘ch sond a také dvoubarevná a vícebarevná FISH a dále
metoda komparativní genomové hybridizace (CGH), která pat-
fií mezi nejmodernûj‰í metody v˘zkumu genomu nádorov˘ch
bunûk.
Základní a stále hojnû vyuÏívanou cytogenetickou metodou,
nejen v onkologii, zÛstává klasické G-pruhování, poskytující
základní informace o karyotypu vãetnû chromozomálních pfie-
staveb, aãkoli jsou jeho moÏnosti limitovány. 
Princip hybridizaãních metod (FISH, SKY, mFISH, CGH) je
zaloÏen na schopnosti jednofietûzcové DNA (sonda) vázat se
s komplementárními úseky cílové DNA. Sondy jsou znaãeny
pfiímo fluorochromy a po hybridizaci a dal‰ím o‰etfiení lze pre-
paráty hodnotit pomocí fluorescenãního mikroskopu vybave-
ného pfiíslu‰n˘mi filtry.
Fluorescenãní in situ hybridizace je vhodnou metodou ke zji‰-
Èování poãtu jednotliv˘ch chromozomÛ, na rozdíl od
komparativní genomové hybridizace (CGH), která hodnotí

relativní zmûny v poãtu kopií. CGH tedy nelze pouÏít ke zji‰-
Èování ploidie a balancovan˘ch chromozomálních pfiestaveb.
U solidních nádorÛ je ãast˘ v˘skyt polyploidních karyotypÛ,
na rozdíl od hematologick˘ch malignit, kde jsou ãasté balan-
cované translokace. Je vhodné proto pouÏít jako doplnûk ke
zji‰tûní stavu ploidie, napfiíklad právû FISH ãi prÛtokovou
cytofluorometrii.
Komparativní genomová hybridizace (CGH) je molekulárnû
genetická metoda, která je zaloÏena na in situ hybridizaci
odli‰nû znaãené celkové genomové DNA z nádoru a referenãní
genomové DNA na preparát s normálními metafázick˘mi chro-
mozomy. Pomûr intenzity fluorescence nádorové a referenã-
ní DNA mûfien˘ v kaÏdém lokusu podél chromozomu, udává
numerické zmûny v DNA ( sequence copy number changes,
gains, losses), napfi. pomûr 0,5 znaãí monosomii, 1,5 trisomii
apod. V jedné hybridizaci tak lze detekovat nebalancované pfie-
stavby (delece, amplifikace) v‰ech chromozomÛ. V˘hoda této
metody spoãívá v tom, Ïe k anal˘ze nejsou potfieba chromo-
zomální preparáty z nádoru, které je ãasto obtíÏné získat, ale
pouze izolovaná nádorová DNA. Nev˘hodou je, Ïa tato meto-
da detekuje pouze poãetní zmûny ve struktufie chromozomÛ,
neodhalí translokace, inverze a jiné balancované pfiestavby.
Z anal˘z je tfieba vylouãit GC bohaté oblasti (heterochroma-
tin). Dal‰í nev˘hodou je komplikované vyuÏití CGH pro rutin-
ní diagnostické testování. Tuto nev˘hodu pfiekonává pouÏití
CGH na DNA microarrays, tzv. matrix-CGH (9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16).
Studie zamûfiené na detekci genetick˘ch alterací v buÀkách k-
arcinomu dûloÏního hrdla pfiinesly v posledních letech celou
fiadu poznatkÛ, pfiedev‰ím z v˘zkumu dlaÏdicobuneãn˘ch kar-
cinomÛ.
Tanke et al. zji‰Èovali na bunûãn˘ch liniích pocházejících zpûti
cervikálních nádorÛ, místa integrace viru a karyotypové zmû-
ny pomocí COBRA-FISH (multicolor COmbined Binary
RAtio-FISH) . HPV-16 byl detekován v blízkosti t(3p14.1-
14.3; 14), místa zlomu u spinocelulárního karcinomu, HPV-
45 se integroval poblíÏ 3q26-29; 1q21-23; t(1q21; 22q13) mís-
ta zlomu u adenokarcinomu nebo adenoskvamosního
karcinomu, HPV-67 u t(3p23-26; 13q22-31) místa zlomu. Nej-
více pfiestavûny byly chromozomy 3, 7, 15, 20 (17) . RovnûÏ
metodou COBRA-FISH, skupina Brink et al., zji‰Èovala inte-
graãní místa HPV-16 a 18, a to v pûti kulturách primárních cer-
vikálních karcinomÛ. U dvou karcinomÛ byl HPV integrován
v 17q21-23, u jednoho v místû 1q42 a u dal‰ích dvou v 8q24 -
integrace poblíÏ translokaãního místa zlomu (18). Integrace
HPV-18 v 8q24 byla publikována jiÏ dfiíve (19, 20). Zimonjic
et al. zji‰Èovali pomocí G-pruhování a FISH chromozomální
aberace ve dvou HPV-negativních bunûãn˘ch liniích. U obou
byly zji‰tûny translokace na chromozomu 1 a ãásteãná ãi úpl-
ná ztráta krátkého raménka chromozomu 9, stejnû jako ztráta
chromozomu 13. U linie HT-3 byly nalezeny pfiestavby a dele-
ce chromozomÛ 1p, 3p, 9p, 10q/p, 11p/q a 17p, tedy v oblas-
tech, kde byly nalezeny tumor supresorové geny (21). Pomo-
cí konvenãního G-pruhování byly skupinou Atkin et al.
nalezeny strukturní pfiestavby na chromozomu 1 (delece, trans-
lokace a izochromozomy). Tyto zmûny byly nalezeny u více
neÏ 95% nádorÛ. Jako nejãastûj‰í numerické zmûny cervikál-
ních nádorov˘ch bunûk byly detekovány aneuzomie a polyp-
loidie chromozomu 1 (22). Thein et al. provedli molekulárnû-
cytogenetickou anal˘zu pûti cervikálních bunûãn˘ch linií
reprezentující stadia IB, IIA, IIB-HPV+ a III-HPV-. Kombi-
nací G-pruhování a fluorescenãní in situ hybridizace odhalili
ve v‰ech pûti liniích pfiestavby na chromozomech 1, 3. Místa
zlomu u spinocelulárních linií byla vÏdy na 3q, ale v rÛzn˘ch
oblastech. Ve ãtyfiech liniích na chromozomu 9, kde místa zlo-
mu byla v oblasti tumor- supresorového genu (MTS-1) v 9p21-
22 (Kamb et al., 1994). V jedné linii byla nalezena del(5q),
v jiné t(X;5). Strukturní zmûny 11q byly nalezeny ve dvou pfií-
padech (23).
U pacientek s cervikální intraepiteliální lézí (CIN) byla u LSIL
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lézí (low-grade squamous intraepithelial lesion) nalezena
v 41,2% trizomie 7 a v 35,5% trizomie X. U HSIL lézí (high-
grade squamous intrapeithelial lesion) se trizomie 7 vyskyto-
vala u 79,3% pfiípadÛ a trizomie X v 48,2% pfiípadÛ. Trizomie
chromozomu 3 byla pozorována pouze ve spojení s trizomií
chromozomu 7. I v tomto pfiípadû byl patrn˘ trend trizomie od
LSIL (20%) k HSIL (40,0%) lézím (24). Heselmeyer-Haddad
et al. do‰li k závûru, Ïe nadbytek (gain) chromozomového
raménka 3q nastává v pfiípadû pfiechodu premaligních lézí
v invazivní karcinom. UÏ v pfiedchozích pracích zjistili, Ïe nad-
bytky nûkter˘ch chromozomÛ jsou ãastûj‰í u pokroãil˘ch sta-
dií (IIB-IV). Nejãastûj‰í amplifikace byly pozorovány na chro-
mozomech 3q (77%), 1q (47%), 5p (30%), 6p (27%), 20 (23%).
âasté delece byly mapovány na 2q (33%), 3p (50%), 4 (33%),
8p (23%), 13q (27%). Ve vût‰inû pfiípadÛ byla detekována p-
fiítomnost HPV. U sloÏitûj‰ích aberací byla pozorována vy‰‰í
proliferaãní aktivita. Tato studie potvrzuje dÛleÏitost aberace
3q pfii cervikální karcinogenezi a dokládá ãasté amplifikace
chromozomÛ 1q, 3q a 5p u pokroãil˘ch stadií cervikálních kar-
cinomÛ (25). Kombinací metod CGH, SKY a FISH byla pro-
vedena anal˘za osmi cervikálních bunûãn˘ch linií. Spektrál-
ním karyotypováním (SKY) byly detekovány opakovanû tyto
pfiestavby: der(5) t(5;8) (p13; q23) a i(5) (p10); delece na 5p11,
5q11 a 11q23; a místa zlomu 2q31, 3p10, 3q25, 5p13, 5q11,
7q11.2, 7q22, 8p11.2, 8q11.2, 10p11.2, 11p11.2, 14q10,
15q10, 18q21 a 22q11.2. FISH byla pouÏita k detekci míst inte-
grace HPV-16 (26). Heselmeyer-Haddad et al. zkoumali pomo-
cí mFISH, zda nadbytek 3q a amplifikace genu TERC (telo-
merase gene) mohou pfiedpovídat progresi z CIN1/CIN2
k CIN3 a invazivnímu karcinomu. Mûli tfii typu vzorku:
CIN1/CIN2 vedoucí k CIN3 (progressors), CIN1/CIN2 vedou-
cí spontánnû k regresi (regressors) a normální cytologické nále-
zy u Ïen, u kter˘ch se pozdûji vyvinula CIN3 nebo karcinom
dûloÏního hrdla. U „progresorÛ“ byl nalezen nadbytek 3q,
zatímco u „regresorÛ“ nikoliv. Nadbytek 3q byl nalezen u 33%
normálních cytologick˘ch nálezÛ, u kter˘ch byla pozdûji dia-
gnostikována CIN3 ãi invazivní cervikální karcinom. Detek-
ce 3q a TERC amplifikace by mohla slouÏit jako diagnostic-
ká metoda a mohla by pomoci tam, kde je cytologick˘ skríning
fale‰nû negativní (27, 28). Kirchhoff et al. analyzovali 17 pfií-
padÛ cervikálních intraepiteliálníich lézí (CIN) a 29 pfiípadÛ
pokroãil˘ch spinocelulárních karcinomÛ pomocí CGH. V ob-
ou skupinách zaznamenali srovnateln˘ v˘skyt aberací, z nichÏ
nejãastûj‰í u karcinomÛ byly amplifikace 3q (72%), 1q (45%),
8q (41%), 15q (41%), 5p (34%) a Xq (34%) a delece 3p (52%),
11q (48%), 13q (38%), 6q (38%) a 4p (34%). Pro karcinomy
cervixu typická amplifikace 3q se vyskytla v 35% preinvaziv-
ních cervikálních lézí a v 72% invazivních cervikálních kar-
cinomÛ. Je to první studie, která nalezla opakující se typ abe-
race jiÏ v preinvazivních stadiích cervikálních karcinomÛ (29).
Dellas et al., 1999, analyzovali 62 vzorkÛ cervikálních karci-
nomÛ stadia IB. Nejãastûj‰í nálezy byly delece 4q (53%),
3p (52%), 13q (45%), 4p (44%), 5q (40%), 18q (37%),
6q (35%). Delece 9p se statisticky v˘znamnû více vyskytuje
u tumorÛ s metastázami v lymfatick˘ch uzlinách . Ztráty na
chromozomech 11p a 18q jsou spojeny s hor‰í prognózou one-
mocnûní u nádorÛ bez metastatického postiÏení lymfatick˘ch
uzlin. Nálezy naznaãují, Ïe ztráta tumor-supresorov˘ch genÛ
na 9p, 11p a 18q mÛÏe hrát roli v rozvoji karcinomu cervixu.
Amplifikace byly nalezeny na chromozomech 17p (30%),
17q (27%), 20q (16%) a 3q (15%). Delece 3p je druhá nejãas-
tûj‰í aberace nalezena v této studii, která naznaãuje roli 3p dele-
ce pfii progresi cervikálních nádorÛ. Amplifikace 3q byla nale-
zena pouze v 15% pfiípadÛ, v kontrastu s ostatními studiemi
(30). Dellas et al., 2003, aplikovali CGH na 22 cervikálních
adenokarcinomÛ (stadium IB). Aberace byly nalezeny ve v‰ech
pfiípadech, s prÛmûrem 6 aberací na tumor. Amplifikace se
vyskytly nejãastûji na chromozomu 17q (54%) a 20q (23%),
delece na chromozomu Xq (50%), Xp (50%), 18q (36%),
4p (36%), 9p (32%), 13q (27%), 5q (27%) a 3p (23%). Rozdíl

v prognóze tumoru s vy‰‰ím poãtem aberací a tumoru s mal-
˘m poãtem aberací nebyl nalezen. Ztráta 18q byla asociována
s hor‰í prognózou onemocnûní. Studie naznaãuje, Ïe inakti-
vace tumor-supresorového genu na 18q mÛÏe b˘t zodpovûd-
ná za progresi dlaÏdicobunûãného i Ïlázového karcinomu. Tfii
kandidátní tumor-supresorové geny lokalizované na 18q jsou
DCC, DPC4 a MADR2. Lokus 17q11-12 obsahuje geny HER-
2/neu (erbB2), BRCA1 a nm23, jejich zmûny byly deteková-
ny i v nádorech prsu a ovaria, u nádorÛ cervixu mohou také
hrát dÛleÏitou roli. Pfii srovnání se spinocelulárními nádory
z pfiedchozí studie nebyl nalezen signifikantní rozdíl v poãtu
aberací. Amplifikace 17q byla ãastûj‰í u adenokarcinomÛ. Ztrá-
ty na 4p, 3p a 13q byly ãastûj‰í u dlaÏdicobunûãného karcino-
mu. Odli‰né nálezy naznaãují, Ïe proces karcinogeneze u obou
histotypÛ by mohl obsahovat odli‰né kroky. V‰echny nádory
byly pozitivní na HPV (31). Matthews et al. detekovali
amplifikace 1q, 3q, 5p, 20q a Xq a delece 3p, 5p, 8q a 16q pfii
anal˘ze 27 cervikálních karcinomÛ. Pozitivita HPV (16, 18)
byla prokázána u 95% nádorÛ. Nebyla prokázána souvislost
mezi HPV typem a chromozomálními aberacemi (32). Thein
et al. porovnávali chromozomální aberace zji‰tûné pomocí
karyotypování a CGH u spinocelulárních cervikálních karci-
nomÛ. Nejãastûji pozorované byly amplifikace 3q a 8q, které
byly detekovány pomocí obou metod ve v‰ech nádorech (33).
Allen et al. studovali 37 cervikálních karcinomÛ (stadium IB).
Statisticky více aberací bylo nalezeno u tumorÛ s metastázami
v lymfatick˘ch uzlinách. Nejãastûji detekované byly delece
3p, 11p, 6q a 10q a amplifikace 3q (34). Hidalgo et al., 2000
studovali 12 primárnaích cervikálních karcinomÛ a 12 bunûã-
n˘ch nádorov˘ch linií. Nejãastûj‰í aberací byla delece
3p a 2q a amplifikace 3q. Bunûãné linie obsahovaly vût‰í mnoÏ-
ství aberací neÏ nádory. Infekce HPV-18 byla spojena s vy‰ím
poãtem aberací ve specifick˘ch lokusech, vût‰inou znám˘ch
jako integraãní místa HPV (35). Hidalgo et al., 2003, analy-
zovali bunûãné linie získané ze 4 karcinomÛ cervixÛ (stadium
IIA a IVA) pomocí CGH, v souvislostí s infekcí HPV-18. Uni-
kátní aberace vyskytující se u HPV-18 pozitivních pfiípadÛ byly
amplifikace 1q31-q32 a 7p13-p14 a delece 6q26-q27 (36).
Sherwood et al. hodnotili 13 spinocelulárních karcinomÛ a 11
adenokarcinomÛ dûloÏního hrdla. V 92% zjistili delece na
chromozomu 4. U spinocelulárního karcinomu pfievaÏovaly
delece na 4q, u adenokarcinomu byly nalezeny hlavnû delece
na 4p. Ze studie (nejedná se o CGH, ale LOH - loss of hetero-
zygosity) vypl˘vá, Ïe delece na chromozomu 4 jsou u ce-
rvikálního karcinomu ãasté a odli‰ují se u dlaÏdicobunûãného
karcinomu a adenokarcinomu - jde patrnû o odli‰né geny
zainteresované v karcinogenezi (37). Guo et al. potvrzují, Ïe
cervikální karcinomy vznikají ze serie premaligních lézí (CIN).
Hlavním etiologick˘m faktorem je infekce HPV a delece chro-
mozomu 3p. Studie byla provedena pomocí LOH, ne CGH
(38). Yang et al. prezentuje CGH studii 20 cervikálních ade-
nokarcinomÛ. Amplifikace byly detekovány ãastûji neÏ dele-
ce. 70% pfiípadÛ obsahuje amplifikaci 3q, dal‰í ãasté nálezy
jsou amplifikace 17q (45%), 1p (30%), 1q (25%), 11q (20%)
a delece 4q, 13q a 18q. Pfiítomnost HPV byla prokázána v 90%
pfiípadÛ, ale nebyla nalezena korelace mezi HPV typem a urãi-
t˘mi aberacemi. Studie dokládá dÛleÏitost 3q amplifikací pfii
rozvoji cervikálního adenokarcinomu (39). Umayhara et al.
pomocí CGH ( po pfiedchozí DOP-PCR) analyzovali 18 paci-
entek s cervikální intraepiteliální neoplazií a souãasnû se
vyskytujícím spinocelulárním karcinomem. U obou typÛ se
vyskytly ãasté amplifikace chromozomÛ 1 a 3q a delece 2q,
3p, 4, 6p, 11q a 17p. Studie naznaãuje, Ïe mnoÏství genetic-
k˘ch zmûn je pfiímo úmûrné progresi karcinomu (40). Rao et
al. analyzovali 77 cervikálních karcinomÛ (5 adenokarcino-
mÛ, 72 spinocelulárních karcinomÛ, stadia IB-IVA). CGH
odhalila deleci 2q (57%) a amplifikaci 3q (54, 5%) jako nej-
ãastûj‰í genetické zmûny charakteristické pro invazivní nádor
cervixu. Amplifikace byly nejãastûj‰í na chromozomech
3q (54,5%), 5p (29,9%), 1p (27,3%), 8q (26%), 20q (26%),
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9q (24,7%), 1q (19,5%), 20p (18,2%), Xq (16,9%),
19p (16,9%) a 13q (15,6%). Delece (ãastûj‰í neÏ amplifikace)
byly nalezeny na chromozomech 2q (57,1%), 13q (42,9%),
4q (36,4%), 11q (36,4%), 4p (29,9%), 17p (29,9%),
3p (28,6%). Pacientky pozitivní na HPV-18 vykazovaly vût‰í
mnoÏství aberací, korelace s prognózou a stadiem onemocnû-
ní nebyly v této studii prokázány (41).
Souhrnem lze fiící, Ïe amplifikace jsou detekovány nejãastû-

ji na chromozomech 1q, 3q, 5p, 8q, 17q a 20q. Delece se
vyskytují nejvíce na 2q, 3p, 4p, 4q, 6q, 11q, 13q, 17p, 18q a Xq.
Aberace byly nalezeny u nádorÛ v‰ech stadií, vãetnû preinva-
zivních lézí, t.j. cervikálních intraepiteliálních neoplazií. Vût-
‰ina studií potvrdila, Ïe amplifikace dlouh˘ch ramének chro-
mozomu 3 je nejbûÏnûj‰í alterace nalézaná v buÀkách
cervikálních karcinomÛ. Dal‰ím charakteristick˘m nálezem
cervikálních nádorÛ je izochromozom 5p, kter˘ potvrzují i kla-
sické cytogenetické studie. Ve vût‰inû nádorÛ byla deteková-
na pfiítomnost HPV (human papilloma virus) typu 16 nebo 18,
souvislost specifick˘ch aberací s virovou infekcí nebyla jed-
noznaãnû prokázána. HPV je povaÏován za nejv˘znamnûj‰í
faktor pro rozvoj spinocelulárního karcinomu, samotná pfií-
tomnost HPV v‰ak k rozvoji karcinomu zfiejme nestaãí. Vût‰í
mnoÏství chromozomálních aberací v nádoru bylo spojeno
s pokroãilej‰ím stadiem tumoru a s hor‰í prognózou onemoc-
nûní. Více aberací bylo také nalezeno u nádorÛ s metastázami
v lymfatick˘ch uzlinách. Také delece 11p a 18q jsou asocio-
vány s hor‰í prognózou. Nejvíce studované geny v souvislos-
ti s karcinomem cervixu jsou RB gen (13q14), p53 (17p13.3)
a HER2/neu (erbB2, 17q11.2-q12). Inaktivace tumor- supre-
sorov˘ch proteinÛ pRB a p53 mÛÏe b˘t dÛleÏit˘m krokem
v cervikální karcinogenezi a probíhá formou mutace nebo
v souãinnosti s HPV infekcí. Existence dal‰ích genÛ hrajících
roli v cervikální karcinogenezi je pfiedpokládána v konstatních
místech amplifikací a delecí.
Ovariální karcinomy pfiedstavují z hlediska genetick˘ch alte-
rací velkou variabilitu v nálezech. Zv˘‰ená pozornost je jim vû-
nována od 90. let, v poslední dobû se jejich v˘zkumu vûnuje
stále vût‰í poãet pracovi‰È, pfiedev‰ím díky v˘znamnému roz-
voji cytogenetick˘ch a molekulárnû-cytogenetick˘ch technik.
Mark et al. detekovali trizomii chromozomu 8 v serózních kar-
cinomech (stadium I a III) pomocí chromozom 8-specifické
alfa- satelitní sondy. Testováno bylo 24 vzorkÛ, z nichÏ u 87,5%
byla zji‰tûna trizomie 8. Z tûchto pozitivních vzorkÛ odpoví-
dalo 80% stadiu I a 93% stadiu III. Trizomie 8 se tedy vysky-
tuje s vysokou frekvencí u ãasn˘ch i pozdních stadií (42). Tibi-
letti et al. zji‰Èovali cytogenetické abnormality u benigních,
border line a maligních ovariálních nádorÛ pomocí klasického
karyotypování a FISH. Unikátní nálezy pro invazivní karcino-
my jsou: ztráta chromozomu 4, nadbytek chromozomu 2, 7, 8,
9, 10, 16, 17, 18, 19, 20 a 21, 6q16-q24, dále pfiestavby na 3p,
3q, 13q a 21q (43). Iwabuchi et al.analyzovali 56 ovariálních
tumorÛ (benigní, LMP - low malignant potential, maligní).
Benigní nádory vykazovaly hlavnû amplifikaci 3q a 8q a dele-
ci 16q a 17p. U LMP tumorÛ byly nejãastûj‰í amplifikace
3q a 20q, u maligních tumorÛ amplifikace 8q. Vût‰í mnoÏství
aberací bylo asociováno s krat‰í dobou celkového pfieÏití (44).
Arnold et al. vy‰etfiili 47 maligních ovariálních tumorÛ. Nej-
ãastûj‰í aberace byly amplifikace 8q (53%), 3q (51%),
20q (43%), 1p (32%), 19q (30%), 1q (28%), 12p (28%),
6p (21%), 2q (19%). Delece byly detekovány na 18q (23%, 4
(23%), 13q (17%), 16q (17%). Vyskytly se i delece na X chro-
mozomu, které pozitivnû korelovaly s vûkem pacientek (mÛÏe
b˘t zpÛsobeno aging fenoménem) (45). Sonoda et al. analyzo-
vali 25 maligních ovariálních nádorÛ. Nejãastûj‰í místa ampli-
fikace byly 8q, 3q, 20q, 7q, 17q, 19q. Delece byly ãasté na 5q,
9q, 17p, 17q, 4q, 16q, 22q. Delece 17p se, statisticky v˘znam-
nû, více vyskytovala u tumorÛ ve vy‰‰ím stadiu, coÏ naznaãu-
je, Ïe mÛÏe hrát roli v pozdûj‰ím rozvoji karcinomu a tvorbû
metastáz (46). Tapper et al. porovnávali 20 ovariálních karci-
nomÛ pozitivních na BRCA1 a BRCA2 mutaci s 20 sporadic-

k˘mi ovariálními karcinomy. Porovnání odhalilo vysokou
genetickou podobnost mezi obûma skupinami s v˘jimko-
u amplifikace 2q24-q32, která se u dûdiãn˘ch nádorÛ vyskyto-
vala v˘raznû ãastûji. Zji‰tûní podporuje hypotézu spoleãného
prÛbûhu karcinogeneze u dûdiãn˘ch a sporadick˘ch karcino-
mÛ ovaria a naznaãuje pfiítomnost onkogenu v lokusu 2q24-
q32, kter˘ je aktivní pfii nefunkãním BRCA1 genu (47). Pata-
el-Karasik et al. analyzovali 16 ovariálních karcinomÛ.
Nejãastûj‰ím nálezem byla amplifikace 8q (66,6%), 1q (41,6%),
3q (33,3%), 10p (33,3%) a delece 9q (41,6%), 16q (33,3%).
V‰echny nádory s prokázanou mutací BRCA1 genu vykazo-
vali 9q deleci . Îádn˘ se sporadick˘ch chromozomÛ ne-
obsahoval deleci chromozomu 19. Z toho vypl˘vá, Ïe dûdiãná
predispozice ke karcinomu ovaria by mohla zahrnovat dispo-
zice k somatické deleci chromozomÛ 9 a 19 (48). Kiechle et al.
studovali 106 primárních ovariálních karcinomÛ. Nejãastûj‰í
aberace byly amplifikace 8q, 1q, 20q, 3q a 19p, které se vyskyt-
ly u 53-69% nádorÛ a delece, které byly nalezeny u 50-54%
nádorÛ. Nediferencované ovariální karcinomy pozitivnû kore-
lovaly s delecí 11p a 13q a amplifikací 8q a 7p. U stfiednû dife-
rencovan˘ch tumorÛ se vyskytovala ãasto delece 12p a ampli-
fikace 18p. Studie naznaãuje, Ïe primární ovariální karcinomy
jsou spojeny s urãit˘mi chromozomálními aberacemi, které
zfiejmû hrají roli v karcinogenezi. Korealace mezi urãit˘mi abe-
racemi a nediferencovan˘mi karcinomy by mohla pomoci pfii
rozli‰ení primárních a sekundárních genetick˘ch událostí a pfii
lokalizaci genÛ ovlivÀujících tento proces (49). Shridhar et
al.studovali pomocí CGH 12 ovariálních karcinomÛ ãasného
stadia a 17 karcinomÛ pokroãilého stadia, histologicky byly
zastoupeny karcinomy serózní, endometroidní a svûtlebunûãné.
Obû skupiny nádorÛ vykazovaly podobné aberace, pfiesto byl-
y pozorovány i urãité rozdíly. U ran˘ch stadií pfievaÏovaly dele-
ce nad amplifikacemi. Nejãastûj‰í byly delece 2q, 4q, 5q, 6q,
13q, 18q, u obou skupin zastoupeny v podobné mífie. Amplifi-
kace byly pozorovány hlavnû v pokroãilej‰ích stadiích, a to na
chromozomech 3q, 8q, 11q, 12p, 17q a 20q. Tyto rozdíly nazna-
ãují zpÛsob v˘voje ovariálních karcinomÛ (50). Zweemer et al.
analyzovali 36 dûdiãn˘ch ovariálních karcinomÛ. Amplifika-
ce byly nalezeny nejãastûji na chromozomech 8q, 3q, 11q a 2q.
Delece se vyskytly zejména na chromozomech 8p, 16q, 22q,
9q, 12q, 15q, 17p, Xp, 20p a 18p. Porovnání s literaturou odha-
lilo, Ïe podobné aberace se vykytují i u sporadick˘ch karcino-
mÛ. Specifické pro dûdiãné karcinomy se ukázaly delece 15q,
8p, 22q, 12q a amplifikace 11q, 13q a 17q (51). Sham et alap-
likovali CGH na 31 primárních ovariálních karcinomÛ. Ampli-
fikace byly detekovány nejãastûji na chromozomech 3q (55%),
8q (52%), 19q (39%), Xq (35%), 1q (32%), 12p (32%),
17q (32%), 20q (29%). Delece byly nalezeny na chromozomech
16q (29%), 1p (23%), 18q (23%) a 22 (23%) (52). Bayani et al.
provedli paralelní studii ovariálních karcinomÛ pomocí SKY,
CGH a microarrays. Zjistili, Ïe nejvût‰í frekvenci aberací mají
chromozomy 3, 8, 11, 17 a 21. Nejãastûj‰í pfiestavby byly
detekovány (SKY) v oblastech 1p11, 1q11, 2q23, 3p21, 3q11,
5p11, 5q11, 6p11-p12, 6q14, 8p11, 8q11-12, 8q22-q23, 11p11,
11q11, 11q23, 13p11, 13q11 a 21p11. ZároveÀ na chromozo-
mech 6, 8 a 11 byly nalezeny ãtyfii a více centromerick˘ch nebo
pericentromerick˘ch pfiestaveb. Vysoké procento delecí chro-
mozomu 4 se vyskytuje u tumorÛ v pokroãilej‰ích stadiích. Abe-
race jsou ãastûj‰í u endometroidních histotypÛ (53). Stabler et
al. prokázali jako nejãastûj‰í aberaci u serózních ovariálních
karcinomÛ amplifikaci 8q, kde leÏí c-myc onkogen, ãasto se
vyskytovala také amplifikace 3q (54). Umayahara et al. analy-
zovali 30 ovariálních karcinomÛ. RovnûÏ prokázali, Ïe nejãas-
tûji se vyskytující amplifikace jsou 8 q, 3q a delece 17p, 18q a 4q.
U nádorÛ s metastázami v lymfatick˘ch uzlinách se vyskyto-
valy v˘znamnû více amplifikace 11q a delece 17q. Tyto dvû
aberace také pozitivnû korelovaly s klinick˘m stadiem a dife-
renciací nádoru (55). Hauptmann et al. analyzovali 47 ovariál-
ních nádorÛ a prokázali, Ïe serózní karcinomy pokroãil˘ch sta-
dií vykazují dvakrát více aberací neÏ nádory niÏ‰ích stadií.
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Amplifikace byly nalezeny na chromozomech 3q, 6p, 7, 8q a 20,
delece 4q, 6q, 12q, 13q a 16q. Spoleãné aberace pro rÛzné his-
totypy byly zejména amplifikace 3q, 6p a delece 4q. Aberace
spojené s hor‰í prognózou byly amplifikace 6p, 7q, 13q a de-
lece 15q, 17p, 18q a 21q. Data naznaãují, Ïe nádory nízkého
maligního potenciálu a invazivní karcinomy obsahují odli‰né
aberace a jsou tedy dvûma odli‰n˘mi skupinami ovariálních
nádorÛ (56). Hu et al. analyzovali 20 serózních karcinomÛ. Nej-
ãastûj‰í místa amplifikací byly 1q, 8q, 19p, 20q, 3q, 12p, 2p,
7p, 5p, 17q. Delece se vyskytovaly na Xp, 4q, 18q, 13q, 9p,
16q. AÏ 85% tumorÛ vykazovalo amplifikaci v oblastech
2p a 8q, kde se nachází rodina myc genÛ, které mohou hrát roli
v karcinogeneze ovariálních serózních karcinomÛ. Pacientky
s tumorem obsahujícím ménû neÏ 7 aberací pfieÏívaly déle. Data
naznaãují, Ïe tumory s amplifikací 1p, 19p, 20q a delecí
5q mohou mít vût‰í riziko recidiv (57). Kim et al. studovali 22
ovariálních karcinomÛ. Amplifikace se vyskytovaly nejãastûji
na 20q (90%), 17q (86%), 8q (68%), 6p (59%), 11q (54%),
16p (40%), 2q (36%), 7q (36%), 14q (36%), 15q (36%)
a 1q (31%). Nejãastûj‰í místa delecí byly 4q (54%(, 5q (50%),
13q (45%). Tato studie mapuje oblasti, ve kter˘ch by se moh-
ly vyskytovat onkogeny a tumor-supresorové geny (58). Fish-
man et al., analyzovali 7 serózních karcinomÛ stadia III. CGH
anal˘za odhalila opakující se aberace u 6 karcinomÛ: amplifi-
kace 1q, 2p, 2q, 3q, 6q, 8q , 12p a delece 18q a X. Tyto nálezy
potvrzují i pfiedchozí studie. Porovnání odhalilo více aberací
u primárního karcinomu neÏ u metastáz (59).
Z proveden˘ch studií vyplynula celá fiada závûrÛ. U epiteliál-
ních nádorÛ CGH anal˘za odhalila amplifikace na chromozo-
mech 1q, 3q, 8q, 20q, delece byly nalezeny na chromozomech
4q, 13q, 16q, 18q. Pro pokroãilá stadia je typická ztráta chro-
mozomu 4. Odli‰né subtypy nevykazují specifické aberace,
sloÏitûj‰í aberace jsou v mucinózních a endometroidních tumo-
rech nalézané vzácnû, v benigních tumorech a nádorech s níz-
k˘m maligním potenciálem aberace nalezeny nebyly. V dob-
fie diferencovan˘ch karcinomech se vyskytují jen mírné
aberace, zatímco v nediferencovan˘ch jsou nalézány sloÏité
komplexní pfiestavby. Pro v‰echny ovariální tumory jsou typic-
ké amplifikace na chromozomech 3, 8 a 12. Byla nalezena kore-
lace mezi mnoÏstvím aberací a stadiem onemocnûní a také dél-
kou celkového pfieÏití. Geny úãastnící se v karcinogenezi
germinálních tumorÛ a nádorÛ ze zárodeãn˘ch pruhÛ nejsou
dosud pfiesnû známy. Mutace p53 jsou u tûchto tumorÛ vzác-
né. Naopak, u epiteliálních tumorÛ je mutace p53 bûÏná. Cyto-
genetické anal˘zy ovariálních karcinomÛ prokázaly pfiítom-
nost komplexních karyotypÛ se ‰irokou ‰kálou numerick˘ch
a strukturních pfiestaveb, jako jsou vysoce fragmentované chro-
mozomy, telomerické fúze a komplexní pfiestavby. Delece jed-
notliv˘ch chromozomÛ ukazují na roli tumor-supresorov˘ch
genÛ lokalizovan˘ch v tûchto chromozomálních úsecích, kte-

ré mají zfiejmû v˘znamnou roli v patogeneze ovariálního kar-
cinomu. Mezi tyto geny patfií RB1, WT1, PTEN, LOT 1 (trans-
kripãní faktor), OVCA 1, OVCA 2, CDKN2A (p16), LKB1
(STK11), Dab2/DOC1. Jednou z nejãastûj‰ích genetick˘ch
alterací popsan˘ch u vût‰iny karcinomÛ je alterace tumor-sup-
resorového genu p53. Zv˘‰ená exprese mutovaného p53 genu
je signifikantnû vy‰‰í v pokroãil˘ch stadiích ovariálního kar-
cinomu (40-60%) ve srovnání s ãasn˘m stadiem onemocnûní
(10-20%). Z celé fiady získan˘ch poznatkÛ je zfiejmé, Ïe pro-
tein p53 pÛsobí jako „molekulární stráÏce“, kter˘ brání roz‰í-
fiení geneticky po‰kozen˘ch bunûk. Mutace tumor- supreso-
rov˘ch genÛ BRCA1 (17q21) a BRCA2 (13q12-13) jsou
zodpovûdné pfiibliÏnû za 90% hereditárních ovariálních karci-
nomÛ - asi v 70% BRCA1, ve 20% BRCA2. Zb˘vající pfiípa-
dy se t˘kají mutací ostatních tzv. mutátorov˘ch genÛ (hMSH2,
hMLH1, PMS1, PMS2) zodpovûdn˘ch za opravu po‰kozené
DNA a jsou vzácné. Studium genetick˘ch zmûn u gynekolo-
gick˘ch malignit prokázalo, Ïe inaktivace tumor-supresoro-
v˘ch genÛ je zji‰Èována ãastûji neÏ aktivace onkogenÛ. Tato
skuteãnost mÛÏe souviset se snadnûj‰í identifikací tumor-sup-
resorov˘ch genÛ v souvislosti s jejich podílem na hereditárních
syndromech. Mezi geny, které se úãastní rÛstov˘ch regulaãních
pochodÛ a které byly popsány u ovariálních karcinomÛ, patfií
c-erbB3, c-erbB2 (HER-2/neu), K-ras, akt-2, c-myc (60).
Vût‰ina z více neÏ 200 genÛ, jejichÏ alterace byly nalezeny
v rÛzn˘ch typech lidsk˘ch nádorÛ, v˘znamnû ovlivÀují
nádorov˘ rÛst. MnoÏství genetick˘ch alterací, odpovídajících
jak aktivaci onkogenÛ, tak ztrátû funkce supresorov˘ch genÛ,
bylo zji‰tûno také u gynekologick˘ch zhoubn˘ch nádorÛ, bez
jednoznaãného stanovení v˘znamu tûchto nálezÛ.
Pfiesto se dá pfiedpokládat, Ïe existuje celá fiada dal‰ích nemé-

nû v˘znamn˘ch genÛ, s ménû penetrantním fenotypem, která
nebyla dosud identifikována. Jde pfiedev‰ím o geny ovlivÀu-
jící odpovûì na stres, geny kontrolující kyslíkov˘ metabolis-
mus a detoxikaci xenobiotik, které mohou hrát roli kofaktorÛ
v nádorovém procesu. Navíc fiada biologick˘ch alterací zfiej-
mû není detekovatelná na úrovni DNA. Zmûny vedoucí k roz-
voji nádoru mohou vycházet z modifikovan˘ch RNA, z pro-
teinov˘ch struktur v korelaci s epigenetick˘mi vlivy. Vedle
prÛkazu exprese jednotliv˘ch genÛ se tak odkr˘vá celé pole
moÏnosti studia proteinov˘ch struktur (proteomics), jejich
dynamiky a interakce s cílem dal‰ího prohloubení znalostí
o v˘voji nádorov˘ch onemocnûní. Tyto poznatky by mûly pfii-
spût v korelaci s dal‰ími informacemi o nádoru - molekulárnû
biologického i klinického charakteru - k vytvofiení prediktiv-
ního modelu a individualizaci léãebného procesu u nemocn˘ch
s nádorov˘m onemocnûním. 

Práce vznikla za podpory grantu IGA MZ NH/7659-3 a VZ
MSM 0021620808.
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